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Platnosť 

ŠkVP 

Dátum 

Revidovan

ie ŠkVP 

Dátum 

Záznamy revidovania (inovácie, zmeny, úpravy a pod.) 

1.9.2012 31.8.2012 
- úprava cieľov a poslania výchovy a vzdelávania v súlade so ŠVP 

- úprava vlastného zamerania školy 

- doplnenie koncepcie budovania a rozvoja školy a swot analýzy 

- doplnenie finančnej gramotnosti 

Učebné plány 

- doplnenie študijného odboru 8296 6 grafický dizajn 

- spojenie vyučovacích predmetov biológia a ekológia do jedného 

vyučovacieho predmetu s názvom biológia a ekológia 

- zmena názvu vyučovacieho predmetu telesná výchova na telesná 

a športová výchova 

- zmena názvu vzdelávacích oblastí v súlade s ŠVP (teoretické 

vzdelávanie, praktická príprava) 

- zmena názvu vyučovacieho predmetu prax na praktické cvičenia 

- doplnenie telovýchovno-výcvikového kurzu 

- doplnenie poznámok k učebným plánom 

- úprava personálnych podmienok v súlade s aktuálnym stavom 

- doplnenie organizačných podmienok v súlade s ŠVP 

a podmienok školy 

- úprava základných podmienok vzdelávania žiakov so ŠVVP 

v súlade so zdravotnými požiadavkami na žiaka a podmienok 

školy 

- úprava vnútorného systému kontroly a hodnotenia žiakov 

v súlade so ŠVP, platnou legislatívou, Metodickým pokynom 

MŠVVaŠ SR č. 21/2011-R a podmienkami školy 

- doplnenie systému kontroly a hodnotenia zamestnancov školy  

- doplnenie požiadaviek na kontinuálne vzdelávanie 

pedagogických a odborných zamestnancov školy 

- úprava učebných osnov všetkých predmetov v rámci ŠkVP 

- úprava kódu študijných odborov počnúc 1. ročníkom: - 

propagačná grafika 8261 00, grafický dizajn 8296 00, fotografický 

dizajn 8297 00, propagačné výtvarníctvo 8260 00 

 

1.9.2013 

31.8.2013 

- úprava učebných plánov a poznámok k učebným plánom odborov 
8260 M  propagačné výtvarníctvo 

8297 M fotografický dizajn 

8296 M  grafický dizajn, počnúc 1. ročníkom 

- zrušenie druhého cudzieho jazyka 
- zavedenie nových vyučovacích  predmetov (aplikovaná 

informatika, praktické cvičenia z ekonomiky, aplikovaná 

počítačová grafika, postprodukcia fotografie, základy 

fotografovania) 
- zmena názvu telovýchovno-výcvikového kurzu na kurz 

pohybových aktivít 
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1.9.2014 
31.8.2013 

- úprava časti: Maturitná skúška a kritéria hodnotenia MS 

1.9.2013 

 

31.8.2013 

 

- úprava vlastného zamerania školy 

- úprava profilu absolventa v študijných odboroch 8260 M  

propagačné výtvarníctvo 

8297 M fotografický dizajn 

8296 M  grafický dizajn 
- úprava charakteristiky ŠkVP 

- úprava časti Podmienky na realizáciu ŠkVP 

- úprava časti Základné podmienky vzdelávania žiakov so ŠVVP 

- úprava časti Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov 

- úprava časti Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

zamestnancov školy 

1.9.2013 

 

31.8.2013 

 

úprava osnov predmetov: 

anglický jazyk, nemecký jazyk, konverzácia v cudzom jazyku, 

občianska náuka, biológia, matematika, aplikovaná informatika, 

základy ekonómie, technológia (GD, PV), intermediálna tvorba, 

technické kreslenie, praktické cvičenia z ekonomiky, počítačová 

grafika, postprodukcia fotografie, videotvorba, typografia, 

praktické cvičenia, teória interiérovej tvorby, interiérová tvorba, 

navrhovanie, základy fotografovania 

1.9.2015 

31.8.2015 

- Zmena názvu vyučovacieho predmetu praktické cvičenia na 

umelecká prax  

- Úprava Vnútorného systému hodnotenia a klasifikácie žiakov 

 - Zmena loga školy 

1.9.2016 

31.8.2016 

- Zmena názvu školy zo na Súkromná stredná umelecká škola, 

Škultétyho 1 Nitra Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, 

Škultétyho 1 Nitra 

 - Úprava učebného plánu pre všetky študijné odbory 

- Úprava učebnej osnovy predmetov: fyzika, anglický jazyk, 

nemecký jazyk, konverzácia v anglickom jazyku, konverzácia 

v nemeckom jazyku, navrhovanie, umelecká prax, fotografický 

dizajn 
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1. Ciele a poslanie výchovy a vzdelania. 

1.1 Všeobecné ciele výchovy a vzdelávania (prevzaté zo ŠVP ISCED 3A) 

Cieľom výchovy a vzdelávania je žiakovi: 

 získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych 

spôsobilostí a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných 

technológií, komunikácie v štátnom jazyku, materinskom jazyku a cudzom jazyku, 

matematickej gramotnosti a kompetencie v oblasti prírodných vied 

a technológií, k celoživotnému učeniu, sociálne kompetencie a občianske 

kompetencie, 

podnikateľské schopnosti a kultúrne kompetencie, 

  ovládať aspoň jeden cudzí jazyk a vedieť ho používať, 

  naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich 

riešenia 

a vedieť ich riešiť, 

  rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti, 

aktuálne poznatky a pracovať s nimi v oblastiach súvisiacich s nadväzujúcim 

vzdelávaním alebo na trhu práce, 

  posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným 

hodnotám 

a tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, 

k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre, 

  získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám 

ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, 

 pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu 

porozumenia 

a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými 

a etnickými skupinami náboženskej tolerancie, 

  naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, 

pracovať 

v skupine a preberať na seba zodpovednosť, 

 naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje 

zdravie vrátane zdravej výživy a životné prostredie a rešpektovať všeľudské 

etické hodnoty, 

  získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie. 

 

1.2. Vlastné ciele výchovy a vzdelávania 

Súkromná stredná umelecká škola, Škultétyho ul.1, Nitra (ďalej len škola) uplatňuje 

vo výchovno-vzdelávacom procese nasledovné princípy: 

 

 vytvárame tvorivé a priateľské prostredie 

 každý žiak je považovaný za plnohodnotnú a samostatnú osobnosť, ktorá má 

právo na vlastný názor 

 ctíme a vážime si seba i druhých 
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 k práci pristupujeme zodpovedne a poctivo 

 škola je priestor, ktorý môžeme využiť na čo najlepšiu prípravu na život 

 učíme sa praktické a potrebné veci, ktoré nás bavia 

 k úspechu vedie jediná cesta – poctivá práca 

 pripravujeme žiaka pre samostatný a zodpovedný život v slobodnej spoločnosti 

a pre samostatnú tvorivú umeleckú  prax 

 budujeme a upevňujeme občianske postoje, toleranciu, porozumenie a 

znášanlivosť 

 pripravujeme žiaka pre ďalšie vzdelávanie 

 učíme žiakov učiť sa a motivovať ich k celoživotnému učeniu 

 rozvíjame a posilňujeme kritické myslenie a flexibilnosť 

 rozvíjame schopnosť riadiť svoj časový rozvrh, sebadisciplínu a plánovanie 

svojho rozvoja 

 posilňujeme komunikačné zručnosti  

 poskytujeme základy všeobecného vzdelania pre chápanie širších súvislostí 

sveta, indivídua, spoločnosti a kultúry, budovať všeobecný kultúrno-

spoločenský rozhľad žiakov  

 otvárame cestu pre chápanie svojho odboru v kontextoch iných odborov 

 rozvíjame podnikateľské spôsobilosti a finančnú gramotnosť 

 rozvíjame čitateľskú gramotnosť nielen v teoretických predmetoch, ale aj ako 

významnú zložku chápania výtvarného zámeru, pre tvorbu vlastných prác a 

projektov 

 

2. Vlastné zameranie školy. 

 

Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Škultétyho 1, Nitra je strednou školou, rodinného 

typu. Podľa Zákona o výchove a vzdelávaní č.245/2008 patrí medzi  stredné odborné školy, 

so štvorročným štúdiom, ukončeným  maturitou skúškou na stupni vzdelania ISCED 3A 

a vyšším odborným štúdiom ukončeným absolventskou skúškou na stupni vzdelania ISCED 

5B.  Škola poskytuje žiakom podľa zákona úplné stredné odborné vzdelanie a vyššie odborné 

vzdelanie. Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Škultétyho 1, Nitra disponuje 

prenajatými priestormi vo vlastníctve mesta Nitra. V budove sa nachádzajú teoretické učebne, 

počítačová učebňa, učebne pre odborné praktické vyučovanie a miestnosťami pre učiteľov. 

Škola používa telocvičňu ZŠ Škultétyho 1, ktorá sídli v rovnakých priestoroch. Stravovanie je 

zabezpečené rovnako na ZŠ Škultétyho 1. 

Na škole pôsobia kvalifikovaní pedagógovia, vzdelaní v odboroch, ktoré vyučujú. Vo 

všeobecno – vzdelávacích i odborných predmetoch pôsobia pedagógovia rôznej vekovej 

kategórie, teda škola dáva priestor mladým i začínajúcim pedagógom opierajúc sa 

o skúsenosti z dlhoročnej praxe starších učiteľov. Výchovno – vzdelávací proces zabezpečuje 

stabilný tím interných a externých pedagógov. V budúcnosti počítame aj so zriadením funkcie 

výchovného poradcu a koordinátora drogovej prevencie.  Škola vytvára priestor na 

uplatňovanie IKT vo vyučovacom procese v každom vyučovacom predmete a to využívaním 
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počítačovej učebne, špeciálnych odborných učební alebo notebookov a dataprojektorov ako aj 

interaktívnych tabúľ . Žiaci môžu počas vyučovania používať osobné notebooky na tvorbu 

poznámok, prezentovanie referátov, domácich úloh a iných činností, ktoré súvisia 

s vyučovaním daného predmetu. 

Škola využíva aj zážitkové formy vzdelávania, ako sú pravidelne exkurzie najrozličnejších 

kultúrnych a spoločenských inštitúcií a exkurzie do európskych kultúrnych centier. Škola 

poskytuje svojim žiakom v treťom ročníku štúdia v rámci vyučovacieho procesu možnosť 

absolvovania autoškoly a získať tak vodičské oprávnenie na vedenie osobného motorového 

vozidla skupiny B. Vo štvrtom ročníku žiaci absolvujú v rámci vyučovania predmetu telesná 

výchova v prvom polroku kurz spoločenského tanca. Vyvrcholením tohto kurzu je 

spoločenská udalosť odovzdávania maturitných stužiek na konci prvého polroku štvrtého 

ročníka. Škola je otvorená aj širokej verejnosti a to nie len počas dní otvorených dverí, ale aj 

počas pravidelných prieskumov žiakov a rovnako aj ako inštitúcia pozdvihujúca kultúrne 

povedomie obyvateľov Nitry, prostredníctvom širokej škály výtvarných a iných kurzov 

a vzdelávaní. Rovnako sa škola plnohodnotne podieľa aj na spoločenských a kultúrnych 

podujatiach mesta, prostredníctvom výstav a projektov Street Art-u.  Snahou školy je vytvárať 

priaznivé podmienky pre spoluprácu s firmami a organizáciami a prepájať praktickú prípravu 

s trhom práce najmä v Nitrianskom regióne. Za veľmi dôležité pokladá škola aj pravidelné 

stretnutia s rodičmi na triednych a celoškolských schôdzkach. Škola považuje za nutné 

skvalitniť prístup k informáciám o prospechu a dochádzke žiakov ich zákonným zástupcom, 

a preto  sa na škole používa informačný systém aSc Agenda, ktorého súčasťou je aj 

internetová žiacka knižka. Na škole je zriadená Rada školy, ktorá pracuje podľa vlastného 

štatútu v zložení zástupcov rodičov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov 

a zástupcu zriaďovateľa školy. Škola podporuje fungovanie Žiackej rady pre zlepšenie 

komunikácie so žiakmi, vytvárania dobrej  spolupráce a napokon  aj rozvoj školy. Škola ďalej 

podporuje rozvíjanie čitateľskej a finančnej gramotnosti v rôznych prácach a projektoch 

praktického charakteru, jednotlivé aktivity sú pravidelne aktualizované v rámci predmetových 

komisií. 

  

2.1 Koncepcia budovania a rozvoja školy 

 

Zámerom zriaďovateľa a manažmentu školy je vybudovať akceptovanú, plnohodnotnú 

a sebestačnú inštitúciu, ktorá sa stane neodmysliteľnou súčasťou umeleckého vzdelávania nie 

len v meste Nitra a nitrianskom regióne, ale aj na Slovensku. Preto je pre nás prioritný výber 

odborne, pedagogicky, ale aj ľudsky spôsobilých pedagógov, ktorí spoločne vytvoria 

organický a harmonický celok a stanú sa jedným z nosných pilierov, na ktorých bude škola 

stáť. Cieľom je maximálne 20 interných pedagógov a 3 nepedagogický zamestnanci.  

Ďalším dôležitým oporným pilierom školy je priestorové zabezpečenie. V súčasnosti sa škola 

nachádza v prenajatých kapacitne nedostatočných priestoroch, ktorých exteriér nie je najmä 

z estetického a marketingového hľadiska vyhovujúci. Zriaďovateľ sa preto snaží získať 

vhodnejšie priestory a samozrejme skvalitňovať a efektívne využívať existujúci školský 
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interiér. Dlhodobým zámerom školy je mať vlastné priestory so všetkým potrebným zázemím 

vrátane odborných učební a ateliérov. 

Tretím nosným pilierom je technické vybavenie. Aj to sa nám, rovnako, ako pri 

pedagogických zamestnancoch, postupne darí napĺňať. Školu postupne vybavujeme 

potrebnými technickými prostriedkami. Našim zámerom je, aby v každej teoretickej učebni 

bol vlastný dataprojektor a premietacie plátno alebo interaktívna tabuľa spolu s ozvučením,  

aby mal každý interný pedagóg k dispozícii notebook, každý žiak mal prístup k internetu 

a PC, vlastné plnohodnotne vybavené fotoštúdio a rovnako potrebnou technikou a náradím 

vybavený  grafický a výtvarnícky ateliér, ako aj ateliéry figurálneho kreslenia a výtvarnej 

prípravy. 

2.1.1 SWOT analýza 

Silné stránky školy Slabé stránky školy 

 Postavenie školy v regióne 

 Dobrá dopravná dostupnosť 

 Počítačové vybavenie 

 Kvalifikovanosť pedagógov 

 Otvorenosť a demokratický prístup k žiakom 

 Participácia žiakov na živote školy 

prostredníctvom ŽŠR 

 Atraktívnosť študijných odborov 

 Nové vybavenie školy 

 Široké možnosti spolupodieľať sa na budovaní 

školy, nakoľko je škola vo fáze rozvoja 

 Podpora sebaprezentácie, umeleckej sebarealizácie 

a sebahodnotenia žiakov vo vyučovacom procese 

 Prepojenosť praxe a teórie prostredníctvom 

pedagógov, ktorí sú aktívnymi umelcami 

 Prenajaté priestory 

 Nízka kapacita priestorov 

 Nevyhovujúca energetická náročnosť 

 

 

Príležitosti Riziká 

 Pomaturitné vyššie odborné štúdium 

 Nové študijné odbory 

 Pomerne široký priestor na rozvoj v danom regióne 

 Možnosť tvorby vlastného vzdelávacieho programu 

 Zvýšenie počtu PC na žiaka 

 Demografický vývoj 

 Príliš veľa aj neumeleckých škôl 

ponúkajúcich podobné odbory 

 Rast cien energii 

 Financovanie odborného školstva 

 Neustále sa meniace školské právne 

predpisy 

 Nedostatočná úroveň pripravenosti 

uchádzačov o štúdium 

 

 

3. Profil absolventa.  

Absolvent s týmto zameraním dáva prednosť individuálnym činnostiam s tvorivým nábojom, 

zároveň sa podrobuje predpisom a nariadeniam a tvorivo spracováva umelecký materiál. 

Absolvent školy je plnohodnotným umelcom, ktorý je schopný samostatne umelecky tvoriť 

a je pripravený použiť svoje poznatky v praxi.  

 

3.1 Charakteristika absolventa odboru fotografický dizajn 
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V oblasti všeobecného vzdelania poskytuje tento študijný odbor potrebné vedomosti o 

prírode, spoločnosti, umožňuje chápať javy a súvislosti, rozumieť všeobecným zákonitostiam 

a dorozumieť sa v cudzom jazyku. Absolvent je schopný pracovať samostatne, používať 

racionálne formy práce a konať v súlade s právnymi normami spoločnosti. 

V priebehu štúdia sa študent odboru fotografický dizajn komplexne oboznámi s tvorivým 

fotografickým procesom. Okrem v súčasnosti nevyhnutných digitálnych postupov privonia aj 

k vývojke a práci vo fotokomore. Prvé dva ročníky štúdia sú zamerané na zvládnutie 

technického a kompozičného aspektu fotografie, záverečné pripravujú študenta na zvládnutie 

komerčných žánrov ako sú reportáž, produktová alebo reklamná fotografia. Študent je 

systematicky vedený k rozvoju vlastnej fotografickej osobnosti. Absolvent tohto maturitného 

odboru je pripravený na ďalšie vysokoškolské štúdium alebo samostatnú fotografickú 

živnosť. Vie uplatniť tvorivé kritériá v praxi na základe chápania procesu kultúrnej 

komunikácie, predovšetkým ako estetickej a etickej hodnoty, pozitívne ovplyvňuje celkovú 

kultúrnu úroveň a vplýva na harmonický rozvoj spoločnosti. 

Absolvent študijného odboru má nasledovné zručnosti, vedomosti a návyky: 

 základy historických, výtvarných a estetických zákonitostí vo vývoji ľudskej 

spoločnosti a výtvarnej kultúry s prihliadnutím na vývoj fotografie 

 základy zobrazenia, kreslenia technických výkresov 

 základy výtvarného jazyka a estetických zásad úžitkovej tvorby 

 základy použitia a uplatnenia písma s fotografiou 

 výtvarné a fotografické technologické postupy a ich efektívne uplatnenie pri 

realizácii zadaní 

 vývoj fotografie od vzniku až po jej pôsobenie v súčasnej vizuálnej kultúre a o 

vzájomnom vzťahu tohto vývoja k výtvarnému umeniu 

 základy videotvorby a spracovania videozáznamu v počítači, princípy 

ovládania strihacieho a animačného programu 

 fotografickú a audiovizuálnu techniku 

 vlastnosti a spracovanie klasických fotografických materiálov a pracovný 

proces pri práci s digitálnou fotografiou 

 má mať svoj výtvarný názor, myslenie 

 má vedieť analyzovať zadanie, urobiť prieskum a výber potrebných informácií 

a materiálov k zadaniu 

 kresliarske schopnosti ako základ na uplatnenie a realizovanie vlastného 

výtvarného myslenia 

 efektívne ovládanie nových elektronických médií a multimédií 

 prehľad o možnostiach využitia písma, zručnosti pri úprave písma a 

zalamovania textu  

 navrhnúť, graficky stvárniť a vypracovať finálny návrh podkladov pre tlač, 

ilustráciu alebo úžitkovú grafiku 

 rutinná znalosť práce na počítači s ovládaním grafických a zalamovacích 

programov a znalosť technickej prípravy zákazky pre finálne umiestnenie vo 

virtuálnom aj printovom prevedení 

 

3.2 Charakteristika absolventa odboru grafický dizajn 
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Absolvent študijného odboru grafický dizajn sa vie orientovať v súčasnom umeleckom dianí s 

akcentom na grafický dizajn. Jeho uplatnenie je v reklamnom a grafickom štúdiu, pričom 

vďaka zvládnutiu práce s multimédiami sa uplatní všade tam, kde sa vyžaduje počítačové  

projektovanie a vizualizácie (redakcie, fotografické a filmové štúdiá, počítačový, televízny, 

reklamný, výrobný priemysel a pod.). 

V procese štúdia sa študent oboznamuje s výtvarnými grafickými technikami a kultivuje si 

vlastný výtvarný názor a myslenie. Teoretické poznatky si žiak overuje  pri úprave a tvorbe 

návrhov a zároveň získava praktické zručnosti pri ich realizácií. Je schopný koncepčnej práce, 

vie nachádzať originálne invenčné riešenia a dokáže voliť vhodné postupy pri finalizácii úloh, 

akými sú návrhy tlačovín, plagátov ale aj náročnejšie tematické celky - dizajn manuály, 

portfólia, knihy, webstránky, orientačné systémy a pod.  

Štúdium grafického dizajnu zároveň pripravuje absolventov na vysokoškolské štúdium tohto i 

príbuzných smerov. Absolvent je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch. Vie 

získané vedomosti a schopnosti aplikovať v praxi. Trvale sa zaujíma o rozvoj svojho odboru 

štúdiom odbornej literatúry. Je schopný pracovať samostatne aj v tíme. Používa racionálne 

metódy práce a koná v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami humanizmu a 

demokracie.  

Absolvent študijného odboru má nasledovne zručnosti, vedomosti a návyky: 

 vedomosti o všeobecných princípoch periodizácie historického vývoja spoločnosti a 

jej výtvarnej kultúry vrátane umeleckých remesiel, 

 vedomosti a zručnosti zobrazovacích metód vrátane počítačových metód zobrazovania 

 výtvarný názor a osvojenie výtvarného myslenia prvkov výtvarného jazyka a 

estetických zásad výtvarnej, úžitkovej tvorby, 

 vyjadrovacie predpoklady pre samostatnú tvorbu rozvíjaním individuálnych 

invenčných schopností 

 prehľad o možnostiach, uplatnení a využití písma, vrátane určitého stupňa praktických 

zručností v oblasti uplatnenia písma v grafickom dizajne aj s podporou počítača 

 prehľad o základoch fotografovania a zručnosti v oblasti tvorby fotografie a jej využití 

pri prezentáciách svojej tvorby alebo výroby 

 vedomosti o základných pojmoch a vzťahoch z ekonomiky so zameraním na stratégiu 

budovania vlastnej firmy v našich podmienkach a tiež vedomosti o narábaní s 

duševným vlastníctvom 

 spôsobilosť pracovať s odbornou literatúrou, 

 spôsobilosť pracovať s počítačom ako podporným prostriedkom pri navrhovaní a 

vyhotovovaní sprievodnej grafickej dokumentácie. 

 grafické techniky, výrobné materiály a špecifickosť ich použitia 

 technologické postupy, ktoré sa používajú v propagačnej grafike 

 estetické a psychologické zákonitosti propagačných prostriedkov 

 systémy masovej komunikácie a polygrafických produktov 

 vytvárať asociácie medzi skutočným tvarom zobrazovaného objektu a jeho 

znázornením 

 písať, kresliť a konštruovať písmo, výtvarne riešiť texty a písomné časti iných 

výtvarných celkov 

 správne pohotovo zaznamenať proporcie, pohyb, výraz a charakter ľudskej hlavy, 

oblečenej figúry aj aktu podľa skutočnosti aj z predstavy 

 používať tradičné i nové výrazové prostriedky 
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 používané spôsoby spracovania materiálov v procese realizácie návrhov 

 aplikovať nové poznatky z odboru vo vlastnej práci 

 pracovať s počítačom, ovládať príslušné užívateľské programy a pomocou nich 

realizovať výtvarné zámery 

 využívať invenčnosť, kreativitu a voliť adekvátne výtvarné prostriedky pri finalizácii 

návrhov 

 zvážiť realizačno-technologický postup a predpokladať jeho psychologický účinok 

v reklame 

 tvorivé a samostatné výtvarné myslenia 

 zmysel pre krásu a estetické životné prostredie 

 dobrý zdravotný a psychický stav 

 dobrý zrak (farebné videnie) 

 krátkodobé znášanie zvýšenej pracovnej záťaže 

 organizačné a komunikatívne vlastnosti 

 

3.3 Charakteristika absolventa odboru propagačné výtvarníctvo 

 

Študijný odbor propagačné výtvarníctvo je zamerané na komplexné zvládnutie klasických výtvarných 

techník s presahom do priestorovo orientovaného umenia.  V priebehu štúdia sa študent naučí nielen 

kreatívnemu výtvarnému prejavu ale aj technickým a technologickým postupom pri práci s rôznymi 

materiálmi. Študent rieši návrhy v modelovom a následne reálnom rozmere od prvkov interiéru až po 

celkovú architektúru. Toto vzdelanie prehlbuje jeho vzťah k práci, rozvíja a rozširuje všeobecné 

schopnosti i samostatné myslenie a pohotové rozhodovanie tak, aby vo svojej praxi mohol 

vykonávať činnosti stredných výtvarno-technických pracovníkov v oblasti propagačného 

výtvarníctva. Toto vzdelanie poskytuje absolventovi aj potrebné vedomosti o prírode, človeku 

a spoločnosti a umožňuje mu chápať súvislosti medzi javmi, rozumieť všeobecným zákonom 

a zákonitostiam, oceňovať kultúrne hodnoty a využívať ich. Absolvent vie získané vedomosti 

a schopnosti aplikovať v praxi. Trvale sa zaujíma o rozvoj svojho odboru štúdiom odbornej 

literatúry. Je schopný pracovať samostatne aj v tíme. Používa racionálne metódy práce a koná 

v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami humanizmu a demokracie. 

Absolvent tohto študijného odboru má nasledujúce zručnosti, vedomosti a návyky: 

 potrebnú slovnú zásobu a vyjadrovaciu schopnosť v ústnom a písomnom styku, 

 znalosť princípov historického a kultúrneho vývoja spoločnosti, 

 znalosť samostatného vedenia živnosti 

 vlastnosti a spôsoby použitia materiálov používaných v oblasti propagačného 

výtvarníctva, 

 technologické postupy, ktoré sa používajú v propagačnom výtvarníctve, 

 estetické a psychologické zákonitosti propagačných prostriedkov, 

 princíp práce s grafickými programami, 

 základy teórie tvorby interiérov 

 správne pohotovo zaznamenať proporcie, pohyb, výraz a charakter ľudskej 

hlavy, oblečenej figúry aj aktu podľa skutočnosti aj z predstavy, 

 používať výrazové prostriedky a zdroje tvorivosti, 

 aplikovať nové poznatky z odboru vo vlastnej práci a využívať príslušné 

užívateľské počítačové programy, 

 komplexne spracovať zadanú problematiku od návrhu až po realizáciu 
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3.4 Kľúčové kompetencie  absolventa odborov  

fotografický dizajn, grafický dizajn a propagačné výtvarníctvo 

 

Absolvent týchto študijných odborov má nasledujúce vedomosti, schopnosti a návyky: 

- potrebnú slovnú zásobu a vyjadrovaciu schopnosť v ústnom a písomnom styku 

- znalosť slovenskej a svetovej literatúry 

- znalosť dejín slovenského národa a svetových dejín 

- znalosť cudzieho jazyka na úrovni, ktorá umožní priamy osobný styk s cudzincami 

a štúdium zahraničnej odbornej literatúry 

- ovládanie základov druhého cudzieho jazyka 

- znalosť základov psychológie, sociológie a filozofie a medziľudskej komunikácie 

- znalosť základov stredoškolskej matematiky, prírodných predmetov a informatiky 

- znalosť spoločenskej a umeleckej funkcie literatúry a ostatných druhov umenia, ich 

hlavných vývojových etáp a čŕt 

a) Komunikačné a sociálno-interakčné spôsobilosti  

Sú to schopnosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov 

a hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti  nevyhnutné pre pracovný a spoločenský život, 

ktoré v konkrétnych situáciách umožnia žiakom primerane  ústne a písomne sa vyjadrovať, 

spracovávať a využívať písomné materiály, znázorňovať, vysvetľovať a riešiť problémové 

úlohy a situácie komplexného charakteru, čítať, rozumieť a využívať text. Tieto kompetencie 

sú veľmi úzko späté s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania, vyhľadávania, 

uchovávania, využívania a vytvárania informácií, s rozvojom schopnosti komunikovať  

v jednom cudzom jazyku a ovládať základy druhého cudzieho jazyka. Žiaci získaním týchto 

spôsobilostí sa naučia akým spôsobom sa vymieňajú informácie, ako generovať produktívne 

samoriadené učenie, zapamätajú si, že učenie je v konečnom dôsledku sociálny proces 

prispôsobovania učebného prostredia pre integráciu aj znevýhodnených sociálnych skupín.  

Absolvent vie: 

- vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory, 

- reprodukovať a interpretovať prečítaný alebo vypočutý text v materinskom a cudzom 

jazyku, 

- podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo činnosti, 

- vyjadrovať sa nielen podrobne a bohato, ale aj krátko a výstižne, 

- aktívne komunikovať najmenej v dvoch cudzích jazykoch, 

- vedieť samostatne rozhodovať o úprave informačného materiálu vzhľadom na druh 

oznámenia a širší okruh užívateľov, 

- štylizovať listy (formálne, neformálne), informačné útvary (inzerát, oznam), vyplňovať 

formuláre (životopis, žiadosť), 

- navrhovať návody k činnostiam, písať odborné materiály a dokumenty v materinskom 

a cudzom jazyku, 

- osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov, 

- spracovávať písomné textové informácie (osnova, výpisky, denník) a materiály podľa 

účelu oznámenia a s ohľadom na potreby užívateľa, 
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- orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať rôzne informácie, posúdiť ich význam 

v osobnom živote a v povolaní, 

-  vyhľadávať a využívať jazykové a iné výrazové prostriedky pri riešení zadaných úloh 

a tém v cudzom jazyku, 

-  prijímať a tvoriť text, chápať vzťahy medzi rečovou situáciou, témou a jazykovým 

prejavom v materinskom a cudzom jazyku, 

- rozlišovať rôzne druhy a techniky čítania, ovládať orientáciu sa v texte a jeho rozbor 

z hľadiska kompozície a štýlu v materinskom a cudzom jazyku, 

- ovládať operácie pri práci s počítačom, 

- pochopiť a vyhodnocovať svoju účasť na procese vzdelávania a jeho výsledku, ktorý 

zabezpečuje právo voľného pohybu občana žiť, študovať a pracovať v podmienkach 

otvoreného trhu práce, 

- pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie s možnosťou 

učenia sa formou on-line, 

- sa oboznámiť  s motivačnými vzdelávacími programami, ktoré sú zamerané na riešenie 

problémov a poskytovanie prístupných príležitostí pre celoživotné vzdelávania, ktoré 

vytvára možnosť virtuálnej komunikácie medzi lokálnymi komunitami.  

b) Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti 

Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti 

založenej na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, 

sebazdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania 

a učenia sa počas celého života, aktualizovania a udržovania potrebnej základnej úrovne 

zručností. Od žiaka sa vyžaduje regulovať správanie, prehodnocovať základné zručnosti, 

zapájať sa do medziľudských vzťahov, pracovať v tíme, preberať zodpovednosť sám za seba 

a za prácu iných, schopnosť starať sa o svoje zdravie a životné prostredie, rešpektovať 

všeľudské etické hodnoty, uznávať ľudské práva a slobody.  

Absolvent vie: 

- významne sa podieľať na stanovení zodpovedajúcich krátkodobých cieľov, ktoré 

smerujú k zlepšeniu vlastnej výkonnosti, 

- samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty, formulovať, pozorovať, triediť 

a merať hypotézy, 

- overovať a interpretovať získané údaje, 

- rozhodovať o princípoch kontrolného mechanizmu, 

- rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne 

myslenie, 

- samostatne predkladať návrhy na výkon práce, za ktorú je zodpovedný, 

- predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií pre ostatných 

členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené 

kompetencie zvládnuť, 

- ovládať základy modernej pracovnej technológie a niesť zodpovednosť za prácu 

v životnom prostredí, jeho ochranu a bezpečnosť  

- samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce 

v menšom kolektíve, niesť zodpovednosť aj za prácu druhých, 

- vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém  a postoje, 
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- určovať nielen vážne nedostatky ale aj kvalitu vo vlastnom učení, pracovných výkonoch 

a osobnostnom raste, 

- stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej 

orientácie a životných podmienok, 

- plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou využívania 

sebakontroly, sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania, 

- overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých, 

- mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, byť 

si vedomý dôsledkov nezdravého životného štýlu a závislostí, 

- prijímať a plniť zodpovedne dané úlohy, 

- predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti 

posudzovať návrhy druhých,  

- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným 

konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.  

c) Schopnosť tvorivo riešiť problémy 

Tieto schopnosti sa využívajú na identifikovanie problémov, na ich analýzu a stanovenie 

efektívnych postupov, perspektívnych stratégií a vyhodnocovanie javov.  Sú to schopnosti, 

ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa nevedia 

zaradiť do spoločenského života. Absolventi musia byť schopní vyhodnocovať základné 

dopady napr. na životné prostredie, dopad nerozvážnych rozhodnutí alebo príkazov, pracovný 

a osobný dopad v širšom slova zmysle ako je ekonomický blahobyt, telesné a duševné zdravie 

a pod.  Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí umožňujú stanoviť 

jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané poznatky 

využívať v osobnom živote a povolaní.  

Absolvent vie: 

- objasňovať formou systematického poznávania najzávažnejšie rysy problémov, 

využívať za týmto účelom rôzne všeobecne platné pravidlá, 

- získavať samostatným štúdiom všetky nové informácie vzťahujúce sa priamo 

k objasneniu neznámych oblastí problému, 

- zhodnotiť význam rozmanitých informácií, samostatne zhromažďovať informácie, 

vytriediť a využiť len tie, ktoré sú pre objasnenie problému najdôležitejšie, 

- určovať najzávažnejšie rysy problému, zvažovať rôzne možností riešenia, ich klady 

a zápory v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, stanoviť kritériá pre voľbu 

konečného optimálneho riešenia, 

- vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodržiavať ho, 

- poskytovať ľuďom informácie (oznamovanie, referovanie, rozprávanie, prednášanie), 

- ovplyvňovať ľudí  presviedčaním, pozitívnou argumentáciou a silou  svojej osobnosti   

- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi.  

d) Podnikateľské spôsobilosti a finančná gramotnosť 

Podnikateľské spôsobilosti prispievajú k tvorbe nových pracovných miest, umožňujú 

samozamestnanosť, pomáhajú ľuďom nachádzať prácu, orientovať sa na vlastné podnikanie, 

zlepšovať svoje pracovné a podnikateľské výkony.  Učiť sa procesu vzdelávania s využitím 

najefektívnejších metód,  vychádzať z dostupných informačných tokov. Je potrebné vyvíjať 
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motivačné opatrenia. Investícia do ľudských zdrojov znamená umožniť jednotlivcom, aby si 

riadili vlastné „životné portfólio“ a rozšíriť  im tak rozsah vzdelávacích cieľov. Tvorivé 

a inovatívne vklady do ľudských zdrojov sú integrálnou súčasťou rozvoja spoločnosti  

založenej na vedomostiach.  

Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne 

riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie 

seba a svojej domácnosti. Podľa Národného štandardu finančnej gramotnosti sa problematika 

rozdeľuje do 7 tém a to:  

1. Človek vo sfére peňazí  

Celková kompetencia: Posúdenie významu trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu 

peňazí na ich zachovávanie a na základe toho vybratie a stanovenie životných priorít a 

východísk zabezpečenia životných potrieb. 

 

2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí  

Celková kompetencia: Používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov 

osobných financiách. 

 

3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb- príjem a práca 

Celková kompetencia: Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb 

jednotlivca a rodiny. Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu.  

 

4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi.  

Celková kompetencia: Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie 

hotovosti. 

 

5. Úver a dlh  

Celková kompetencia: Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok a 

zvládanie dlhu. 

 

6. Sporenie a investovanie  

Celková kompetencia: Aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s osobnými 

cieľmi. Čiastková 

 

7. Riadenie rizika a poistenie  

Celková kompetencia: Používanie primeraných stratégií riadenia rizík. 

Finančná gramotnosť je zapracovaná najmä vo vyučovacích predmetoch matematika, základy 

ekonómie, občianska náuka a interiérová tvorba. 

Absolvent vie: 

 spracovať základné analytické prieskumy a predkladať primerané návrhy na výkon takej 

práce, ktorú je schopný zodpovedne vykonávať, 

 orientovať sa v rôznych štatistických údajoch a vedieť ich využívať pre vlastné 

podnikanie, 
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 vyhodnocovať možnosti plánovania, finančného zabezpečenia a realizácie   projektov, 

 samostatne plánovať financie vzhľadom na potreby a ciele vlastnej podnikateľskej 

činnosti, 

 pochopiť najnovšie poznatky z teórie riadenia a organizácie, 

 využívať marketingový manažment, 

 rozpoznávať a rozvíjať kvality riadiaceho zamestnanca s aspektom na komunikatívne 

schopnosti, asertivitu, kreativitu a odolnosť voči stresom, 

 vystihnúť princípy odmeňovania a oceňovania aktívnych a tvorivých zamestnancov, 

 ovládať princípy a mechanizmus kontrolnej činnosti, 

 zisťovať dynamiku vývoja efektívnosti práce, podnikania a porovnávať ju 

s celospoločenskými požiadavkami a potrebami, 

 využívať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť primerane kritizovať, ale aj znášať 

kritiku od druhých, 

 pracovať s materiálmi a informáciami v dvoch cudzích jazykoch, 

 ovplyvňovať druhých a koordinovať ich úsilie, 

 rýchle sa rozhodovať a prijímať opatrenia, 

 myslieť systémovo a komplexne, 

 prijímať a uznávať aj iné podnikateľské systémy, 

 ovládať podstatu systémovej analýzy, 

 rešpektovať právo a zodpovednosť, 

 zaujať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, 

uvedomovať si význam celoživotného učenia a byť pripravený prispôsobovať sa 

k zmeneným pracovným podmienkam, 

 sledovať a hodnotiť vlastný úspech vo svojom učení, prijímať hodnotenie výsledkov 

svojho učenia zo strany iných ľudí, 

 poznať možnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy a povolaní, 

 sledovať  možnosti a ponuky uplatnenia sa na trhu práce v danom odbore 

 rozhodovať sa cieľavedome a zodpovedne o svojej budúcej profesii a ďalšej  

vzdelávacej ceste, 

 získať reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, o požiadavkách 

zamestnávateľov na pracovné činnosti a vedieť ich porovnávať so svojimi predstavami 

a skutočnými podmienkami, 

 robiť aj nepopulárne, ale správne  opatrenia a rozhodnutia, 

 chápať podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych, 

ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických aspektoch súkromného 

podnikania, 

 dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príležitosti v súlade s realitou 

trhového prostredia, svojimi predpokladmi a ďalšími možnosťami, 

 nájsť, vyhodnotiť a použiť finančné informácie, poznať základné pravidlá riadenia 

vlastných financií, naučiť sa rozoznávať riziká v riadení vlastných financií, stanoviť si 

finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie, 

 rozvinúť potenciál získania vlastného príjmu a schopnosť sporiť, efektívne používať 

finančné služby, plniť svoje finančné záväzky, zveľaďovať a chrániť svoj majetok, 

porozumieť a orientovať sa v zabezpečovaní základných ľudských a ekonomických 

potrieb jednotlivca a rodiny, 

 vedieť a byť schopný hodnotiť úspešnosť vlastnej sebarealizácie, inšpirovať sa 

príkladmi úspešných osobností, poznať príklady úspešných jednotlivcov v svojej 

plánovanej profesijnej ceste, poznať podmienky, vylučujúce neúspešnosť jednotlivca a 

rodiny, porozumieť základným pojmom v oblasti finančníctva a sveta peňazí, 
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orientovať sa v oblasti finančných inštitúcií (NBS, komerčné banky, poisťovne a ostatné 

finančné inštitúcie), orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa a byť 

schopný tieto práva uplatňovať. Chápať funkciu peňazí ako prostriedku harmonizácie 

vzťahu trvalých životných hodnôt s reálnym uspokojovaním životných potrieb. 

- Posúdiť pojmy bohatstvo a chudoba ako výsledok schopností jednotlivca/skupiny  

zabezpečiť sebe/skupine životné potreby. Prezentovať svoj postoj k peniazom aktívnym        

podieľaním sa na spravovaní financií v rodine. Posúdiť význam peňazí aj v kontexte 

európskeho a medzinárodného trhu. 

- Poznať problematiku fungovania jednotlivca a rodiny v ekonomickej oblasti a najmä vo 

sfére peňazí. Opísať problematiku efektívneho dosahovania výsledkov v ekonomickej 

oblasti. 

- Poznať nominálne a úžitkové hodnoty tovarov a služieb vo vzťahu k využívaniu 

alternatívnych riešení. Zaujať kritický postoj k informáciám poskytovaným reklamou.  

- Vysvetliť, ako jednotlivci preukazujú zodpovednosť za finančnú prosperitu počas života. 

Analyzovať, ako sa finančná zodpovednosť líši u jednotlivcov bez záväzkov a so 

záväzkami k závislým osobám. Vysvetliť etický rozmer rôznych rozhodnutí, týkajúcich sa 

osobných financií. Inšpirovať sa príkladmi úspešných osobností. Zdokumentovať príklady 

úspešných jednotlivcov na svojej plánovanej profesijnej ceste.  

- Určiť, či sú finančné informácie objektívne, presné a aktuálne.  

- Odhaliť bežné typy spotrebiteľských podvodov, včítane on-line podvodov. Identifikovať 

relevantné finančné informácie potrebné na prijatie rozhodnutia. Vymenovať kritéria, 

ktoré je potrebné zvážiť pri výbere odborníka na finančné plánovanie/poradenstvo a 

právneho/daňového poradcu. Poznať základnú problematiku rozvoja osobnej finančnej 

gramotnosti.  

- Uviesť osoby/subjekty, ktoré sú oprávnené získavať osobné identifikačné údaje (rodné 

číslo, číslo OP, číslo zdravotného poistenia, …) ako aj údaje o účtoch (číslo platobnej 

karty s autorizačným kódom, čísla účtov, limity účtov, disponibilné zostatky na účtoch,...). 

Odporúčať kroky, ktoré by obeť krádeže osobných údajov mala podniknúť na opätovné 

získanie osobnej bezpečnosti. Stanoviť si merateľné krátko, stredne a dlhodobé finančné 

ciele. Použiť finančnú alebo internetovú kalkulačku na stanovenie nákladov na 

dosiahnutie dlhodobého cieľa. Používať zodpovedné rozhodovanie pri dlhodobých 

cieľoch.  

- Vysvetliť význam komunikácie o finančných povinnostiach (spoločných aj samostatných) 

ešte pred založením spoločnej domácnosti. Uviesť príklady zmlúv medzi jednotlivcami a 

podnikateľskými subjektmi. Identifikovať základné povinnosti každej zo zmluvných strán. 

Preskúmať internetové a tlačové zdroje aktuálnych informácií týkajúce sa práv 

spotrebiteľov. Napísať sťažnosť na základe porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa 

- Posúdiť meniace sa životné udalosti a situácie jednotlivca. Uviesť príklady vzájomných 

súvislostí a protichodností medzi osobnými, rodinnými a spoločenskými potrebami.  

- Vysvetliť delenie životných potrieb, vysvetliť súvis životných potrieb k otázke bohatstva a 

chudoby. Uviesť príklady efektívneho zabezpečenia životných potrieb.  

- Analyzovať, ako môžu hospodárske, spoločenské, kultúrne a politické podmienky 

ovplyvniť kariérne možnosti. Identifikovať kariérne ciele a pripraviť plán a časový rozvrh 

pre ich dosiahnutie, vrátane požiadaviek na vzdelanie a odbornú prípravu, náklady a 

možné zadlženie. Opísať nároky na vzdelanie a praktické zručnosti, príjmový potenciál a 

základné povinnosti pre najmenej dve zamestnania, o ktoré sa zaujíma. Opísať riziká, 

náklady a prínosy v prípade samostatného podnikania 
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- Definovať pojmy dar, nájom, úrok, dividenda, kapitálový výnos, prepitné, provízia a zisk. 

Vysvetliť vplyv inflácie na príjem. Použiť kalkulačku na výpočet očakávaného príjmu k 

udržaniu životnej úroveň. Uviesť príklad štátneho príspevku 

- Analyzovať ekonomické modely jednotlivca a rodiny. Vysvetliť vplyv peňazí na 

zabezpečenie životnej úrovne jednotlivca a rodiny. Analyzovať model zabezpečenia 

peňazí vo vlastnej rodine. Vysvetliť svoju predstavu o vlastnom spôsobe zabezpečenia 

peňazí. Opísať možnosť využitia úspešných  

- Vymenovať položky bežne odpočítavané z hrubej mzdy. Uviesť príklady 

zamestnaneckých príspevkov a vysvetliť, prečo sú považované za druh odmeny. Vysvetliť 

rozdiel medzi programami sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti. Uviesť 

informácie do tlačiva “Daň z príjmu FO, Daň z príjmu PO“ a ostatných tlačív pre daň z 

príjmu. Vyplniť „Daňové priznanie osoby vykonávajúcej slobodné povolanie“. Posúdiť 

prínosy a výhody plánov sporenia sponzorovaných zamestnávateľom a ďalšie možnosti 

prenosu súčasného príjmu do budúcnosti. Analyzovať širšie súvislosti pojmu finančná 

úspešnosť. Uviesť príklad úspešných jedincov v ekonomickej oblasti a ich vplyv na výšku 

životnej úrovne seba a svojej rodiny. Opísať možnosť uplatňovania postupov finančne 

úspešných jednotlivcov a rodín. Vedieť používať metódu modelovania a zrkadlenia.  

- Vysvetliť, ako používať rozpočet na kontrolu vynakladania prostriedkov na dosahovanie 

finančných cieľov. Identifikovať zmeny v osobnom finančnom správaní, ktoré prispievajú 

k dosiahnutiu finančnej prosperity. Vypracovať osobný rozpočet mladého samostatne 

žijúceho človeka. Analyzovať osobné a ekonomicko-spoločenské udalosti, ktoré môžu 

zmeniť alebo ovplyvniť osobný rozpočet.  

- Porovnať charakteristiky a náklady na bežný účet a debetnú kartu ponúkané miestnymi 

finančnými inštitúciami.  

- Porovnať náklady na preplatenie šeku tretej strany v rôznych miestnych finančných 

inštitúciách, včítane šekovej inkasnej služby. Demonštrovať zručnosti v uskutočňovaní 

základných finančných úloh vrátane načasovania platby z účtov, vypísania šeku, kontroly 

výpisu z bežného/debetného účtu a monitorovania presnosti tlačených a/alebo on-line 

výpisov z účtov.  

- Použiť získané kompetencie pri zodpovedných rozhodnutiach o nákupe. Opísať 

používanie zodpovedného rozhodovania pri voľbe medzi alternatívnymi spotrebiteľskými 

krokmi. Opísať účinok inflácie na kúpnu silu.  

- Vyhľadať na internete organizácie, ktoré sa venujú darcovstvu a filantropii. Identifikovať 

fyzické / právnické osoby, ktoré by mohli potenciálne byť dedičmi osobného majetku. 

Vysvetliť, ako zákon v štáte pobytu špecifikuje nakladanie s majetkom v prípade, ţe 

neexistuje platný závet.  

- Použiť finančnú alebo on-line kalkulačku na zistenie celkovej ceny splatenia pôžičky s 

odlišnými úrokovými sadzbami a odlišnou dĺžkou splácania. Vysvetliť ako študenti, 

majitelia obytných nehnuteľností a majitelia komerčných nehnuteľností používajú dlh ako 

„investíciu“. Porovnať náklady na pôžičku v hodnote €100, €1 000 a €10 000 

prostredníctvom rozmanitých možností spotrebiteľských úverov. Vysvetliť pojem ročná 

percentuálna miera nákladov (RPNM). Definovať všetky požiadavky na poskytnutie 

informácií pri požiadaní o vydanie kreditnej karty. Vyplniť bežnú žiadosť o vydanie 

kreditnej karty. Vysvetliť, ako vplývajú tolerančné obdobia na kreditných kartách, metódy 

výpočtu úroku a poplatky na cenu úveru. Použiť finančnú alebo on-line kalkulačku na 

porovnanie celkovej ceny uhradenia dlžnej čiastky na kreditnej karte. Zistiť 

najefektívnejšiu možnosť kúpy auta. Identifikovať rozličné typy študentských pôžičiek a 

alternatív k pôžičkám ako spôsobu financovania vysokoškolského vzdelávania.  

- Identifikovať rôzne druhy hypotekárnych úverov a poskytovateľov hypotekárnych úverov.  



Školský vzdelávací program   výtvarné umenie 

Strana 20 z 81 

 

- Opísať prvky úverového skóre. Vysvetliť, ako úverové skóre ovplyvňuje bonitu a cenu 

úveru. Vysvetliť činitele, ktoré zlepšujú úverové skóre. Identifikovať organizácie, ktoré 

udržiavajú záznamy o spotrebiteľských úveroch. Vysvetliť práva týkajúce sa prístupu k 

vlastným úverovým záznamom. Analyzovať informácie uvedené v úverových záznamoch. 

Uviesť čas, dokedy môžu byť udržiavané v úverovom zázname niektoré negatívne údaje. 

Opísať, akým spôsobom je možné riešiť nepresnosti uvedené v úverovej histórii. 

Diskutovať o spôsoboch, ako negatívna úverová história môže ovplyvniť finančnú 

budúcnosť spotrebiteľa.  

- Opísať možné dôsledky nadmerného zadlženia (predĺženia). Identifikovať možné 

ukazovatele nadmerného zadlženia. Vymenovať kroky, ktoré môže spotrebiteľ prijať na 

zníženie alebo lepšie zvládanie nadmerného zadlženia. Zhodnotiť rôzne dlhové 

poradenské služby.  

- Opísať účel vyhlásenia (osobného) bankrotu a jeho možné dôsledky na majetok, 

zamestnanosť, cenu a dostupnosť úverov. Napísať reklamáciu zúčtovania s uvedením 

problému, požiadaním o uskutočnenie konkrétnych krokov, priložením kópie 

relevantných dokumentov a poskytnutím kontaktných údajov. Opísať práva dlžníkov a 

veriteľov, týkajúce sa zrážok zo mzdy a odňatia majetku v prípade nezaplatenia dlhu.  

- Zhrnúť zákony o spotrebiteľských úveroch a ochranné prvky, ktoré zakotvujú. Preskúmať 

aktuálne informácie z internetových a tlačových zdrojov, týkajúcich sa práv súvisiacich so 

spotrebiteľskými úvermi.  

- Opísať pozitívne a negatívne stránky sporenia na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé 

ciele.  

- Porovnať stratégie sporenia, napr. „najprv zaplať sám“ alebo použitím zrážok zo mzdy. 

Definovať bohatstvo na základe osobných hodnôt, priorít a cieľov. Porovnať náklady a 

výnosy zloženého úrokovania. Vysvetliť výhody zloženej sadzby výnosov. Stanoviť 

priemerné alebo odhadované náklady na štvorročné štúdium na vysokej škole, svadbu, 

založenie nového podniku, splátky na nové auto a dom. Vytvoriť periodický investičný 

plán na akumulovanie prostriedkov na štvorročné štúdium na vysokej škole, svadbu, 

založenie nového podniku, splátky na nové auto a dom. Porovnať hlavné črty úročených 

účtov v miestnych finančných inštitúciách. Vysvetliť, čo sú finančné trhy/burzy. Popísať, 

s čím sa obchoduje na finančných trhoch (akcie, dlhopisy, fondy, komodity a ďalšie). 

Vysvetliť úlohu brokera. Vysvetliť, ako sa z pohľadu investovania líšia akcie, dlhopisy a 

iné finančné nástroje. Porovnať investovanie do jednotlivých akcií a dlhopisov s 

investovaním do podielových fondov akcií alebo dlhopisov. Vysvetliť, ako inflácia 

ovplyvňuje výnosy z investícií (súčasná hodnota peňazí). Vysvetliť, ako prispôsobiť 

investovanie finančným cieľom. Diskutovať o bežných typoch investičných rizík. 

Porovnať riziká a výnosy z rôznych typov investícií. Identifikovať vhodné typy investícií 

na akumulovanie prostriedkov na štvorročné štúdium na vysokej škole, svadbu, založenie 

nového podniku, splátky na nové auto a dom a dôchodok. Analyzovať, ako hospodárske a 

obchodné faktory ovplyvňujú trhovú hodnotu akcií. Porovnať investičné ciele a historické 

miery výnosov v dvoch prospektoch cenných papierov podielových fondov. Porovnať 

výhody a nevýhody kupovania a predávania investícií rôznymi spôsobmi. Opísať výhody 

a nevýhody poskytované prostredníctvom dôchodkového sporenia cez doplnkové 

dôchodkové spoločnosti (DDS) Vysvetliť, ako európske a štátne regulačné orgány 

ochraňujú investorov. Diskutovať o vzťahu medzi rizikom a hrozbou. Uviesť príklady, 

ako ľudia zvládajú riziká. Vysvetliť, akým spôsobom sa dá poistiť pred rizikom alebo 

hrozbou. Uviesť okolnosti, kedy je takéto poistenie vhodným riešením. Určiť aktivity, 

ktoré môţu (ne)priamo ohrozovať mladých ľudí. Diskutovať o poistení proti jednotlivým 

typom rizík, špecifických pre mladých ľudí. Vedieť vysvetliť zákonitosti vzniku 
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krízových stavov v ekonomike a vysvetliť potrebu prijímania opatrení na elimináciu 

dopadov. Vysvetliť význam a podstatu ústavných práv a garancií súvisiacich s ochranou 

zdravia a s hmotným zabezpečením v starobe a pri neschopnosti na prácu. Vysvetliť 

verejnoprávne a súkromnoprávne otázky zabezpečenia pre prípad zdravotne a sociálne 

nepriaznivej situácie a staroby. Opísať podstatu a základy legislatívnej úpravy verejného 

poistenia. Charakterizovať podstatu a základy legislatívnej úpravy zdravotného poistenia a 

sociálneho poistenia a v rámci neho nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, 

úrazového poistenia, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti. Vysvetliť účel 

povinného dôchodkového poistenia, dávkovo definovaného a financovaného priebežne, 

ktoré vykonáva verejnoprávna Sociálna poisťovňa – 1. pilier. Vysvetliť účel povinného 

starobného dôchodkového sporenia, príspevkovo definovaného a financovaného 

prostredníctvom kapitalizácie, ktoré vykonávajú od 1.1.2005 DSS – 2. pilier. Vysvetliť 

účel dobrovoľného doplnkového dôchodkového sporenia, príspevkovo definovaného a 

financovaného zamestnávateľom a zamestnancom, ktoré je daňovo zvýhodnené a ktoré 

vykonávajú DDS od roku 1996 – 3. pilier. Charakterizovať podstatu a základy 

legislatívnej úpravy poistenia majetku, osôb, zodpovednosti za spôsobené škody, 

úrazového a životného poistenia. Uviesť druhy poistenia, ktoré by sa mohli vzťahovať na 

náhodné poškodenie majetku inej osoby. Vysvetliť rozdiel medzi poistením bytu, resp. 

domu a poistením jeho zariadenia. Vysvetliť výhody poistenia nájomníka a vlastníka 

obytnej nehnuteľnosti a porovnať poistky odlišných poisťovní. Uviesť príklady, na ktoré 

sa vzťahuje typické poistenie nájomníka a vlastníka obytnej nehnuteľnosti. Rozoznať 

jednotlivé hlavné typy poistenia motorových vozidiel. Uviesť príklady, na ktoré sa 

vzťahuje havarijné poistenie vozidla a povinné zmluvné poistenie vozidla. Identifikovať 

skutočnosti, ktoré ovplyvňujú cenu poistenia vozidiel a bývania. Vymenovať činitele, 

ktoré môžu zvýšiť alebo znížiť poistné, vysvetliť pojmy bonus a malus. 

 

e) Spôsobilosť využívať informačné technológie 

Tieto spôsobilosti pomáhajú žiakom rozvíjať základné zručnosti pri práci s osobným 

počítačom, internetom, využívať rôzne informačné zdroje a informácie v pracovnom a mimo 

pracovnom čase.  Nová iniciatíva v oblasti elektronického vzdelávania (E-learning) si kladie 

za cieľ zvýšiť úroveň digitálnej gramotnosti žiakov. Efektívne využívanie informačných 

a komunikačných technológií, vrátane možnosti učenia sa formou on-line, výrazne prispeje 

k realizácii celoživotného vzdelávania pre ľudí rôzneho veku, k udržiavaniu identity komunity 

a vytváraniu možnosti virtuálnej komunikácie  medzi lokálnymi komunitami aj na veľké 

vzdialenosti. Sú to teda schopnosti, ktoré umožňujú žiakom ich osobnostný rast, vlastné 

učenie a výkonnosť v práci.  

Absolvent vie: 

 pracovať s rôznymi druhmi počítačových programov  

- ovládať obsluhu  periférnych zariadení potrebných pre činnosť používaného programu, 

 pracovať s aplikačným programom potrebným pre výkon povolania, 

 vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie, 

 vybrať kvantitatívne matematické metódy (bežné, odborné a špecifické), ktoré sú 

vhodné pri riešení danej úlohy alebo situácie, 

 graficky znázorňovať reálne situácie a úlohy, kde takéto znázorňovanie pomáha pri 

kvantitatívnom riešení úlohy, 
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- komunikovať elektronickou poštou, využívať prostriedky online a offline komunikácie, 

- evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol využívať pri práci, 

- chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním, 

- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať 

k získaným informáciám a byť mediálne gramotný. 

f) Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

Sú to schopnosti, ktoré umožňujú žiakom žiť plno hodnotným sociálnym životom a tak 

prispievať k zvyšovaniu spoločenskej úrovne. Cestou získaných schopností žiaci zdokonaľujú 

svoj osobnostný rast, vlastné učenie, využívajú seba poznávanie, seba kontrolu a seba 

reguláciu pre prácu v kolektíve, prijímajú zodpovednosť za vlastnú prácu a prácu ostatných. 

Svojím podielom prispievajú k životu a práci k spoločnosti založených na vedomostiach, 

prispievajú k rozvíjaniu demokratického systému spoločnosti, k trvalo udržateľnému 

hospodárskemu rastu a sociálnemu rozvoju štátu so zodpovednosťou voči životnému 

prostrediu, zachovaniu života na Zemi, rozvíjaniu vzájomného porozumenia medzi osobami 

a skupinami, rozvíjajú svoje schopnosti ako je empatia, súcit, tolerancia, rešpektovanie práv 

a slobôd.    

Absolvent vie: 

- uvedomiť si a rešpektovať, že telesná, citová, rozumová i vôľová zložka osobnosti sú 

rovnocenné a vzájomne sa dopĺňajú,  

- konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom záujme, ale aj 

vo verejnom záujme, 

- poznať a rešpektovať, že neexistuje iba jeden pohľad na svet, 

- orientovať sa na budúcnosť vo svojom vzťahu k Zemi, 

- uvedomiť si, že rozhodnutia, ktoré sa príjmu a činy, ktoré vykonajú jednotlivci alebo 

členovia skupiny, budú mať vplyv na globálnu prítomnosť a budúcnosť, 

- poznať, uznávať a podporovať alternatívne vízie vo vzťahu k udržateľnému rozvoju, 

ľudskému zdraviu a zdraviu našej planéty, 

- /uvedomiť si a čiastočne pochopiť globálne podmienky, rozvoj a trendy súčasného 

sveta, 

- pochopiť globálnu povahu sveta a úlohu jednotlivca v ňom, rozvoj 

masovokomunikačných prostriedkov, dopravných prostriedkov, masovej turistiky 

a komunikačných systémov, 

- chápať problémy zachovania mieru, bezpečnosti jednotlivcov, národov a štátov, 

zachovávania a ochrany životného prostredia, vyčerpania nerastných surovín, liečenia 

civilizačných chorôb, populačnej explózie v rozvojových krajinách, drogovej závislosti 

najmä mladistvých, sexuálnej výchovy a pozitívne pristupovať k riešeniu týchto 

problémov, 

- si uvedomiť  a orientovať sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho rozvoja, 

etnických, rasových a náboženských konfliktov, terorizmu a navrhovať cesty na ich 

odstránenie, 

- chápať pojmy spravodlivosť, ľudské práva a zodpovednosť, aplikovať ich v globálnom 

kontexte, 

- tvorivo riskovať, primerane kritizovať, jasne sa stavať k riešeniu problémov, rýchle sa 

rozhodovať, byť dôsledný, inšpirovať druhých pri vyhľadávaní podnetov, iniciatív 

a vytváraní možností,  
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- dodržiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne špecifiká, 

vystupovať proti neznášanlivosti, xenofóbií a diskriminácií,  

- konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, prispievať 

k uplatňovaniu hodnôt demokracie, 

- si uvedomovať  vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať 

s toleranciou k identite druhých,  

- sa aktívne zaujímať o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete,  

- uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť 

v európskom a svetovom kontexte 

- podporovať hodnoty miestnej, národnej, európskej a svetovej kultúry a mať i nim 

vytvorený pozitívny vzťah 

 

3.5 Všeobecné kompetencie absolventa odborov fotografický dizajn, grafický dizajn 

a propagačné výtvarníctvo 

 

Absolvent má: 

- zvoliť komunikatívnu stratégiu adekvátnu komunikačnému zámeru, podmienkam 

a normám komunikácie, 

- vyjadrovať vhodným spôsobom svoj úmysel, prezentovať sám seba, podávať a získavať 

ústne alebo písomne požadovanú alebo potrebnú informáciu všeobecného alebo 

odborného charakteru, zapájať sa do diskusie, obhajovať svoj názor, pohotovo reagovať 

na nepredvídané situácie (otázka, rozhovor, anketa), uplatňovať verbálne a neverbálne 

prostriedky, spoločenskú a rečovú etiku a zdôvodňovať zvolené riešenie komunikačnej 

situácie, 

- ovládať základné – najčastejšie používané lexikálne a gramatické prostriedky, rozumieť 

gramatickým menej frekventovaným lexikálnym  javom a vedieť ich aj používať, 

samostatne tvoriť súvislé hovorené a písané prejavy, 

- získať informácie z prečítaného a vypočutého textu (určiť hlavnú tému alebo myšlienku 

textu, rozlíšiť základné a vedľajšie informácie), dokázať text zaradiť do niektorých 

z funkčných štýlov, orientovať sa v jeho stavbe, 

- uvádzať správne bibliografické údaje a citáty, spracovať písomné informácie najmä 

odborného charakteru, 

- pracovať s Pravidlami pravopisu a inými jazykovými príručkami, 

- chápať literárne dielo ako špecifickú výpoveď o skutočnosti a o vzťahu človeka k nej, 

- vytvárať si predpoklady pre estetické vnímanie skutočnosti, 

- vytvoriť si pozitívny vzťah k literárnemu umeniu, založený na interpretácii ukážok 

z umeleckých diel, na osvojení podstatných literárnych faktov, pojmov a poznatkov, 

- pristupovať k literatúre ako k zdroju estetických zážitkov, uplatňovať estetické 

a ekologické hľadiská pri pretváraní životného prostredia, podieľať sa na ochrane 

kultúrnych hodnôt, 

- v jazykovej oblasti poznať a používať zvukové a grafické (pravopisné) prostriedky 

daného jazyka, slovnú zásobu včítane vybranej frazeológie v rozsahu daných 

tematických okruhov, vybrané morfologické a syntaktické javy, základné spôsoby 

tvorby slov (odvodzovanie a skladanie slov), vybrané javy z oblasti štylistiky, 

- v oblasti pragmatickej používať osvojené jazykové prostriedky v súvislých výpovediach 

a v obsahových celkoch primerane s komunikatívnym zámerom,  
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- s aspektom na strategickú kompetenciu vhodne reagovať na partnerove podnety, 

odhadovať významy neznámych výrazov, používať kompenzačné vyjadrovanie, 

pracovať so slovníkom (prekladovým, výkladovým) a používať iné jazykové príručky 

a informačné zdroje, 

- v oblasti socio-lingvistickej vedieť komunikovať v rôznych spoločenských úlohách, 

bežných komunikatívnych situáciách, používať verbálne a neverbálne výrazové 

prostriedky v súlade so socio-kultúrnym úzusom danej jazykovej oblasti, preukázať 

všeobecné kompetencie a komunikatívne kompetencie prostredníctvom rečových 

schopností na základe osvojených jazykových prostriedkov v komunikatívnych 

situáciách v rámci tematických okruhov, preukázať úroveň receptívnych (vrátane 

interaktívnych) a produktívnych rečových schopností, 

- chápať nutnosť svojho úspešného zapojenia sa do spoločenskej deľby práce a oceniť 

prospešnosť získavania nových spôsobilostí po celý čas života, 

- mať základné sociálne návyky potrebné na styk s ľuďmi a prakticky uplatňovať pri 

styku s ľuďmi spoločensky uznávané normy, 

- uvedomovať si svoju národnú príslušnosť a svoje ľudské práva, mať ochotu rešpektovať 

práva iných ľudí, 

- chápať princípy fungovania demokratickej spoločnosti a postupy, ako sa občan môže 

aktívne zapojiť do politického rozhodovania a ovplyvňovať verejné záležitosti na 

rôznych úrovniach (štát – región – obec), 

- v praxi uplatňovať humanitné zásady vzťahov medzi ľuďmi a ekologické zásady vo 

vzťahu k životnému prostrediu, 

- vytvárať si vlastné filozofické a etické názory ako základ na sústavnejšiu a dokonalejšiu 

orientáciu pri posudzovaní a hodnotení javov ľudského a občianskeho života, 

- rozumieť matematickej terminológii a symbolike, vedieť ju správne  interpretovať 

a používať, 

- vyhľadávať, hodnotiť, triediť, používať matematické informácie v bežných profesných 

situáciách a používať pritom výpočtovú techniku a prístupné informačné a komunikačné 

technológie, 

- osvojiť si vyskytujúce sa pojmy, vzťahy a súvislosti medzi nimi, osvojiť si postupy 

používané pri riešení úloh z praxe, 

- cieľavedome pozorovať prírodné javy, vlastnosti látok a ich premeny, 

- rozvíjať finančnú a mediálnu gramotnosť,  

- rozlišovať fyzikálnu a chemickú realitu, fyzikálny a chemický model, 

- vedieť opísať osvojené prírodovedné poznatky a vzťahy medzi nimi, používať správnu 

terminológiu a symboliku, porozumieť prírodným zákonom, 

- aplikovať získané prírodovedné poznatky i mimo oblasti prírodných vied (napr. 

v odbornom vzdelávaní, praxi, každodennom živote), 

- poznať využitie bežných látok v priemysle, poľnohospodárstve a v každodennom živote 

a ich vplyv na zdravie človeka a životné prostredie, 

- chápať umenie ako špecifickú výpoveď umelca, chápať prínos umenia a umeleckého 

zážitku ako dôležitú súčasť života človeka, vedome vyhľadávať a zúčastňovať sa 

kultúrnych a umeleckých podujatí, vedieť vyjadriť verbálne svoj kultúrny zážitok, 

vyjadriť vlastný názor a obhájiť ho, 

- vytvoriť si pozitívny vzťah ku kultúrnym hodnotám, prírode a životnému prostrediu 

a aktívne sa podieľať na ich ochrane, 

- prejavovať aktívne postoje k vlastnému všestrannému telesnému rozvoju predovšetkým 

snahou o dosiahnutie optimálnej úrovne telesnej zdatnosti a vlastnú pohybovú aktivitu 
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spojiť s vedomím potreby sústavného zvyšovaniu telesnej zdatnosti a upevňovania 

zdravia, 

- uvedomovať si význam telesného a pohybové zdokonaľovania, vnímať krásu pohybu, 

prostredia a ľudských vzťahov, 

- ovládať a dodržiavať zásady bezpečnosti, snažiť sa zabrániť úrazu a poskytnúť prvú 

pomoc pri úraze, uplatňovať pri športe a pobyte v prírode poznatky z ochrany a tvorby 

životného prostredia. 

 

  V oblasti environmentálnej výchovy: 
- chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe 

poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi,  

- poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych 

oblastiach sveta,  

- pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo 

vzťahu k prostrediu,  

- rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, regionálnej a 

medzinárodnej úrovni,  

- pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, vedomie 

individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa a výrobcu,  

- vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a 

komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská,  

- využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a spracúvaní 

informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce.  

V oblasti postojov a hodnôt nadobudne schopnosť:  

- vnímať život ako najvyššiu hodnotu,  

- pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja ľudskej 

spoločnosti,  

- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu,  

- podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom praktickej 

výučby,  

- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a k vnímaniu estetických 

hodnôt prostredia,  

- schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu dedičstvu,  

- prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech konania k životnému prostrediu,  

- rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť  

 

V oblasti globálneho vzdelávania: 

- prijímať zodpovednosť za seba a vnímať svoju úlohu vo svete, 

- pociťovať potrebu aktívne sa podieľať na riešení miestnych problémov a prispievať 

k riešeniu problémov na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni, 

- vnímať a akceptovať výhody vzájomnej spolupráce, 

- rešpektovať odlišné názory a pohľady na svet, 

- solidarizovať sa s ľuďmi žijúcimi v ťažkých podmienkach, 

- prevziať zodpovednosť za správanie, ktoré zabezpečí trvalo udržateľný život na Zemi, 

- chápať vzájomnú závislosť a prepojenosť rôznych oblastí sveta a rôznych dimenzií 

rozvoja, 

- vnímať svoje možnosti aktívne sa podieľať na rozvoji na lokálnej i globálnej úrovni 
- využívať nástroje demokracie pri podieľaní sa na verejnom živote (volebné právo, petičné 

právo, právo na slobodný prístup k informáciám, právo na združovanie), 
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dokázať vymedziť problém, analyzovať ho, hľadať rôzne riešenia, vybrať najvhodnejšie 

riešenie a využívať pri jeho riešení vlastné skúsenosti i skúsenosti ostatných, 

- odhadnúť svoje schopnosti a hľadať možnosti, ako ich využiť pri riešení problémov, 

- uvedomovať si zodpovednosť za svoje rozhodnutia pri riešení problémov, 

- efektívne spolupracovať s ostatnými ľuďmi, 

- na základe informácií si vytvoriť vlastný názor a podporiť ho argumentmi, 

- vedieť prijať názor ostatných a korigovať svoj pôvodný názor, 

- využívať empatiu pri poznávaní situácie ostatných, 

- myslieť systémovo a hľadať súvislosti 

- poznať príčiny a dôsledky najdôležitejších globálnych problémov, 

- porovnať rôzne koncepty chápania rozvojových teórií, ľudských práv, či globalizačných 

javov, 

- kriticky analyzovať príčiny a dôsledky ťažkých životných podmienok ľudí žijúcich 

v rôznych oblastiach sveta, 

- rozoznať rozdiely v ekonomickej, sociálnej a environmentálnej situácii v rôznych oblastiach 

sveta, 

- poznať rôzne aspekty príčin a dôsledkov rozdielov, 

- poznať hlavných aktérov rozvojovej spolupráce a svoje možnosti, aktívne sa podieľať na 

rozvoji na lokálnej i globálnej úrovni, 

- zhodnotiť prečo a akým spôsobom sa uskutočňuje rozvojová pomoc. 

 

 

3.6 Odborné kompetencie absolventa odborov fotografický dizajn, grafický dizajn 

a propagačné výtvarníctvo 

a) Požadované vedomosti 

Absolvent má:  

- vyjadrovacie predpoklady pre samostatnú tvorbu rozvíjaním individuálnych invenčných 

schopností 

- spôsobilosť pracovať s počítačom ako podporným prostriedkom pri navrhovaní a 

vyhotovovaní sprievodnej grafickej dokumentácie 

- spôsobilosť pracovať s odbornou literatúrou, 

- ovládať dejiny umenia a výtvarného umenia 

 poznať a vedieť charakterizovať umelecké diela reprezentujúce kultúrne dedičstvo 

našich predkov a významné diela svetových umelcov 

 mať poznatky zo všeobecných historických zákonitostí estetiky úžitkového výtvarného 

umenia 

 poznať historické technologické postupy, rôzne povrchové úpravy materiálov 

používaných v jednotlivých historických obdobiach 

 poznať morfológiu, syntax vo výtvarnej tvorbe 

 uplatňovať  plošné,  plastické a farebné videnie 

 poznať vlastnosti a spôsoby použitia materiálov vo výtvarnej tvorbe 

 ovládať prácu s farbou, vzťah dekóru a objemu 

 určiť vzťahy medzi tradičným a netradičným materiálom, jeho výtvarnými 

a výrazovými možnosťami uplatnenia 

 ovládať základy anatómie, proporcií, zobrazovania ľudského tela v grafickej a plastickej 

podobe; 

 poznať súčasné módne trendy ako aj domáce a svetové módne dianie 
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 ovládať navrhovanie, konštruovanie, technologické postupy a modelovanie  s využitím 

najnovších počítačových technológií 

 vedieť uplatniť variabilné technologické postupy pri tvorbe umeleckého diela 

- poznať  materiály, nástroje, náradie, stroje, zariadenia a pomôcky, ktoré sa v odbore 

používajú;  

 poznať techniky úpravy a technológiu spracovania dreva, kovu, plastu, papiera, kameňa, 

hliny, skla, textilu a najnovších kompozitných a iných materiálov 

 poznať základy technológie a technologických postupov v oblasti   konzervátorských 

a reštaurátorských prác 

- prehľad o možnostiach, uplatnení a využití písma, vrátane určitého stupňa praktických 

zručností v oblasti uplatnenia písma v grafickom dizajne aj s podporou počítača 

- prehľad o základoch fotografovania a zručnosti v oblasti tvorby fotografie a jej využití 

pri prezentáciách svojej tvorby alebo výroby 

- poznať systémy masovej komunikácie a polygrafických produktov 

-    poznať základné ekonomické pojmy a kategórie, 

 chápať zákonitosti trhu v podmienkach trhovej ekonomiky  

- vedieť používať základy obchodného a pracovného práva,  pôsobenie zákona o reklame 

a autorský zákon, 

 popísať podstatu podnikateľskej činnosti, 

 posúdiť vhodné formy podnikania v svojom odbore, 

 charakterizovať podstatu podniku, jeho postavenie na trhu, základné podnikové činnosti, 

 charakterizovať štruktúru národného hospodárstva a činitele ovplyvňujúce jeho úroveň. 

- rozumieť problematike riadenia kvality výroby, 

- vedieť používať základné pojmy z  riadenia výrobnej spoločnosti,  

 poznať základnú štruktúru a komponenty hardvéru počítača a ich vlastnosti, 

 poznať zásady pripájania do sietí, vedieť identifikovať a klasifikovať sieťové prvky, 

 poznať pravidlá pre prácu s jednoduchými grafickými systémami,  

 ovládať a používať odbornú terminológiu v oblasti Informačných technológií. 

 ovládať základy bezpečnosti práce s výpočtovou technikou, 

 ovládať podmienenosť každej vývojovej etapy umenia až po súčasnosť 

 poznať dejinné súvislosti vývoja ľudskej spoločnosti, prejavy jej hmotnej kultúry 

 chápať vzájomnú nadväznosť jednotlivých vývojových etáp umenia  v rámci 

pôsobiacich estetických zákonitostí v konkrétnej oblasti národných dejín a aspektom na 

dejiny výtvarnej kultúry  

 poznať zásady umeleckej  tvorby a formovať svoj vlastný výtvarný názor 

 mať prehľad o proporčných zásadách, zásadách funkcie a tvarovej kompozície a ovládať 

princípy  ich aplikácie 

 poznať zásady výtvarnej kompozície 

 znalosť základov zobrazovania a funkcií deskriptívnej geometrie, kreslenia technických 

výkresov 

 vedieť aplikovať komplexné vedomosti v rôznych výtvarných materiáloch,  vzájomne 

materiály kombinovať a využívať možnosti ich recyklácie 

 poznať vzťahy medzi analytickými štúdiami prírodných a umeleckých foriem, štruktúr, 

ich štylizáciu pre potreby  výtvarného  dizajnu 

 poznať grafické a maliarske techniky, výrobné materiály a špecifickosť ich použitia 

 ovládať princípy multimediálnych technických prostriedkov 

 poznať zásady tvorby textu s využitím prostriedkov vizuálnej prezentácie – digitálna 

fotografia , videotvorba, animácie; 
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 poznať základy grafického dizajnu s využitím dostupného počítačového softvéru na 

tvorbu grafických návrhov rôznych reklamných posolstiev; 

- poznať základy polygrafickej technológie, tlačiarenské techniky a materiály používané 

pri výrobe všetkých druhov printovej reklamy; 

ovládať priebeh a zložky  komunikácie vo všetkých médiách a poznať programy na 

spracovanie obrazu, zvuku a videa 

b) Požadované zručnosti 

Absolvent vie: 

- využívať a aplikovať teoretické vedomosti v praktickej tvorbe  

- prezentovať výtvarnú myšlienku vrátane verbálneho a grafického vyjadrenia  

v príslušnej dokumentácii 

- používať a presadzovať nové netradičné myšlienky, metódy, technické prostriedky  

- pružne vytvoriť výtvarný návrh,  potrebnú  dokumentáciu a jej  realizáciu   v danom 

časovom limite 

- používať tradičné i moderné výrazové prostriedky  

- aplikovať nové poznatky z odboru vo vlastnej práci  

- pracovať s počítačom, ovládať príslušné užívateľské programy a pomocou nich 

realizovať výtvarné zámery 

- zvážiť realizačno-technologický postup a predpokladať jeho psychologický účinok 

- fungovať na trhu práce ako samostatne zárobkovo činná osoba  

- posúdiť spôsob nakladania s odpadovým materiálom, spracúvaných pomocných 

chemických látok a ich vplyv na životné prostredie pri práci s drevom, kovmi, 

papierom... 

- navrhovať správne technologické postupy výroby s ohľadom na použité materiály, 

technické a ekonomické požiadavky  

- písať, kresliť a konštruovať písmo, výtvarne riešiť texty a písomné časti iných 

výtvarných celkov 

- vytvoriť na primeranej úrovni konkrétne pracovné postupy  

- pozorovať, analyzovať a hodnotiť výrobky z hľadiska technologického, funkčného a 

estetického 

- spracovať výtvarnú dokumentáciu 

- aplikovať vo výtvarnej praxi vedomosti z oblasti počítačových systémov a umeleckej 

prezentácie; 

- v  remeselnej práci využívať rôzne tradičné výtvarné techniky; 

- komunikovať prostredníctvom elektronickej pošty, ovládať zasielanie a prijatie príloh,  

- účinne chrániť počítač pred nežiaducou infiltráciou, 

- pracovať so softvérom podľa  odborného zamerania 

- vykonávať pracovné činnosti tak, aby neškodili životnému prostrediu, ale naopak, 

prispieval k jeho zlepšeniu – recyklácia odpadu 

- používať a aplikovať základné ekonomické pojmy, 

- ovládať prvky organizačnej a riadiacej  práce, 

- využívať právne normy  v podnikaní vo svojom odbore, 

- posudzovať podnikateľské príležitosti a konfrontovať ich  so svojimi možnosťami, 

- využívať  dostupné softvérové vybavenie pri riešení praktických úloh, 

- využívať informačné médiá pri vyhľadávaní pracovných príležitostí, 

- zosúladiť vlastné priority s požiadavkami pre výkon povolania a možnosťami 

zvyšovania kvalifikácie 



Školský vzdelávací program   výtvarné umenie 

Strana 29 z 81 

 

- samostatne navrhovať a výtvarné návrhy realizovať v materiáli, 

- kultivovane prezentovať svoje práce, využívať rôzne formy a druhy prezentácie 

- prejaviť kreativitu  dizajnéra, 

-    transformovať inšpiráciu cez výtvarný prejav na základe myšlienky do realizácie 

dizajnu, 

-    využívať invenčnosť, kreativitu a voliť adekvátne výtvarné prostriedky pri finalizácii 

návrhov, 

- aplikovať vo výtvarnej praxi vedomosti z oblasti informačno-komunikačných 

technológií a umeleckej prezentácie, 

- multimediálne zaznamenávať, spracovávať a prezentovať vlastnú tvorbu, 

- vytvárať asociácie medzi skutočným tvarom zobrazovaného objektu a jeho 

znázornením, 

- využívať aplikačné a grafické programy podľa študijného zamerania, 

- vytvárať a digitalizovať obraz, zvuk, video a animácie s využitím v odborných 

predmetoch, 

- navrhnúť esteticky, funkčne a vzhľadne riešený výrobok, 

- vytvárať asociácie medzi skutočným tvarom zobrazovaného objektu a jeho 

znázornením, 

- správne pohotovo zaznamenať proporcie, pohyb, výraz a charakter ľudskej hlavy, 

oblečenej figúry aj aktu podľa skutočnosti aj z predstavy, 

- používať výrazové prostriedky a zdroje tvorivosti, 

- navrhovať účelové a úžitkové tvary a predmety, 

- využívať invenčnosť, kreativitu a voliť adekvátne výtvarné prostriedky pri finalizácii 

návrhov. 

c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti                                       

Absolvent sa vyznačuje: 

- disponibilitou, spoľahlivosťou, trpezlivosťou, dôslednosťou, presnosťou a schopnosťou 

spolupracovať,  

- tvorivým a samostatným výtvarným myslením 

- zmyslom pre krásu a estetické životné prostredie 

- dobrým zdravotným a psychickým stavom 

- pozitívnym vzťahom k životnému prostrediu 

- dôslednosťou a zodpovednosťou pri riešení pracovných povinností, 

- samostatnosťou pri práci, samostatným riešením bežných úloh,   

- manuálnou zručnosťou v činnostiach konkrétneho odboru, 

- schopnosťou integrácie a adaptability 

- organizačnými a komunikačnými zručnosťami, 

- prispôsobivosťou v nových pracovných podmienkach, 

- vhodným sociálnym správaním a prejavmi, 

- sebadisciplínou a mobilitou, 

- potrebnou dávkou sebadôvery a pozitívnym prístupom k povinnostiam. 

 

 

4. Charakteristika školského vzdelávacieho programu. 
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Cieľom  umeleckých študijných odborov, ktoré sa vyučujú na škole (propagačné 

výtvarníctvo, grafický dizajn, fotografický dizajn) je vzdelávanie a výchova kvalifikovaných 

odborníkov pre oblasť výtvarného umenia.  Profilovanie  absolventov so zameraním na 

kľúčové kompetencie umožňuje prípravu na komplexné riešenie odborných problémov, na  

pohotovú adaptabilitu   pre prácu v meniacich sa podmienkach pracovného trhu a 

uplatňovanie nových koncepcií, metód, foriem, postupov a činností.  

ŠkVP obsahuje sústavu činností, v ktorých sú dôsledne prepojené  základné teoretické 

poznatky z oblasti dejín výtvarnej kultúry a vývoja spoločnosti, výtvarno-technických 

disciplín, technológie a ekonomiky s ich praktickými aplikáciami, technického kreslenia 

a práce s počítačom. Odborné vzdelanie umožní rozvíjať samostatné myslenie, tvorivosť, 

s dôrazom na divergentné myslenie a konanie vo všetkom, čo súvisí s umením, dizajnom, 

celkovou kultúrou osobnosti,  výtvarnou stránkou a remeselným prevedením a základmi 

výtvarných techník.  

Štúdium ďalej utvára predpoklady na samostatnú tvorbu v oblasti výtvarného spracovania 

materiálov. Skladba a obsah odborných vyučovacích predmetov zodpovedá súčasným 

potrebám  praxe v oblasti fotografického a grafického dizajnu ako aj propagačného 

výtvarníctva, zároveň predkladá nové možnosti vývoja v danej sfére. Obsah na jednej strane 

poskytuje poznatky a skúsenosti postupov v klasických technológiách, ale aj ovládanie 

nových technológií a digitálnych médií ako sú počítače, internet, video, digitálna fotografia, 

virtuálna grafika, interiérová tvorba a ich vzájomné prepojenie v konečnom   výtvarnom 

produkte. Zameranie štúdia propagačného výtvarníctva rieši výtvarné zobrazenie, zachytenie 

a realizáciu priestoru v interiéri tradičnými a modernými technikami a technológiami. 

Odborné vzdelávanie vytvorí priestor na prepojenie teoretických vedomostí z reklamnej 

tvorby s konkrétnymi zručnosťami využitia najnovších informačných technológií pri 

kreatívnej práci. Odborné vzdelanie umožní rozvíjať samostatné myslenie a konanie 

v priestore multimediálnej komunikácie. Dôležitou súčasťou vyučovania je spojenie výtvarnej 

kreativity a práce s počítačom ako významným prostriedkom pri riešení úloh animovanej 

tvorby. 

Súčasťou  základných odborných činností  je  týždňový krajinársky kurz (plenér) a počas 

štúdia absolvovanie a realizácia ročníkových prác a ročníkových projektov v hlavných 

výtvarných predmetoch (klauzúrne práce). 

V rámci praktickej prípravy v predmete umelecká prax absolvujú žiaci 2 a 3. ročníka súvislú 

umeleckú  prax podľa odborného zamerania vo firmách alebo podmienok školy v rozsahu 5 

pracovných dní. 

 

4.1 Základné údaje o štúdiu. 

 

Dĺžka štúdia: 4 roky 

Forma štúdia: 

 

Denné štúdium pre absolventov základnej školy 

Nevyhnutné vstupné 

požiadavky na štúdium:  

Talentové skúšky, podmienky na info@ssusnitra.sk 

Spôsob ukončenia štúdia:  Maturitná skúška 
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Doklad o dosiahnutom vzdelaní  Vysvedčenie o maturitnej skúške 

Poskytnutý stupeň vzdelania1)  Úplné stredné odborné vzdelanie 

ISCED 3A 

Možnosti pracovného 

uplatnenia absolventa: 

-  Ako  odborne kvalifikovaní  pracovníci  v štátnych 

a súkromných podnikoch a inštitúciách umeleckej 

sféry,  

-  vo vlastných grafických firmách ako dizajnér 

- vo fotoštúdiách, v oblasti umeleckej fotografie  

-  v reklamných agentúrach,  

- ako výtvarní redaktori v redakciách časopisov 

a nakladateľstvách, 

Nadväzná odborná príprava 

(ďalšie vzdelávanie):  

 

-  pomaturitné špecializačné štúdium 

-  vyššie odborné štúdium 

-  vysoká škola  

 

4.2 Organizácia výučby. 

 

Školský rok sa na Súkromnej strednej umeleckej škole dizajnu v Nitre, tak ako aj na 

ostatných školách, delí na prvý a druhý polrok. Na konci prvého polroku v 1. až 4. 

ročníku je organizovaný polročný prieskum s obhajobou  z hlavného predmetu štúdia. 

Na konci druhého polroku v 1.,2. a 3. ročníku sú organizované obhajoby klauzúrnych 

prác v hlavnom predmete štúdia. 

Na Súkromnej strednej umeleckej škole dizajnu v Nitre sa vyučuje v dennej forme 

štúdia. 

Vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov  prebieha kolektívne pre všetky 

odbory daného ročníka spolu v rámci jednej triedy, vyučovanie teoretických 

a praktických odborných predmetov prebieha skupinovo podľa odboru v počte žiakov 

5 - 9.   

Prijímacie konanie je na Súkromnej strednej umeleckej škole dizajnu, Škultétyho 1 

Nitra organizované formou talentových skúšok, ktorých náplň je orientovaná na 

preukázanie výtvarného talentu. Prijímacie talentové skúšky  pozostávajú spravidla 

z troch hodnotených častí pričom jednou z nich sú domáce práce. Kritériá hodnotenia, 

ako aj témy talentovej skúšky každoročne prerokováva pedagogická rada na návrh 

predmetovej komisie odborných predmetov. Podrobné a aktualizované požiadavky na 

uchádzača o štúdium na Súkromnej strednej umeleckej škole dizajnu, Škultétyho 1 

Nitra sú zverejnené na internetovej stránke školy www.ssusnitra.sk. 

 

                                                           
1 Podľa klasifikácie ISCED 
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Prestup žiaka na iný odbor štúdia povoľuje, po predchádzajúcej žiadosti, riaditeľ 

školy, ktorý určí aj podmienky prestupu v súlade so zákonom č. 245/2008 § 34 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon). 

 

O prerušení štúdia rozhodne na základe písomnej žiadosti žiaka riaditeľ školy v súlade 

so zákonom 245/2008 § 34 o výchove a vzdelávaní (školský zákon). 

 

O opakovaní ročníka rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti žiaka 

v súlade so zákonom 245/2008 § 37 o výchove a vzdelávaní (školský zákon). 

 

O postupe do vyššieho ročníka nadaného žiaka rozhoduje riaditeľ školy na základe 

písomnej žiadosti žiaka v súlade so zákonom 245/2008 § 38 o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon). 

 

O prestupe na inú školu rozhoduje riaditeľ školy na  základe písomnej žiadosti žiaka 

v súlade so zákonom 245/2008 § 35 o výchove a vzdelávaní (školský zákon). 

 

O štúdiu podľa individuálneho učebného plánu rozhoduje riaditeľ školy na základe 

písomnej žiadosti žiaka v súlade so zákonom 245/2008 § 24 o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon). 

 

O vylúčení zo štúdia rozhoduje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade 

v súlade so školským poriadkom. 

 

Štúdium sa na Súkromnej strednej umeleckej škole dizajnu v Nitre sa ukončuje 

maturitnou skúškou na stupni vzdelania ISCED 3A. 

 

 

4.3 Zdravotné požiadavky na žiaka.  

  

Ochorenia, ktoré vylučujú  výkon povolania: 

 Ťažké a prognosticky nepriaznivé ochorenie obehovej sústavy 

 Ťažké a prognosticky nepriaznivé ochorenia dýchacích ciest a pľúc 

 Preukázaná precitlivenosť na chemické látky pracovného prostredia 

 Chronické, prognosticky nepriaznivé ochorenia cieľového orgánu podľa 

toxikologických vlastností látok 

 Prognosticky závažné poruchy videnia, slepota 

 Ťažké a prognosticky nepriaznivé ochorenia pohybového systému, znemožňujúce 

záťaž chrbtice a trupu 

 Ťažké a prognosticky nepriaznivé ochorenie končatín, znemožňujúce jemnú motoriku 

 Ťažké a prognosticky nepriaznivé ochorenia končatín, znemožňujúce jemnú motoriku 

a koordináciu pohybov 
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 Ťažké a prognosticky nepriaznivé chronické ochorenia pohybového systému, 

zamedzujúce prácu vo vynútenej polohe 

 Záchvatovité a kolapsové stavy 

 Chronické ochorenia dýchacích ciest s poruchou funkcie vrátane alergických ochorení 

a ťažších funkčne významných deformácií hrudníka 

 Závažné chronické ochorenia kože a spojiviek  

 Závažné orgánové ochorenia podľa toxikologických vlastností látok 

 

Ochorenia, ktoré obmedzujú výkon povolania: 
 

 Poruchy videnia, poruchy farbocitu 

 Ochorenia obehovej sústavy s funkčným obmedzením 

 Chronické ochorenia dýchacích ciest a pľúc s ťažšou poruchou funkcie 

 Závažné ochorenia chrbtice 

 Ochorenia končatín s poruchou funkcie vrátane poúrazových stavov 

 Klaustrofóbia 

 Závrať akejkoľvek etiológie 

 Závažné ochorenia pohybového systému obmedzujúce prácu vo vynútenej polohe 

 Duševné poruchy  

 Poruchy chovania 

 Závažné stavy po úrazoch či operáciách pohybového systému 

 Ochorenia pohybového systému, obmedzujúce pohyblivosť, schopnosť jemných 

pohybov rúk a svalovú silu, zdravotná spôsobilosť, ktorú posúdil a písomne potvrdil 

lekár, v prípade ZPS postupovať v súlade s odporúčaním posudkovej komisie;  

 do odboru sa môžu prijať uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť posúdil a písomne 

potvrdil lekár, títo uchádzači môžu byť individuálne integrovaní, v súlade s platnými 

právnymi predpismi. 
 

 
 

4.4 Požiadavky na bezpečnosť, ochranu zdravia a hygienu práce  

 

Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a hygieny práce. Požiadavky vychádzajú zo 

všeobecne platných predpisov, nariadení a vyhlášok. V priestoroch určených na vyučovanie 

žiakov treba utvoriť podľa platných predpisov podmienky na zabezpečenie bezpečnosti 

a hygieny práce. Nácvik a precvičovanie činností, ktoré zodpovedajú prácam zakázaným 

mladistvým príslušným rezortným zoznamom, môžu žiaci vykonávať pri výučbe len 

v rozsahu určenom učebnými osnovami. Ak to vyžaduje charakter činností, určia učebné 

osnovy z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce podmienky, za 

ktorých sa môže výučba žiakov uskutočňovať. 

Pod základnými podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa rozumie: 

1. dôkladné oboznámenie žiakov s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

s protipožiarnymi predpismi a s technologickými postupmi 
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2. používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov 

3. zabezpečenie odborného dozoru 

4. vyučovací proces je organizovaný a zabezpečovaný v súlade so všeobecne platnými 

predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

Dozor vyžaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej vedením praktického vyučovania 

žiakov na ich pracovisku. V prípade, že osoba poverená vedením praktického vyučovania 

neobsiahne zrakovo súčasne všetky pracovné miesta, je povinná žiakov sústavne 

kontrolovať.   

Stály dozor predpokladá trvalú prítomnosť osoby poverenej vedením praktického 

vyučovania žiakov na ich pracovisku. 

Priamy dozor vyžaduje trvalú prítomnosť na pracovisku. Všetky pracovné miesta musí 

osoba poverená priamym dozorom zrakovo obsiahnuť z takého miesta a vzdialenosti, aby 

po predchádzajúcej inštruktáži v prípade porušenia bezpečnostných predpisov 

a pracovných pokynov mohla pri ohrození zdravia bezprostredne zasiahnuť. 

 

5. Učebné plány ŠkVP. 

5.1 Učebný plán odboru fotografický dizajn 

 Škola (názov, adresa) Súkromná stredná umelecká škola dizajnu 

Škultétyho 1,  949 11 Nitra 

Názov ŠkVP 

Výtvarné umenie 

Kód a názov  ŠVP 82 umenie a  umeleckoremeselná tvorba 

Kód a názov študijného odboru 8297 M fotografický dizajn 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 

3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy súkromná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v 

ročníku 

1. 2. 3. 4. Spolu 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 20 14 12 11 57 
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Jazyk a komunikácia 8 8 8 8 32 

Slovenský jazyk a literatúra o) 3 3 3 3 12 

Cudzí jazyk a) o) 3 3 3 3 12 

Konverzácia v  cudzom jazyku a) 2 2 2 2 8 

Človek a hodnoty  1 1 0 0 2 

Etická výchova/Náboženská výchova b) 1 1 0 0 2 

Človek a spoločnosť 3 2 1 0 6 

Dejepis 2 1 0 0 3 

Občianska náuka 1 1 1 0 3 

Človek a príroda 3 0 0 0 3 

Fyzika 3 0 0 0 3 

Matematika a práca s informáciami 3 1 1 1 6 

Matematika 1 1 1 1 4 

Informatika c) 1 0 0 0 1 

Aplikovaná informatika c) 1 0 0 0 1 

Zdravie a pohyb 2 2 2 2 8 

Telesná a športová výchova f) 2 2 2 2 8 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 14 20 22 23 79 

Teoretické vzdelávanie 3 9 10 11 33 

Základy ekonómie o) 0 0 1 1 2 

Dejiny výtvarnej kultúry o) 2 2 2 2 8 

Dejiny umenia 0 1 0 0 1 

Analýza umeleckého diela 0 0 1 1 2 

Technológia o) 1 2 2 2 7 

Osobná umelecká prezentácia c) 0 1 0 0 1 

Intremediálna tvorba c) 0 0 0 1 1 
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Technické kreslenie o) 0 2 0 0 2 

Teória a vývoj fotografie o) 0 0 2 0 2 

Praktické cvičenia z ekonomiky 0 0 0 1 1 

Počítačová grafika c) 0 1 1 1 3 

Postprodukcia fotografie e) o) 0 0 1 2 3 

Praktická príprava 11 11 12 12 46 

Typografia c) o) 2 0 0 0 2 

Výtvarná príprava d) o) p) 4 4 0 0 8 

Figurálne kreslenie d) o) 2 3 3 3 11 

Fotografický dizajn e) o) p) 0 0 6 6 12 

Videotvorba e) o) 0 0 3 3 6 

Umelecká prax e) o) 3 4 0 0 7 

SPOLU 34 34 34 34 136 

      Účelové kurzy Počet dní v ročníku/ Počet  vyučovacích 

hodín v ročníku 

1. dni/vyuč. 

hod. 
2. dni/vyuč. 

hod. 
3. 
dni/vyuč. 

hod. 

4. 
dni/vyuč. 

hod. 

Spolu 
dni/vyuč. 

hod. 

Ochrana života a zdravia g) 2/12 2/12 - - 4/24 

Ochrana života a zdravia – samostatný kurz h) - - 3/21  3/21 

Kurz pohybových aktivít  i) 5/35 3/15 - - 8/50 

Krajinársky kurz j) 5/35 - - - 5/35 

Súvislá umelecká prax k) - 5/30 5/30 - 10/60 

Ročníkový projekt l) s) 5/35 5/35 5/35 - 15/105 

Spolu 17/117 15/92 13/86 - 45/295 

Maturitná skúška Počet dní v ročníku/ Počet  vyučovacích 

hodín v ročníku 

1. dni/vyuč. 

hod. 
2. dni/vyuč. 

hod. 
3. 
dni/vyuč. 

hod. 

4. 
dni/vyuč. 

hod. 

Spolu 
dni/vyuč. 

hod. 

Maturitná skúška - - - 5/- 5/- 

Realizácia praktickej časti maturitnej skúšky m)r)t) - - - 20/140 20/140 

Spolu - - - 25 25 
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Prehľad využitia týždňov Ročník 

 Činnosť 1. 2. 3. 4. 

 Vyučovanie podľa rozpisu  33 33 33 30 

 Maturitná skúška /+ týždňové voľno pred MS/ - - - 4 

 Účelové kurzy 3 3,5 2,5 - 

 Časová rezerva (opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-

vzdelávacie akcie ai.) 

4 3,5 4,5 3 
 

Spolu týždňov n) 40 40 40 37 

 

 Poznámky:  

a) vyučuje sa anglický jazyk alebo nemecký jazyk v skupine najviac 20 žiakov, skupinu 

žiakov tvoria žiaci aj iných odborov štúdia príslušného ročníka, žiaci pokračujú v štúdiu 

jazyka, ktorý sa učili na základnej škole. Konverzácia je v tom istom jazyku ako cudzí jazyk. 

b) žiak si volí jeden z predmetov, vyučuje sa v skupine najviac 20 žiakov skupinu žiakov 

tvoria žiaci aj iných odborov štúdia príslušného ročníka 

c) vyučuje sa v skupine najviac 15 žiakov skupinu žiakov tvoria žiaci aj iných odborov štúdia 

príslušného ročníka 

d) vyučuje sa v skupine najviac 9 žiakov, skupinu žiakov tvoria žiaci aj iných odborov štúdia 

príslušného ročníka 

e) vyučuje sa v skupine najviac 9 žiakov 

f) Vyučuje sa v skupine žiakov rozdelenej podľa pohlavia dievčatá a chlapci alebo 

v zmiešanej skupine v počte žiakov najviac 25, vyučovanie predmetu možno spájať do 

viachodinových celkov. 

g) Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami a samostatným kurzom na ochranu života a 

zdravia. Účelové cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase 

v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz priamo po triedach, výnimočne 

po ročníkoch.  

h) Samostatný kurz je organizovaný v 3. ročníku v trvaní 3 dni po 7 hodín výcviku v teréne 

mimo priestorov školy. Je súčasťou plánu práce školy.  

i) Realizuje sa mimo školy v 1. ročníku v rozsahu 5 pracovných dní ako lyžiarsky výcvik, v 2. 

ročníku v rozsahu 15 vyučovacích hodnín (3 pracovné dni) ako plavecký výcvik.  

j) Realizuje sa v teréne mimo školy v 1. ročníku v rozsahu 5 pracovných dní. Konkrétny kurz 

priamo súvisí s obsahom učiva vybraných odborných a výtvarných predmetov.  

k) Je súčasťou praktickej prípravy žiakov v predmete umelecká prax realizuje sa v 2. a 3. 

ročníku ako povinná súvislá výrobná prax podľa odborného zamerania vo firmách, 

organizáciách a iných inštitúciách príslušného zamerania v rozsahu 5 pracovných dní. 

l) Je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v hlavnom odbornom 

výtvarnom predmete, realizuje sa ako  práca na ročníkovom projekte (klauzúrna práca) v 1., 2. 

a 3. ročníku v rozsahu 5 pracovných dní. 

m) Je realizovaná ako samostatná časť, realizuje sa v rámci časovej rezervy v školskom 

roku, v rámci praktickej prípravy a najmä hlavného predmetu v druhom polroku vo štvrtom 

ročníku. 
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n) Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je minimálne 

33 hodín a maximálne 35 hodín, za celé štúdium minimálne 132 hodín, maximálne 140 hodín. 

Školský rok trvá 40 týždňov, výučba v študijných odboroch sa realizuje v 1., 2. a 3. ročníku v 

rozsahu 33 týždňov, vo 4. ročníku v rozsahu 30 týždňov (do celkového počtu hodín za 

štúdium sa počíta priemer 32 týždňov, spresnenie počtu hodín za štúdium bude predmetom 

školských učebných plánov). Časová rezerva sa využije na opakovanie a doplnenie učiva, 

na športovo-vzdelávacie kurzy, na tvorbu projektov, exkurzie, atď. a v poslednom ročníku na 

prípravu a absolvovanie maturitnej skúšky. 

o) Vyučovanie predmetu možno spájať do viachodinových celkov. 

p) Vyučovací predmet je hlavným predmetom vzdelávania. 

r) Maturitné práce žiakov sú po obhajobe v rozsahu dvoch týždňov vystavené na verejne 

prístupnom mieste v školských priestoroch spravidla v galérii. 

s) Archivácia klauzúrnych a ročníkových prác sa realizuje počas štúdia žiaka v priestoroch 

školy, pričom sa môžu využívať na prezentačné účely školy. Archivácia prác podľa 

charakteru práce sa môže realizovať aj v elektronickej podobe. 

t) Maturitné práce žiakov sa archivujú nasledovne: 

- ak je maturitná práca hradená z finančných prostriedkov žiaka, je majetkom maturanta, 

pričom po dohode so žiakom je možné využívať ju po dobu jedného roka po ukončení štúdia 

na prezentačné účely školy. 

- ak je maturitný výrobok hradený z finančných prostriedkov školy, stáva sa automaticky 

majetkom školy, pričom žiak si ju po troch rokoch môže odkúpiť (za zostatkovú cenu). Škola 

môže maturitnú prácu zapožičať absolventovi – autorovi, ak ju tento potrebuje pre účely 

vlastnej prezentácie na výstavách, na prijímacích skúškach v prípade ďalšieho štúdia. 

- dokumentácia a fotodokumentácia sa archivuje aj v elektronickej podobe 

u) Počas archivácie sa vedie dôsledná evidencia o všetkých výrobkoch žiaka. 

v) Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi vnútorným systémom 

hodnotenia a klasifikácie žiakov ŠkVP v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

w) Hodnotenie a klasifikácia umeleckých predmetov vychádza zo špecifík hodnotenia 

umeleckých odborov a podľa vnútorného systému hodnotenia a klasifikácie žiakov ŠkVP . 

 

5.2 Učebný plán odboru propagačné výtvarníctvo 

 Škola (názov, adresa) Súkromná stredná 

umelecká škola 

dizajnu 

Škultétyho 1,  949 11 

Nitra 

Názov ŠkVP 

Výtvarné umenie 

Kód a názov  ŠVP 82 umenie a  

umeleckoremeselná 

tvorba 
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Kód a názov študijného odboru 8260 M propagačné 

výtvarníctvo 

Stupeň vzdelania úplné stredné 

odborné vzdelanie – 

ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy súkromná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných 

vyučovacích hodín v 

ročníku 

1. 2. 3. 4. Spol

u 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 20 14

  

12

  

11

  

57 

Jazyk a komunikácia 8 8 8 8 32 

Slovenský jazyk a literatúra o) 3 3 3 3 12 

Cudzí jazyk a) o) 3 3 3 3 12 

Konverzácia v cudzom jazyku a) 2 2 2 2 8 

Človek a hodnoty  1 1 0 0 2 

Etická výchova/Náboženská výchova b) 1 1 0 0 2 

Človek a spoločnosť 3 2 1 0 6 

Dejepis 2 1 - - 3 

Občianska náuka 1 1 1 - 3 

Človek a príroda 3 0 0 0 3 

Fyzika 3 0 0 0 3 

Matematika a práca s informáciami 3 1 1 1 6 

Matematika 1 1 1 1 4 

Informatika c) 1 0 0 0 1 

Aplikovaná informatika c) 1 0 0 0 1 
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Zdravie a pohyb 2 2 2 2 8 

Telesná a športová výchova f) 2 2 2 2 8 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE  1

4 

20

  

22

  

23

  

79 

Teoretické vzdelávanie  3  9  9  9 30 

Základy ekonómie o) 0 0 1 1 2 

Dejiny výtvarnej kultúry o) 2 2 2 2 8 

Dejiny umenia 0 1 0 0 1 

Analýza umeleckého diela 0 0 1 1 2 

Technológia o) 1 2 1 1 5 

Teória interiérovej tvorby 0 0 1 1 2 

Osobná umelecká prezentácia c) 0 1 0 0 1 

Intermediálna tvorba c) 0 0 0 1 1 

Technické kreslenie o) 0 2 0 0 2 

Praktické cvičenia z ekonomiky 0 0 0 1 1 

Počítačová grafika c) 0 1 1 1 3 

Aplikovaná počítačová grafika c) 0 0 2 0 2 

Praktická príprava  1

1 

 1

1 

 1

3 

 1

4 
49 

Typografia c) o) 2 0 0 0 2 

Výtvarná príprava d) o) p) 4 4 0 0 8 

Figurálne kreslenie d) o) 2 3 3 3 11 

Navrhovanie e) o) p) 0 0 5 6 11 

Umelecká prax e) o) 3 3 5 5 16 

Základy fotografovania d) 0 1 0 0 1 

SPOLU 34 34 34 34 136 

Účelové kurzy Počet dní v ročníku/ Počet  

vyučovacích hodín v ročníku 
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1. 
dni/vyuč. 

hod. 

2. 
dni/vyuč. 

hod. 

3. 
dni/vyu

č. hod. 

4. 
dni/vyu

č. hod. 

Spolu 
dni/vyu

č. hod. 

Ochrana života a zdravia g) 2/12 2/12 - - 4/24 

Ochrana života a zdravia – samostatný 

kurz h) 

- - 3/21  3/21 

Kurz pohybových aktivít  i) 5/35 3/15 - - 8/50 

Krajinársky kurz j) 5/35 - - - 5/35 

Súvislá umelecká prax k) - 5/30 5/30 - 10/60 

Ročníkový projekt l) s) 5/35 5/35 5/35 - 15/10

5 

Spolu 17/117 15/92 13/86 - 45/29

5 

Maturitná skúška Počet dní v ročníku/ Počet  

vyučovacích hodín v ročníku 

1. 
dni/vyuč. 

hod. 

2. 
dni/vyuč. 

hod. 

3. 
dni/vyu

č. hod. 

4. 
dni/vyu

č. hod. 

Spolu 
dni/vyu

č. hod. 

Maturitná skúška - - - 5/- 5/- 

Realizácia praktickej časti maturitnej 

skúšky m) r) t) 

- - - 20/14

0 
20/14

0 

Spolu - - - 25 25 

      Prehľad využitia týždňov Ročník 

 Činnosť 1. 2. 3. 4. 

 Vyučovanie podľa rozpisu  33 33 33 30 

 Maturitná skúška /+ týždňové voľno pred 

MS/ 

- - - 4 

 Účelové kurzy 3 3,5 2,5 - 

 Časová rezerva (opakovanie učiva, 

exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie 

ai.) 

4 3,5 4,5 3 

 

Spolu týždňov n) 40 40 40 37 

 
 

 

Poznámky:  

a) vyučuje sa anglický jazyk alebo nemecký jazyk v skupine najviac 20 žiakov, skupinu 

žiakov tvoria žiaci aj iných odborov štúdia príslušného ročníka, žiaci pokračujú v štúdiu 

jazyka, ktorý sa učili na základnej škole. Konverzácia je v tom istom jazyku ako cudzí jazyk. 

b) žiak si volí jeden z predmetov, vyučuje sa v skupine najviac 20 žiakov skupinu žiakov 

tvoria žiaci aj iných odborov štúdia príslušného ročníka 

c) vyučuje sa v skupine najviac 15 žiakov skupinu žiakov tvoria žiaci aj iných odborov štúdia 

príslušného ročníka 

d) vyučuje sa v skupine najviac 9 žiakov, skupinu žiakov tvoria žiaci aj iných odborov štúdia 

príslušného ročníka 

e) vyučuje sa v skupine najviac 9 žiakov 
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f) Vyučuje sa v skupine žiakov rozdelenej podľa pohlavia dievčatá a chlapci alebo 

v zmiešanej skupine v počte žiakov najviac 25, vyučovanie predmetu možno spájať do 

viachodinových celkov. 

g) Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami a samostatným kurzom na ochranu života a 

zdravia. Účelové cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase 

v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz priamo po triedach, výnimočne 

po ročníkoch.  

h) Samostatný kurz je organizovaný v 3. ročníku v trvaní 3 dni po 7 hodín výcviku v teréne 

mimo priestorov školy. Je súčasťou plánu práce školy.  

i) Realizuje sa mimo školy v 1. ročníku v rozsahu 5 pracovných dní ako lyžiarsky výcvik, v 2. 

ročníku v rozsahu 15 vyučovacích hodnín (3 pracovné dni) ako plavecký výcvik.  

j) Realizuje sa v teréne mimo školy v 1. ročníku v rozsahu 5 pracovných dní. Konkrétny kurz 

priamo súvisí s obsahom učiva vybraných odborných a výtvarných predmetov.  

k) Je súčasťou praktickej prípravy žiakov v predmete umelecká prax realizuje sa v 2. a 3. 

ročníku ako povinná súvislá výrobná prax podľa odborného zamerania vo firmách, 

organizáciách a iných inštitúciách príslušného zamerania v rozsahu 5 pracovných dní. 

l) Je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v hlavnom odbornom 

výtvarnom predmete, realizuje sa ako  práca na ročníkovom projekte (klauzúrna práca) v 1., 2. 

a 3. ročníku v rozsahu 5 pracovných dní. 

m) Je realizovaná ako samostatná časť, realizuje sa v rámci časovej rezervy v školskom 

roku, v rámci praktickej prípravy a najmä hlavného predmetu v druhom polroku vo štvrtom 

ročníku. 

n) Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je minimálne 

33 hodín a maximálne 35 hodín, za celé štúdium minimálne 132 hodín, maximálne 140 hodín. 

Školský rok trvá 40 týždňov, výučba v študijných odboroch sa realizuje v 1., 2. a 3. ročníku v 

rozsahu 33 týždňov, vo 4. ročníku v rozsahu 30 týždňov (do celkového počtu hodín za 

štúdium sa počíta priemer 32 týždňov, spresnenie počtu hodín za štúdium bude predmetom 

školských učebných plánov). Časová rezerva sa využije na opakovanie a doplnenie učiva, 

na športovo-vzdelávacie kurzy, na tvorbu projektov, exkurzie, atď. a v poslednom ročníku na 

prípravu a absolvovanie maturitnej skúšky. 

o) Vyučovanie predmetu možno spájať do viachodinových celkov. 

p) Vyučovací predmet je hlavným predmetom vzdelávania. 

r) Maturitné práce žiakov sú po obhajobe v rozsahu dvoch týždňov vystavené na verejne 

prístupnom mieste v školských priestoroch spravidla v galérii. 

s) Archivácia klauzúrnych a ročníkových prác sa realizuje počas štúdia žiaka v priestoroch 

školy, pričom sa môžu využívať na prezentačné účely školy. Archivácia prác podľa 

charakteru práce sa môže realizovať aj v elektronickej podobe. 

t) Maturitné práce žiakov sa archivujú nasledovne: 

- ak je maturitná práca hradená z finančných prostriedkov žiaka, je majetkom maturanta, 

pričom po dohode so žiakom je možné využívať ju po dobu jedného roka po ukončení štúdia 

na prezentačné účely školy. 

- ak je maturitný výrobok hradený z finančných prostriedkov školy, stáva sa automaticky 

majetkom školy, pričom žiak si ju po troch rokoch môže odkúpiť (za zostatkovú cenu). Škola 
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môže maturitnú prácu zapožičať absolventovi – autorovi, ak ju tento potrebuje pre účely 

vlastnej prezentácie na výstavách, na prijímacích skúškach v prípade ďalšieho štúdia. 

- dokumentácia a fotodokumentácia sa archivuje aj v elektronickej podobe 

u) Počas archivácie sa vedie dôsledná evidencia o všetkých výrobkoch žiaka. 

v) Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi vnútorným systémom 

hodnotenia a klasifikácie žiakov ŠkVP v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

w) Hodnotenie a klasifikácia umeleckých predmetov vychádza zo špecifík hodnotenia 

umeleckých odborov a podľa vnútorného systému hodnotenia a klasifikácie žiakov ŠkVP . 

 

5.3 Učebný plán odboru grafický dizajn 

 Škola (názov, adresa) Súkromná stredná 

umelecká škola 

dizajnu 

Škultétyho 1,  949 11 

Nitra 

Názov ŠkVP 

Výtvarné umenie 

Kód a názov  ŠVP 82 umenie a  

umeleckoremeselná 

tvorba 

Kód a názov študijného odboru 8296 M grafický 

dizajn 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné 

vzdelanie – ISCED 

3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy súkromná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných 

vyučovacích hodín v 

ročníku 

1. 2. 3. 4. Spol

u 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 20 14 12 11 57 

Jazyk a komunikácia 8 8 8 8 32 

Slovenský jazyk a literatúra o) 3 3 3 3 12 
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Cudzí jazyk a) o) 3 3 3 3 12 

Konverzácia v cudzom jazyku a) 2 2 2 2 8 

Človek a hodnoty  1 1 0 0 2 

Etická výchova/Náboženská výchova b) 1 1 0 0 2 

Človek a spoločnosť 3 2 1 0 6 

Dejepis 2 1 0 0 3 

Občianska náuka 1 1 1 0 3 

Človek a príroda 3 0 0 0 3 

Fyzika 3 0 0 0 3 

Matematika a práca s informáciami 3 1 1 1 6 

Matematika 1 1 1 1 4 

Informatika c) 1 0 0 0 1 

Aplikovaná informatika c) 1 0 0 0 1 

Zdravie a pohyb 2 2 2 2 8 

Telesná a športová výchova f) 2 2 2 2 8 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 14

  

 20  2

2 

 2

3 

79 

Teoretické vzdelávanie  3  9  9  9 31 

Základy ekonómie o) 0 0 1 1 2 

Dejiny výtvarnej kultúry o) 2 2 2 2 8 

Dejiny umenia 0 1 0 0 1 

Analýza umeleckého diela 0 0 1 1 2 

Technológia o) 1 2 2 2 7 

Osobná umelecká prezentácia c) 0 1 0 0 1 

Intermediálna tvorba c) 0 0 0 1 1 

Technické kreslenie o) 0 2 0 0 2 

Praktické cvičenia z ekonomiky 0 0 0 1 1 
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Počítačová grafika c) 0 1 1 1 3 

Aplikovaná počítačová grafika c) 0 0 2 0 2 

Praktická príprava  1

1 

 11  1

3 

 1

4 
48 

Typografia c) o) 2 0 0 0 2 

Výtvarná príprava d) o) p) 4 4 - - 8 

Figurálne kreslenie d) o) 2 3 3 3 11 

Navrhovanie e) o) p) - - 5 6 11 

Umelecká prax e) o) 3 3 5 5 16 

Základy fotografovania d) 0 1 0 0 1 

SPOLU 34 34 34 34 136 

      

      Účelové kurzy Počet dní v ročníku/ Počet  

vyučovacích hodín v ročníku 

1. 
dni/vyuč. 

hod. 

2. 
dni/vyuč. 

hod. 

3. 
dni/vyu

č. hod. 

4. 
dni/vyu

č. hod. 

Spolu 
dni/vyu

č. hod. 

Ochrana života a zdravia g) 2/12 2/12 - - 4/24 

Ochrana života a zdravia – samostatný 

kurz h) 

- - 3/21  3/21 

Kurz pohybových aktivít  i) 5/35 3/15 - - 8/50 

Krajinársky kurz j) 5/35 - - - 5/35 

Súvislá umelecká prax k) - 5/30 5/30 - 10/60 

Ročníkový projekt l) s) 5/35 5/35 5/35 - 15/10

5 

Spolu 17/117 15/92 13/86 - 45/29

5 

Maturitná skúška Počet dní v ročníku/ Počet  

vyučovacích hodín v ročníku 

1. 
dni/vyuč. 

hod. 

2. 
dni/vyuč. 

hod. 

3. 
dni/vyu

č. hod. 

4. 
dni/vyu

č. hod. 

Spolu 
dni/vyu

č. hod. 

Maturitná skúška - - - 5/- 5/- 

Realizácia praktickej časti maturitnej 

skúšky m) r) t) 

- - - 20/14

0 
20/14

0 

Spolu - - - 25 25 

      Prehľad využitia týždňov Ročník 

 Činnosť 1. 2. 3. 4. 
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Vyučovanie podľa rozpisu  33 33 33 30 

 Maturitná skúška /+ týždňové voľno 

pred MS/ 

- - - 4 

 Účelové kurzy 3 3,5 2,5 - 

 Časová rezerva (opakovanie učiva, 

exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie 

ai.) 

4 3,5 4,5 3 

 

Spolu týždňov n) 40 40 40 37 

 
 

     Poznámky:  

a) vyučuje sa anglický jazyk alebo nemecký jazyk v skupine najviac 20 žiakov, skupinu 

žiakov tvoria žiaci aj iných odborov štúdia príslušného ročníka, žiaci pokračujú v štúdiu 

jazyka, ktorý sa učili na základnej škole. Konverzácia je v tom istom jazyku ako cudzí jazyk. 

b) žiak si volí jeden z predmetov, vyučuje sa v skupine najviac 20 žiakov skupinu žiakov 

tvoria žiaci aj iných odborov štúdia príslušného ročníka 

c) vyučuje sa v skupine najviac 15 žiakov skupinu žiakov tvoria žiaci aj iných odborov štúdia 

príslušného ročníka 

d) vyučuje sa v skupine najviac 9 žiakov, skupinu žiakov tvoria žiaci aj iných odborov štúdia 

príslušného ročníka 

e) vyučuje sa v skupine najviac 9 žiakov 

f) Vyučuje sa v skupine žiakov rozdelenej podľa pohlavia dievčatá a chlapci alebo 

v zmiešanej skupine v počte žiakov najviac 25, vyučovanie predmetu možno spájať do 

viachodinových celkov. 

g) Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami a samostatným kurzom na ochranu života a 

zdravia. Účelové cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase 

v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz priamo po triedach, výnimočne 

po ročníkoch.  

h) Samostatný kurz je organizovaný v 3. ročníku v trvaní 3 dni po 7 hodín výcviku v teréne 

mimo priestorov školy. Je súčasťou plánu práce školy.  

i) Realizuje sa mimo školy v 1. ročníku v rozsahu 5 pracovných dní ako lyžiarsky výcvik, v 2. 

ročníku v rozsahu 15 vyučovacích hodnín (3 pracovné dni) ako plavecký výcvik.  

j) Realizuje sa v teréne mimo školy v 1. ročníku v rozsahu 5 pracovných dní. Konkrétny kurz 

priamo súvisí s obsahom učiva vybraných odborných a výtvarných predmetov.  

k) Je súčasťou praktickej prípravy žiakov v predmete umelecká prax realizuje sa v 2. a 3. 

ročníku ako povinná súvislá výrobná prax podľa odborného zamerania vo firmách, 

organizáciách a iných inštitúciách príslušného zamerania v rozsahu 5 pracovných dní. 

l) Je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v hlavnom odbornom 

výtvarnom predmete, realizuje sa ako  práca na ročníkovom projekte (klauzúrna práca) v 1., 2. 

a 3. ročníku v rozsahu 5 pracovných dní. 

m) Je realizovaná ako samostatná časť, realizuje sa v rámci časovej rezervy v školskom 

roku, v rámci praktickej prípravy a najmä hlavného predmetu v druhom polroku vo štvrtom 

ročníku. 

n) Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je minimálne 

33 hodín a maximálne 35 hodín, za celé štúdium minimálne 132 hodín, maximálne 140 hodín. 
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Školský rok trvá 40 týždňov, výučba v študijných odboroch sa realizuje v 1., 2. a 3. ročníku v 

rozsahu 33 týždňov, vo 4. ročníku v rozsahu 30 týždňov (do celkového počtu hodín za 

štúdium sa počíta priemer 32 týždňov, spresnenie počtu hodín za štúdium bude predmetom 

školských učebných plánov). Časová rezerva sa využije na opakovanie a doplnenie učiva, 

na športovo-vzdelávacie kurzy, na tvorbu projektov, exkurzie, atď. a v poslednom ročníku na 

prípravu a absolvovanie maturitnej skúšky. 

o) Vyučovanie predmetu možno spájať do viachodinových celkov. 

p) Vyučovací predmet je hlavným predmetom vzdelávania. 

r) Maturitné práce žiakov sú po obhajobe v rozsahu dvoch týždňov vystavené na verejne 

prístupnom mieste v školských priestoroch spravidla v galérii. 

s) Archivácia klauzúrnych a ročníkových prác sa realizuje počas štúdia žiaka v priestoroch 

školy, pričom sa môžu využívať na prezentačné účely školy. Archivácia prác podľa 

charakteru práce sa môže realizovať aj v elektronickej podobe. 

t) Maturitné práce žiakov sa archivujú nasledovne: 

- ak je maturitná práca hradená z finančných prostriedkov žiaka, je majetkom maturanta, 

pričom po dohode so žiakom je možné využívať ju po dobu jedného roka po ukončení štúdia 

na prezentačné účely školy. 

- ak je maturitný výrobok hradený z finančných prostriedkov školy, stáva sa automaticky 

majetkom školy, pričom žiak si ju po troch rokoch môže odkúpiť (za zostatkovú cenu). Škola 

môže maturitnú prácu zapožičať absolventovi – autorovi, ak ju tento potrebuje pre účely 

vlastnej prezentácie na výstavách, na prijímacích skúškach v prípade ďalšieho štúdia. 

- dokumentácia a fotodokumentácia sa archivuje aj v elektronickej podobe 

u) Počas archivácie sa vedie dôsledná evidencia o všetkých výrobkoch žiaka. 

v) Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi vnútorným systémom 

hodnotenia a klasifikácie žiakov ŠkVP v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

w) Hodnotenie a klasifikácia umeleckých predmetov vychádza zo špecifík hodnotenia 

umeleckých odborov a podľa vnútorného systému hodnotenia a klasifikácie žiakov ŠkVP . 

 

6. Podmienky na realizáciu ŠkVP. 

6.1 Základné materiálne podmienky 
 

Materiálno -technické vybavenie: 

1. Maliarske lavice 

2. Maliarske stojany 

3. Pracovné stoly 

4. Tabuľa flipchart, magnetické popisovacie tabule 

5. Software – CorelDraw, MS Office, lightroome, photoshop, illustrátor, indesigne, rhinoceros, 

premiere pro 

6. Vybavenie fotoštúdia a fotoateliéru (nekonečné pozadie, osvetľovacia technika, statívy, 

zväčšováky, fotoaparáty, PC, a i.) 
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7. Vybavenie výtvarníckeho ateliéru (dekupírka, vŕtačky, gravírovačky, rezačka polystyrénu, 

brúsky, rezačky, pracovné stoly, náradie a i.) 

8. Vybavenie grafického ateliéru (grafický lis s príslušenstvom, PC , náradie a i.) 

9. Kliprámy 70x100 cm 

10. Kliprámy antireflexné 

Didaktická technika: 

1. PC  

2. Premietacie plátno 

3. Notebooky  

4. Dataprojektory  

5. Interaktívne tabule 

6. Spätný projektor 

7. CD prehrávače  

8. Multifunkčné zariadenia – kopírka, skener, tlačiareň  

Učebnice: 

Škola disponuje potrebným množstvom učebníc k jednotlivým vyučovacím predmetom, ktoré sú 

k dispozícii na trhu s učebnicami. Niektoré učebnice škola zakupuje zo zdrojov poskytnutých 

zriaďovateľom a bezplatne zapožičiava žiakom, okrem cvičebníc  cudzích jazykov, ktoré si žiaci 

zakupujú a zostávajú v ich vlastníctve. Na vyučovacie predmety, pre ktoré nie sú k dispozícii žiadne 

učebnice, pedagógovia pripravujú učebné texty a materiály. 

Škola postupne objednáva učebnice pre vyučovacie predmety, tak ako sú zverejňované v edičnom 

pláne ministerstva školstva, pričom našim zámerom je vybaviť školu všetkými potrebnými 

a dostupnými učebnicami. 

Odborná literatúra: 

Škola postupne buduje aj vlastnú knižnicu s odbornou literatúrou (knižnou a časopiseckou), 

zameranou najmä na študijné odbory, ktoré škola ponúka.  Existujúca odborná literatúra predstavuje 

publikácie najmä z oblasti výtvarného umenia, grafiky a dizajnu, ale j pre všeobecno-vzdelávacie 

predmety ako slovníky a alternatívne učebnice. Odborná literatúra je k dispozícii pedagógom aj 

žiakom v kabinetoch a sklade učebníc. V budúcnosti je našou snahou vybudovať knižnicu 

v samostatných priestoroch. 

Učebné pomôcky stabilné: 

1. vyťahovátka 

2. pravítka (rôzne druhy) 

3. krividlá 

4. orezávacie nožíky 

5. aranžérske nožnice 

6. náradie – kladivá, kliešte, pílky, skrutkovač, kliešte – kombinované, siko, polgulaté, 

francúzske kľúče,  imbusové kľúče, skrutkovače, pilníky, špachtle, rašple 

7. makety – vtáci, kvety 

8. busty 

9. predlohy – kresby a maľby 
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10. obrazový materiál 

Učebné pomôcky spotrebné: 

Spotrebný materiál na praktické vyučovanie, vrátane zošitov na teoretické vyučovacie predmety 

zabezpečuje škola pre všetkých žiakov. 

Spotrebné pomôcky (napr. výkresy, farby, lepidlá, textil, fotografické filmy, ceruzky, farby, štetce a i.) 

sú k dispozícii v ateliéroch odborných predmetov. Potrebné pomôcky vydávajú pedagógovia na 

základe aktuálne realizovaných prác.  

 

Plánujeme zakúpiť/nadobudnúť: 

1. Dataprojektory a premietacie plátna – podľa potreby 

2. Software – podľa potreby trhu práce a zavedenia nových technológií 

3. Notebooky – podľa potreby 

4. Tablety 

5. Odbornú literatúru – priebežné dopĺňanie 

6. Náradie pre praktické predmety – priebežné dopĺňanie podľa požiadaviek a nových 

technológií 

a)     Kapacita školy 

1. Školský manažment: 

kancelária  

2. Pedagogickí  zamestnanci školy: 

zborovňa a kabinety pre učiteľov 

Nepedagogickí zamestnanci školy: 

kancelária 

3. Hygienické priestory, sociálne zariadenia, šatne 

4. Sklad učebných pomôcok a didaktickej techniky 

5. Sklad materiálu 

  

b)     Makrointeriéry 

1. Školská budova 

2. Školský dvor 

3. Internát  - DM 

c)     Vyučovacie interiéry 

1.     Klasické triedy/ - učebne pre teoretické vyučovanie,  

2.     Odborné triedy/ - učebne pre vyučovanie odborných predmetov   
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3.     Učebne praktického vyučovania  

4.     Učebňa IKT 

5.     Ateliéry 

6. Telocvičňa 

d)     Vyučovacie exteriéry 

1. Školský dvor – trávnatá plocha 

6.2  Personálne podmienky 

Škola od svojho vzniku kladie dôraz na kvalifikovanosť a odbornú spôsobilosť 

pedagogického zboru a previazanosť najmä pedagógov odborných predmetov s reálnou 

praxou.  Škola vytvára stabilný počet a štruktúru tak pedagogických, ako aj 

nepedagogických zamestnancov. Cieľom je mať na každý existujúci študijný odbor 

(fotka, grafika a  výtvarníctvo) jedného hlavného pedagóga, ktorý bude odboru udávať 

charakter a profilovať ho v súlade s najnovšími poznatkami a požiadavkami praxe 

a ďalších pedagógov, ktorí sa budú špecializovať na jednotlivé odborné vyučovacie 

predmety. Vzhľadom na projektovanú veľkosť školy – školy rodinného typu, je 

plánovaný konečný počet pedagogických pracovníkov maximálne dvadsať. 

V súčasnosti na škole pôsobia plne kvalifikovaní pedagógovia praktických predmetov 

pre odbor propagačná grafika, resp. grafický dizajn, propagačné výtvarníctvo a pre 

fotografický dizajn. Všetci sú aj aktívne činní umelci vo svojom odbore.  

Výučbu teoretických odborných predmetov zabezpečujú kvalifikovaní pedagógovia pre 

nosné maturitné predmety dejiny výtvarnej kultúry a technológia, ale aj ďalšie odborné 

teoretické vyučovacie predmety 

Všeobecnovzdelávacie predmety vyučujú kvalifikovaní pedagógovia, maturitné 

predmety pedagógovia s dlhoročnou pedagogickou praxou. 

Všetci pedagógovia majú ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne druhého stupňa 

a vyučujú predmety svojej aprobácie.  

V škole pôsobia aj nepedagogickí pracovníci a to: spojená pracovná pozícia mzdovej, 

účtovnej a administratívnej pracovníčky,  upratovačka a školník. 

Manažment školy, ktorý realizuje školský vzdelávací program je v súlade 

s požiadavkami odbornej a pedagogickej spôsobilosti a je tvorený riaditeľom školy 

a zástupcom riaditeľa školy. Kvalifikačné predpoklady, ktoré sú nevyhnutné pre výkon 

riadiacich činnosti, získajú riadiaci pedagogickí pracovníci v rámci funkčného 

vzdelávania z ponuky vzdelávacích aktivít MPC. 

 

Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov, ako aj odborná 

spôsobilosť nepedagogických zamestnancov je v súlade s platnými   predpismi. 

Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú súlad všetkých vzdelávacích a výchovných 

činností s cieľmi vzdelávania v danom študijnom odbore v súlade so štátnym 

vzdelávacím programom. Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov sú 
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zabezpečené v rámci platných predpisov. Plnenie stanovenej miery vyučovacej a 

výchovnej povinnosti vyplýva z platných právnych predpisov a rámcového učebného 

plánu štátneho vzdelávacieho programu.  

Konkrétne personálne obsadenie pedagogických a nepedagogických pracovníkov školy  

je súčasťou plánu práce školy a plánu kontinuálneho vzdelávania na aktuálny školský 

rok. 

6.3 Organizačné podmienky 

 Plnenie stanovenej miery vyučovacej a výchovnej povinnosti vyplýva z platných 

právnych predpisov a rámcového učebného plánu štátneho vzdelávacieho programu. 

Rámcové rozvrhnutie obsahu vzdelávania v školských vzdelávacích programoch 

vychádza zo ŠVP pre úroveň vzdelania ISCED 3A pre skupinu študijných odborov 

82,85 umenie a umeleckoremeselná tvorba. Stanovené vzdelávacie oblasti a ich 

minimálne počty hodín boli v tomto programe dodržané a sú preukázateľné. 

 Vzdelávanie a príprava žiakov je organizovaná ako štvorročné štúdium ukončené 

maturitnou skúškou. Ukončovanie štúdia a organizácia maturitnej skúšky sa riadi 

platným právnym predpisom. Úspešní absolventi získajú vysvedčenie o maturitnej 

skúške 

 Organizácia školského roka sa riadi pedagogicko-organizačnými pokynmi v danom 

školskom roku. Výchovno-vzdelávací proces sa riadi platnými právnymi predpismi  

(Zákonom o výchove a vzdelávaní (školský zákon)). 

 Vyučovacie predmety zo vzdelávacej oblasti praktická príprava v rozsahu stanovenom 

v učebnom pláne sa vykonávajú vo výtvarných ateliéroch a odborných učebniach.  

Materiálne podmienky vyplývajú z podmienok realizácie obsahu  učiva 

a vyučovacieho predmetu.  

 Vyučovanie vo všeobecno-vzdelávacích predmetoch a odborných teoretických 

predmetoch prebieha v teoretických učebniach, kde sa spravidla spájajú žiaci 

viacerých študijných odborov. 

 Praktické cvičenia nadväzujú na teoretické vyučovanie, vyučovanie sa realizuje v 3 – 6 

hodinových celkoch. Delenie na skupiny podľa odborov štúdia v počte žiakov najviac 

9.  

 Pravidlá správania sa žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese - ich práva 

a povinnosti upravuje Školský poriadok. Žiaci sa oboznamujú so Školským poriadkom 

na začiatku školského roka na prvej triednickej hodine, oboznámenie a rešpektovanie 

školského poriadku potvrdzujú svojím podpisom na osobitnom zozname. Táto 

skutočnosť je zaznamenaná aj v triednych knihách. 

 Na začiatku každého školského roka je spoločné zoznamovanie sa žiakov prvých 

ročníkov so žiakmi vyšších ročníkov a pedagógov. Prispieva to k vytvoreniu 

veľmi priaznivej atmosféry na škole a k ľahšiemu zaraďovaniu žiakov do kolektívu. 

Prvé stretnutie s rodičmi prvákov je plánované v mesiaci september, kde sa zoznamujú 

s učiteľmi, kolektívom v triede, získavajú informácie o škole, jej štýle práce, 

organizácii vyučovania, metódach a prostriedkoch hodnotenia, plánovanými 

aktivitami na škole, sú oboznámení s ich povinnosťami, právami a postupmi, 

s fungovaním Rady školy a jej členmi ako aj Žiackej rady a jej členmi. Zároveň majú 

možnosť prezrieť si priestory školy. 

 Škola organizuje každoročne pred vianočnými prázdninami Vianočný turnaj 

v loptových hrách, čo prispieva k posilneniu športovej aktivity žiakov a utužovanie 

súdržnosti a priateľstva na škole. Na Vianočný turnaj môžu byť prizvané aj iné školy. 
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 Škola každoročne organizuje prijímanie nových žiakov – Imatrikulácie, čo prispieva 

k lepšiemu adaptovaniu sa nových žiakov do života školy, spoznaniu nových 

spolužiakov a pedagogického zboru a vytváraniu spoločného ducha školy. 

 Hodnotenie a klasifikácia žiakov sa riadi vnútorným systémom klasifikácie a 

hodnotenia a je súčasťou školského vzdelávacieho programu ako súčasť učebných 

osnov vyučovacích predmetov a ako osobitná spoločná časť. O všetkých kritériách 

hodnotenia, výchovných opatreniach a podmienok vykonania komisionálnych a 

opravných skúšok ako aj maturitných skúšok sú žiaci a rodičia vopred informovaní. 

 Kurzy a exkurzie sa organizujú v rámci 7 týždňov školského roka  podľa podmienok 

a možnosti školy. Odborný obsah exkurzií vyplýva z obsahu učebných osnov   

a plánuje sa v ročných plánoch práce školy. Kurz na ochranu života a zdravia sa 

organizuje  v 1. a 2. ročníku v každom polroku 6 vyučovacích hodín a v 3. ročníku 3 

dni po 7 vyučovacích hodín. Kurz pohybových aktivít je organizovaný podľa 

aktuálnych podmienok školy s náplňou  lyžiarsky   a plavecký kurz  skupinovou 

formou, v 1. ročníku 5 dní a 2. ročníku 3 dni. Krajinársky kurz sa organizuje  v 1. 

ročníku v rozsahu 5 pracovných dní po 7 hodín. 

 Súvislú umeleckú prax zabezpečuje spravidla škola, v osobitných prípadoch si 

zabezpečuje súvislú umeleckú prax žiak sám. 

 Exkurzie sa konajú v každom ročníku po dva dni (12 – 14 hodín) s pedagogickým 

dozorom a počtom žiakov v zmysle platných predpisov a vnútornej smernice 

o organizovaní školských exkurzií a výletov.  Odborný obsah  exkurzií  vyplýva 

z obsahu učebných osnov odboru  štúdia   a plánuje sa v ročných plánoch práce školy. 

Virtuálne exkurzie a telemosty sú súčasťou vyučovacích hodín v praktickom 

a teoretickom vyučovaní. 

 Spolupráca s rodičmi sa realizuje predovšetkým prostredníctvom triednych učiteľov,  

manažmentu školy a jednotlivých  vyučujúcich všeobecnovzdelávacích a odborných 

predmetov, osobnou komunikáciou s rodičmi , prípadne zákonnými zástupcami 

rodičov. Sú to pravidelné rodičovské združenia a individuálne pohovory s rodičmi.  

 Prezentácia zručností a odborných spôsobilostí   sa organizuje formou  ročníkových 

prác  ako  výstup teoretického a praktického vyučovania na záver každého ročníka. 

Obsah, rozsah, úroveň, kritéria hodnotenia a ich prezentácie  - obhajoby sú 

rozpracované v samostatnej časti Klauzúrne práce, konkrétne zadania tém v danom 

školskom roku určuje predmetová komisia odborných predmetov. 

 Žiaci sa môžu zúčastňovať aj na súťažiach  a prezentáciách vo svojom odbore na 

národnej a medzinárodnej úrovni. Výsledky žiakov sa môžu predstaviť verejnosti na 

výstavách a prezentáciách  na miestnej, regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni.  

 Škola podporuje organizáciu triednych a školských kôl súťaží a olympiád ako aj účasť 

v mimoškolských kolách. 

6.4  Podmienky bezpečnosti a hygieny práce 

Vytváranie podmienok  bezpečnej a hygienickej práce je organickou súčasťou celého 

vyučovacieho procesu, osobitne praktickej prípravy. Postupuje sa podľa platných predpisov, 

nariadení, vyhlášok, noriem a pod.   
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7. Základné podmienky vzdelávania žiakov so ŠVVP. 

Platná legislatíva označuje názvom žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

(ďalej len „ŠVVP“) žiakov s mentálnym, zmyslovým alebo telesným postihnutím, zdravotne 

oslabených alebo chorých, s narušenou komunikačnou schopnosťou, so špecifickými 

poruchami učenia alebo správania sa, s autistickým syndrómom, s poruchami psychického 

alebo sociálneho vývinu, tiež žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia 

(rómske etnikum, imigranti). Špecifickou skupinou žiakov so ŠVVP sú žiaci mimoriadne 

nadaní. 

V posledných rokoch sa výrazne zmenila filozofia výchovy a vzdelávania takýchto žiakov, 

presadzuje sa ich integrácia do bežných škôl, spolu s utváraním špecifických vzdelávacích 

podmienok zohľadňujúcich ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Žiaci so ŠVVP majú 

právo na to, aby im spoločnosť poskytovala rovnaké príležitosti a podnety na ich vývin, ako 

poskytuje ich zdravým rovesníkom. Aj Súkromná stredná umelecká škola, Škultétyho 1, Nitra 

umožňuje  vzdelávať sa v ponúkaných študijných odboroch takýmto žiakom. Pri integrácii 

vychádzame z konkrétnej situácie zdravotného stavu, druhu a stupňa postihnutia daného 

žiaka, alebo uchádzača o štúdium a možností prispôsobenia študijného odboru konkrétnemu 

žiakovi.   

 7.1 Vzdelávanie žiakov so zdravotným postihnutím 

Medzi žiakov so zdravotným postihnutím sú zaradení žiaci s mentálnym, zmyslovým alebo 

telesným postihnutím, zdravotne oslabení alebo chorí, s narušenou komunikačnou 

schopnosťou, s vývinovými poruchami učenia alebo správania sa, s autistickým syndrómom 

alebo žiaci s poruchami psychického alebo sociálneho vývinu. 

Špeciálne vzdelávanie pre žiakov so zdravotným postihnutím sa zabezpečuje formou 

individuálnej integrácie, špecifické potreby sa zapracujú do individuálneho vzdelávacieho 

programu podľa odporúčaní špeciálneho pedagóga. 

Praktickú časť vzdelávania žiakov so zdravotným postihnutím prispôsobíme individuálnym 

potrebám a možnostiam žiaka. 

 

 7.1.1 Žiaci s telesným postihnutím 

Aj keď budova, v ktorej je momentálne škola v prenájme, nie je vybavená bezbariérovými 

rampami pre samostatný prístup telesne postihnutých žiakov, je škola v prípade potreby takéto 

nájazdové rampy zabezpečiť na vlastné náklady. V samotnom interiéry školy je k dispozícii 

výťah a  priestory sú vhodné bez väčších úprav a zásahov pre maximálnu samostatnosť 

telesne postihnutých žiakov. Nevyhnutná je však úzka spolupráca rodičov so školou. Škola 
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nemôže prijať žiaka, ktorému telesné postihnutie nedovoľuje výkon práce na odborných 

predmetoch výtvarného praktického charakteru. 

 7.1.2 Žiaci s mentálnym postihnutím 

Na škole nie sú podmienky na integráciu žiakov s mentálnym postihnutím, najmä nie je 

k dispozícii primeraný špeciálno-pedagogický servis a odborná príprava učiteľov a nie je 

možná ani úprava organizácie vzdelávania tak, aby pokryla potreby takýchto žiakov. 

 7.1.3 Žiaci s poruchami sluchu 

Integrácia žiakov s poruchami sluchu je na našej škole možná, len za úzkej spolupráce 

rodičov so školou. Podmienkou integrácie takýchto žiakov je schopnosť žiaka používať ako  

komunikačný prostriedok odpozeranie, nakoľko škola nedisponuje tlmočníkom do znakovej 

reči. Škola však vie zabezpečiť pre takýchto žiakov IKT, audiovizuálnu techniku, ako aj 

možnosti dištančnej komunikácie prostredníctvom chatu, e-mailu alebo mobilu. Formu 

komunikácie vieme v rámci týchto možností prispôsobovať podľa potrieb žiaka a stupňa jeho 

sluchového postihnutia.   

7.1.4 Žiaci s poruchami zraku 

Žiakov s poruchami zraku je možné integrovať na základe individuálneho posúdenia 

a odporúčania lekára a špeciálneho pedagóga. Škola umožňuje využívať vlastné kompenzačné 

pomôcky. 

7.1.5 Žiaci s autizmom  

Charakter študijných odborov a technicko – personálne vybavenie školy neumožňuje 

integráciu žiakov s autizmom. 

7.1.6   Žiaci so špecifickými vývojovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, 

dysortografia ai.) 

Žiakov so špeciálnymi vývojovými poruchami možno v škole integrovať. Problémy 

v správaní, možno často krát zvládnuť bežnými výchovnými a poradenskými postupmi. Vo 

všeobecnosti ide o žiakov s priemerným nadaním, aj keď sa často vyskytujú aj nadpriemerní 

žiaci, mnoho krát talentovaný na určitý druh umenia. Intelektové prekážky v ďalšom 

vzdelávaní teda nie sú.  

Aj tu je veľmi dôležité, aby bola škola presne a včas informovaná zo strany zákonných 

zástupcov takýchto žiakov o možnostiach a prekážkach vo vzdelávaní ich detí.  
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 7.2  Vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia určujeme pomocou záväznej smernice MŠSR 

prostredníctvom aspoň troch merateľných ukazovateľov – podmienkou je splniť minimálne tri 

z nasledujúcich kritérií súčasne: 

1. žiak pochádza z rodiny, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny je 

najviac vo výške životného minima, 

2. aspoň jeden zákonný zástupca žiaka (rodič) je dlhodobo nezamestnaný, 

3. najvyššie ukončené vzdelanie rodičov je základné, alebo aspoň jeden z rodičov nemá 

ukončené základné vzdelanie, 

4. neštandardné bytové a hygienické podmienky rodiny, 

5. vyučovací jazyk školy je iný, než jazyk , ktorým hovorí dieťa doma.    

V našich podmienkach je možné takýchto žiakov vzdelávať, pokiaľ je splnená podmienka 

úzkej a pravidelnej spolupráce rodiny, zákonných zástupcov žiaka so školou.  

 7.3 Vzdelávanie mimoriadne nadaných žiakov 

Predpokladom štúdia na Súkromnej umeleckej škole, Škultétyho 1 Nitra, je preukázanie 

minimálnej miery talentu a nadania na prijímacích talentových skúškach. Preto je pre nás 

osobitne žiaduce podchytiť žiakov nadaných najmä vo výtvarnej sfére a systematicky s nimi 

pracovať tak, aby sa ďalej rozvíjali ich remeselné zručnosti, záujem o umenie a kreativita. 

Podmienky začlenenia žiakov:  

Špeciálne vzdelávanie pre žiakov so zdravotným postihnutím žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, žiakov so špecifickými vývojovými poruchami učenia a 

mimoriadne nadaných žiakov sa zabezpečuje formou individuálnej integrácie, špecifické 

potreby sa zapracujú do individuálneho vzdelávacieho programu podľa odporúčaní 

špeciálneho pedagóga, psychológa. 

8. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia. 

 

8.1 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov. 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov Súkromnej strednej umeleckej školy Nitra sa vykonáva v 

procese výchovy a vzdelávania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., 

zákonom č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a metodického pokynu MŠVVaŠ SR č. 

21/2011-R. 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov je jednou z najvýznamnejších kategórií 

výchovno-vzdelávacieho procesu. Naším cieľom je poskytovať žiakovi spätnú väzbu, 

prostredníctvom ktorej získava informácie o tom, ako danú problematiku zvláda, ako dokáže 

zaobchádzať s tým, čo sa naučil, v čom sa zlepšil a v čom má ešte nedostatky. Hodnotenie 

žiaka vychádza z jasne stanovených cieľov a konkrétnych kritérií, ktorými sa dá jeho výkon 
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zmerať. Preto neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia musí byť aj konkrétne odporúčanie alebo 

rada, ako má žiak ďalej postupovať, aby svoje nedostatky odstránil. Hodnotenie žiaka 

motivuje do ďalšej práce a štúdia jednotlivých predmetov, má výchovný charakter, formuje 

vlastnosti a postoje žiaka, ovplyvňuje jeho sebakontrolu a sebahodnotenie. 

Pravidlá hodnotenia žiakov 

1. Hodnotenie zameriavame a formulujeme pozitívne. 

2. Žiak sa hodnotí podľa miery splnenia daných kritérií. 

3. Známka z vyučovacieho predmetu nezahŕňa hodnotenie správania žiaka. 

4. Vyučujúci klasifikujú iba prebrané a precvičené učivo. 

5. Žiak má dostatok času na učenie, precvičovanie a upevnenie učiva. 

6. Podklady pre hodnotenie a klasifikáciu získava vyučujúci hlavne: sledovaním výkonov 

a pripravenosti žiaka na vyučovanie, rôznymi druhmi písomných prác, analýzou výsledkov 

rôznych činnosti žiakov, konzultáciami s ostatnými vyučujúcimi. 

7. Pri klasifikácii používa vyučujúci platnú klasifikačnú stupnicu. 

8. Výsledky žiakov posudzuje učiteľ objektívne. 

9. V predmete, v ktorom vyučujú viacerí učitelia, je výsledný stupeň klasifikácie stanovený 

po 

vzájomnej dohode. 

10. Písomné práce sú žiakom oznámené vopred, aby mali dostatok času na prípravu. 

11. Významným prvkom procesu učenia je práca s chybou. 

Hodnotíme nasledovné: 

- Prácu v škole: pripravenosť na vyučovanie, aktívne zapojenie sa do výučby, prezentácia 

vedomosti, zručnosti a kompetencii. 

- Vzdelávacie výstupy: podľa kritérií hodnotenia jednotlivých predmetov - prezentácie, ústne 

odpovede a pod. 

- Domácu prípravu: formálne a podľa kritérií hodnotenia, domáce výtvarné práce, projekty 

a pod.. 

- Práce žiakov: didaktické testy, písomné práce, úlohy, eseje, cvičenia, praktické cvičenia, 

projekty, skupinové projekty, prípadové štúdie, výtvarné práce, prezentácie, súťaže, 

hry, simulácie a situačné štúdie, výrobky, činnosti, a pod. 

- Správanie: v škole, na verejnosti, spoločenských aktivitách, súťažiach, výstavách a pod. 

 

Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami: 

1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný a 5 –nedostatočný 

 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE – vo všetkých vzdelávacích oblastiach okrem jazykov 

sa používa nasledovná stupnica hodnotenia (testy, písomky apod.) 

p.č. Počet percent Známka 

1 100 – 89 1 

2 88 – 75 2 

3 74 – 50 3 

4 49 – 30 4 

5 29 - 0 5 
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8.1.1 Klasifikácia v predmetoch vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia 

 

8.1.1.1 Klasifikácia slovenského jazyka a literatúry  

V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra sú hodnotené tri zložky predmetu: jazyk, sloh 

a literatúra. 

Predmetom klasifikácie v predmete slovenský jazyk a literatúra sú výsledky, ktoré žiak 

dosiahol v súlade s požiadavkami stanovenými v učebných osnovách a vzdelávacích 

štandardoch v rámci jednotlivých zložiek predmetu: jazyková, slohová a literárna zložka. 

Hodnotí sa schopnosť získať, upraviť, spracovať, používať a prezentovať vedomosti, 

zručnosti a návyky v konkrétnych situáciách, obsahová kvalita a jazyková správnosť 

odpovede, t. j. rozsah slovnej zásoby, gramatická správnosť, štylistická pôsobivosť a stupeň 

rečovej pohotovosti. V písomnom aj ústnom prejave má žiak preukázať komplexnosť 

ovládania jazyka, mieru tvorivosti a celkovú vzdelanosť a kultúrnosť v miere vychádzajúcej 

z učebných osnov a vzdelávacích štandardov. Žiak vykoná najmenej 1 krát počas polročného 

klasifikačného obdobia školskú písomnú slohovú prácu, ktorá je klasifikovaná známkou 

s dvojnásobnou váhou čiastkovej známky. 

Klasifikácia predmetu slovenský jazyk a literatúra je v súlade s Metodickým pokynom 

21/2011 čl. 6 

 

Žiak je klasifikovaný na konci prvého a druhého polroku ak v období daného klasifikačného 

obdobia získal najmenej 2 známky z písomného prejavu (sloh, diktát) a 1 známka z ústneho 

prejavu (ústna odpoveď, recitácia a pod. ),1 známku z výstupného testu a v prvom polroku 1 

známku zo vstupného testu, v druhom polroku 1 známku z testu. 

Percentuálna stupnica hodnotenia  SJL (testy, písomky): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri hodnotení kontrolnej slohovej práce z cudzích jazykov sa postupuje nasledovne: 

 

kritérium max. počet 

bodov 

 Obsah a dĺžka 5 

Stavba a členenie 5 

Gramatika a pravopis 5 

Slovná zásoba 5 

Spolu: 20 

 

Pri hodnotení diktátov na  predmete slovenský jazyk a literatúra sa postupuje podľa počtu 

pravopisných chýb v texte nasledovne: 

 

počet bodov Klasifikácia 

100%   -   90%       výborný (1) 

89%     -   75%       chválitebný (2) 

74%     -   50%       dobrý (3) 

49%     -   33,3%       dostatočný (4) 

33,2%     -    0%        nedostatočný (5) 

počet chýb Klasifikácia 

0-1 výborný 
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Pri hodnotení kontrolnej slohovej práce zo 

slovenského jazyka a literatúry sa postupuje 

nasledovne: 

kritérium max. počet 

bodov 

Vonkajšia 

forma 

4 

Vnútorná forma 20 

Obsah     4 

Kompozícia 4 

Jazyk 4 

Pravopis 4 

Štýl 4 

Celkový dojem 4 

Spolu: 20 

 

8.1.1.2 Klasifikácia vyučovacieho predmetu cudzí jazyk, konverzácia v cudzom jazyku 

Predmetom hodnotenia a klasifikácie v predmete cudzí jazyk je cieľová komunikačná úroveň 

žiaka v jednotlivých ročníkoch, v súlade s učebnými osnovami a vzdelávacími štandardami. 

Hodnotenie a klasifikácia v cudzom jazyku sleduje základné všeobecné, sociolingvistické a 

komunikačné kompetencie, ktoré sa prejavujú vo využívaní základných komunikačných 

zručností: čítanie, písanie, počúvanie, samostatný ústny prejav a rozhovory. 

Pri hodnotení v predmete cudzí jazyk sa berú do úvahy tieto aspekty: obsahová primeranosť, 

plynulosť vyjadrovania, jazyková správnosť a štruktúra odpovede.  

Kritériá klasifikácie musia byť v súlade s požadovanou úrovňou ovládania cudzieho jazyka 

A1, A2, B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky a 

musia zodpovedať náročnosti definovanej v učebných osnovách a vzdelávacích štandardoch. 

Klasifikácia predmetu cudzí jazyk je v súlade s Metodickým pokynom 21/2011 čl. 7 

Súčasťou hodnotenia a klasifikácie sú aj vstupné testy hodnotené známkou, ktorá je zapísaná 

ako čiastková známka z cudzieho jazyka. Žiak je klasifikovaný najmenej 1krát z počúvania 

2-3 chválitebný 

4-7 dobrý 

8-9 dostatočný 

10 a viac nedostatočný 
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s porozumením a 1 krát z čítania s porozumením počas školského roku známkou, ktorá je 

zapísaná ako čiastková známka z cudzieho jazyka. Žiak vykoná počas polročného 

klasifikačného obdobia najmenej 1 školskú úlohu a 1 výstupný test, ktoré sú klasifikované 

známkou s dvojnásobnou váhou čiastkovej známky. 

 

Žiak je klasifikovaný na konci prvého a druhého polroku z cudzieho jazyka, ak v období 

daného klasifikačného obdobia získal najmenej 2 známky z písomného prejavu (sloh, test, 

projekt a pod.) a 1 známku z ústneho prejavu (ústna odpoveď, konverzácia, prezentácia 

vlastnej práce a pod. ), 1 známku z výstupného testu a v prvom polroku 1 známku zo vstupné 

ho testu a druhom polroku 1 známku z testu. 

Žiak je klasifikovaný na konci prvého a druhého polroku z konverzácie z cudzieho jazyka, ak 

v období daného klasifikačného obdobia získal najmenej 3 známky z ústneho prejavu (ústna 

odpoveď, konverzácia, prezentácia vlastnej práce a pod. ). 

 

Pri hodnotení testov z cudzích jazykov sa pri hodnotení používa stupnica: 

p.č. Počet percent Známka 

1 100 – 90 1 

2 89 – 75 2 

3 74 – 50 3 

4 49 – 33,3 4 

5 33,2 - 0 5 

 

8.1.2 Klasifikácia v predmetoch vzdelávacej oblasti človek a spoločnosť 

8.1.2.1 Klasifikácia predmetov dejepis, občianska náuka  

Pri klasifikácii výsledkov v týchto predmetoch sa hodnotí v súlade s učebnými osnovami 

a vzdelávacími štandardami: 

 celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, 

zákonitostí a vzťahov, kvalita a rozsah získaných zručností vykonávať požadované 

rozumové a motorické činnosti, 

 schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri výklade spoločenských javov 

a zákonitostí, ako aj pri riešení praktických úloh v každodennom živote, 

 schopnosť využívať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach, 

 aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 

 výstižnosť a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, 

 schopnosť zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko, kooperatívne riešiť problémy, 

 kvalita výsledkov činností a schopnosť samostatnej práce, schopnosť učiť sa učiť a 

schopnosť spolupráce. 

 Klasifikácia predmetov dejepis a občianska náuka je v súlade s Metodickým pokynom 

21/2011 čl. 8 
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Žiak je klasifikovaný na konci prvého a druhého polroku ak v období daného klasifikačného 

obdobia získal najmenej 1 známku z písomného prejavu (test, projekt a pod.) a 1 známku 

z ústneho prejavu (ústna odpoveď a pod. ) pri jednohodinovej dotácii a pri dvojhodinovej 

dotácii 2 známky z písomného prejavu (test, projekt a pod.) a 1 známku z ústneho prejavu 

(ústna odpoveď a pod. ). 

8.1.3 Klasifikácia v predmetoch vzdelávacej oblasti človek a príroda 

8.1.3.1 Klasifikácia predmetov fyzika  

Pri klasifikácii výsledkov v týchto predmetoch sa hodnotí v súlade s učebnými osnovami 

a vzdelávacími štandardami: 

 kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 

 kvalita a rozsah získaných schopností vykonávať požadované intelektuálne a praktické 

činnosti pri realizácii experimentov, 

 schopnosť zaujať stanovisko a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení 

teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení prírodných javov 

a zákonitostí, prípadne teórií, 

 schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických 

činnostiach pri experimentoch,  

 celistvosť, presnosť, trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, 

definícií, zákonitostí a vzťahov, teórií, 

 aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 

 presnosť, výstižnosť, odborná a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, 

 kvalita výsledkov činnosti, 

 osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa učiť. 

Klasifikácia predmetu fyzika je v súlade s Metodickým pokynom 21/2011 čl. 9 

Žiak je klasifikovaný na konci prvého a druhého polroku ak v období daného klasifikačného 

obdobia získal najmenej 2 známky z písomného prejavu (test, projekt, písomná práca a pod.) 

a 1 známku z ústneho prejavu (ústna odpoveď a pod. ). 

8.1.4 Klasifikácia v predmetoch vzdelávacej oblasti matematika a práca s informáciami 

8.1.4.1 Klasifikácia predmetu matematika 

Pri klasifikácii výsledkov dosiahnutých v matematike sa hodnotí v súlade s učebnými 

osnovami a vzdelávacími štandardami: 

 celistvosť, presnosť a trvácnosť  osvojenia si požadovaných vedomostí a zručností, 

 schopnosť uplatňovať osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, najmä 

praktických, 

 schopnosť využívať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach 

na riešenie problémových úloh, príp. projektov, 
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 aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 

 schopnosť vyhľadávať a spracúvať informácie z rôznych zdrojov aj prostredníctvom 

informačných a komunikačných technológii, 

 schopnosť zaujať postoj, vyjadriť vlastné stanovisko a argumentovať, 

 kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 

 kvalita výsledkov činnosti, 

 schopnosť a úroveň prezentácie vlastných výsledkov práce, 

 pozícia a činnosť v skupine (pri skupinovej práci), schopnosť spolupracovať, 

 osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa učiť. 

 

Klasifikácia predmetu matematika je v súlade s Metodickým pokynom 21/2011 čl. 10 

Žiak je klasifikovaný na konci prvého a druhého polroku ak v období daného klasifikačného 

obdobia získal najmenej 1 známku z písomného prejavu (test, projekt, písomná práca a pod.) 

a 1 známku z ústneho prejavu (ústna odpoveď, prezentácia výsledkov vlastnej práce a pod. ). 

8.1.4.2 Klasifikácia predmetu informatika a aplikovaná informatika 

Pri klasifikácii výsledkov v  informatike a aplikovanej informatike sa v súlade s požiadavkami 

vzdelávacích štandardov hodnotí:  

 schopnosť žiaka posudzovať správnosť použitých postupov a v prípade potreby aj 

nástrojov informačných a komunikačných technológií pri riešení rôznych úloh, 

schopnosť argumentovať a diskutovať o kvalite a efektívnosti rôznych postupov, 

 schopnosť správne navrhnúť postup riešenia danej úlohy poskladaním z menších úloh, 

zovšeobecňovaním iných postupov, analógiou, modifikáciou, kontrolou správnosti 

riešenia, nachádzaním a opravou chýb, 

 schopnosť porovnávať rôzne postupy a princípy, analyzovať ich, hľadať vzťahy, 

 schopnosť riešiť konkrétne situácie pomocou známych postupov a metód, 

demonštrovať použitie princípov a pravidiel na riešenie úloh, na vyhľadávanie 

a usporiadanie informácií, prezentovať informácie a poznatky, 

 porozumenie požadovaných pojmov, princípov a zručností, schopnosť ich vysvetliť, 

ilustrovať, zdôvodniť, uviesť príklad, interpretovať, prezentovať najmä pomocou 

zodpovedajúcich nástrojov informačných a komunikačných technológií, 

 schopnosť riešiť úlohy a prezentovať informácie samostatne ale aj v skupine žiakov. 

V predmetoch informatika a aplikovaná informatika učiteľ nehodnotí postoje žiaka, ale 

úroveň jeho znalostí. Postoje u žiaka je dôležité formovať, je dôležité o nich slobodne 

diskutovať, a preto sa nemôžu premietnuť do celkovej klasifikácie. 

V predmetoch informatika a aplikovaná informatika treba u žiakov rozvíjať aj ich schopnosti 

kooperácie a komunikácie. Žiaci sa majú pri riešení zadania naučiť spolupracovať v skupine, 

majú zostaviť plán práce, špecifikovať rozdelenie úlohy na menšie problémy, distribuovať ich 
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v skupine, vysvetliť problém ďalšiemu žiakovi, riešiť menšie problémy, zhromaždiť 

výsledky, zostaviť ich do celkového riešenia, verejne so skupinou o ňom referovať a pod.  

Klasifikácia predmetu informatika a aplikovaná informatika je v súlade s Metodickým 

pokynom 21/2011 čl. 11 

Žiak je klasifikovaný na konci prvého a druhého polroku ak v období daného klasifikačného 

obdobia získal najmenej 1 známku z písomného prejavu (test, projekt, problémové úlohy 

a pod.) a 1 známku z ústneho prejavu (prezentácia výsledkov vlastnej práce a pod. ). 

8.1.5 Klasifikácia v predmetoch vzdelávacej oblasti človek a hodnoty 

 

8.1.5.1 Klasifikácia predmetov etická výchova, náboženská výchova 

Žiak je klasifikovaný na konci prvého a druhého polroku ak v období daného klasifikačného 

obdobia aktívne pracoval na vyučovacích hodinách slovne absolvoval/absolvovala. 

8.1.6 Klasifikácia v predmetoch vzdelávacej oblasti zdravie a pohyb 

8.1.6.1 Klasifikácia predmetov telesná a športová výchova  

Za najdôležitejšie pri hodnotení a klasifikácii žiaka v telesnej a športovej výchove sa považuje 

nielen to, aké dôsledky zanechala táto činnosť na zlepšení jeho zdravia, pohybovej 

gramotnosti a výkonnosti, telesnej zdatnosti, ale vo väčšom rozsahu aj to, či žiak získal k tejto 

činnosti vzťah, či sa na nej so záujmom zúčastňoval, a to nielen v čase povinného vyučovania, 

ale aj mimo neho, či pociťoval z nej radosť a potešenie,  či sa stala súčasťou jeho životného 

štýlu. Preto za základné ukazovatele hodnotenia žiaka sa považujú: 

 posúdenie prístupu a postojov žiaka, najmä jeho vzťahu k pohybovej aktivite a 

vyučovaniu telesnej a športovej výchovy a jeho sociálneho správania a adaptácie, 

 rozvoj telesných, pohybových a funkčných schopností žiaka, najmä rozvoj zdravotne 

orientovanej telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti s prihliadnutím na individuálne 

predpoklady žiaka, 

 proces učenia sa, osvojovania, zdokonaľovania a upevňovania pohybových zručností a 

teoretických vedomostí, najmä orientácia v obsahu učebných programov zostavených 

učiteľom a realizovaných na jednotlivých školách. 

Hodnotenie vzťahu žiaka k telesnej a športovej výchove realizuje učiteľ nielen na základe 

dlhodobého sledovania prejavov žiaka na vyučovaní, pri ktorej si všíma najmä jeho aktivitu, 

snahu, samostatnosť a tvorivosť, ale aj na základe jeho aktivity a angažovanosti v školskej i 

mimoškolskej záujmovej telovýchovnej a športovej činnosti. Úroveň poznatkov v telesnej 

výchove a športe posudzuje priebežne v procese a môže si na to vytvárať i pomocné 

vedomostné testy. Na hodnotenie telesného rozvoja, telesnej zdatnosti a všeobecnej 

pohybovej výkonnosti sa odporúča používať batérie somatometrických a motorických testov. 

Na hodnotenie zvládnutia obsahu učebných programov používa učiteľ pomocné posudzovacie 

škály, využíva testy špeciálnej pohybovej výkonnosti a pridržiava sa štandardov. 

Odporúča sa priebežne počas vyučovania využívať najmä slovné hodnotenie, pretože 

umožňuje presnejšie vyjadriť klady a nedostatky žiakov a pre mnohých je dôležitým a často aj 

silnejším motivačným činiteľom. 

Klasifikácia predmetu telesná a športová výchova je v súlade s Metodickým pokynom 

21/2011 čl. 16 
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Žiak je klasifikovaný na konci prvého a druhého polroku, ak v období daného klasifikačného 

obdobia získal najmenej 2 známky z hodnotenia výkonu. Telesná výchova sa hodnotí na 

konci prvého a druhého polroku v prvom až štvrtom ročníku známkou 1 až 5, ak je študent 

oslobodený od povinnej telesnej výchovy na konci každého polroku sa uvádza oslobodený/á. 

8.1.7 Klasifikácia v predmetoch vzdelávacej oblasti odborné vzdelanie 

8.1.7.1 Klasifikácia teoretického vzdelávania 

Pri klasifikácii výsledkov v odborných vyučovacích predmetoch v rámci teoretického 

vyučovania2 sa v súlade s požiadavkami výkonových štandardov, obsahových štandardov, 

učebných osnov stanovených v školských vzdelávacích programoch hodnotí: 

 celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, 

definícií, zákonitostí a vzťahov a schopnosť vyjadriť ich, 

 kvalita a rozsah získaných zručností vykonávať požadované intelektuálne a motorické 

činnosti, 

 schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických 

a praktických úloh, pri výklade a hodnotení spoločenských, kultúrnych a prírodných 

javov a zákonitostí,  

 schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických 

činnostiach, 

 kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 

 estetické vnímanie, individuálny prístup k umeleckému dielu a k estetike ostatnej 

skutočnosti 

 aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 

 dodržiavanie stanovených termínov, 

 presnosť, výstižnosť a odborná a jazyková správnosť ústneho, písomného a grafického 

prejavu, 

 kvalita výsledkov činnosti, 

 osvojenie účinných metód samostatného štúdia. 

Klasifikácia  odborných vyučovacích predmetov teoretického vyučovania je v súlade 

s Metodickým pokynom 21/2011 čl. 17 

Žiak je klasifikovaný na konci prvého a druhého polroku ak v období daného klasifikačného 

obdobia získal pri 1 hodinovej týždennej dotácii predmetu najmenej 1 známku z písomného 

prejavu (test, projekt, problémové úlohy a pod.) a 1 známku z ústneho prejavu (ústna 

odpoveď, prezentácia výsledkov vlastnej práce a pod. ), pri 2 a 3 hodinovej týždennej dotácii 

predmetu najmenej 2 známky z písomného prejavu (test, projekt, problémové úlohy a pod.) 

a 1 známku z ústneho prejavu (ústna odpoveď, prezentácia výsledkov vlastnej práce a pod. ). 

(1) Zároveň sa žiak hodnotí 1 známkou zo vstupného testu z učiva predchádzajúceho 

školského roku, okrem vstupného testu v prvom ročníku, kde má výsledok testu najmä 

                                                           
2)  § 42 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
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informatívny charakter, 1 známkou z učiva prvého polroku v rámci polročného testovania a 

1známkou z učiva druhého polroku v rámci koncoročného testovania odborného vzdelávania. 

(2) Testy odborného vzdelávania (vstupné, polročné a koncoročné) pre všetky študijné 

odbory majú rovnaký počet úloh s minimálnym počtom 20 a sú zložené z učiva teoreticko-

odborných predmetov daného ročníka, obdobia a odboru štúdia: 

a. v prvom ročníku sú to pre všetky študijné odbory tieto predmety: dejiny 

výtvarnej kultúry, technológia 

b. v druhom ročníku sú to pre všetky študijné odbory tieto predmety: 

dejiny výtvarnej kultúry, dejiny umenia, technológia, osobná umelecká 

prezentácia 

c. v treťom ročníku sú to pre študijný odbor grafický dizajn tieto 

predmety: dejiny výtvarnej kultúry, analýza umeleckého diela, technológia, 

základy ekonomiky;         pre študijný odbor propagačné výtvarníctvo sú to tieto 

predmety: dejiny výtvarnej kultúry, analýza umeleckého diela, technológia, 

základy ekonomiky, teória interiérovej tvorby; pre študijný odbor fotografický 

dizajn sú to tieto predmety: dejiny výtvarnej kultúry, analýza umeleckého diela, 

technológia, základy ekonomiky, teória a vývoj fotografie, videotvorba 

d. vo štvrtom ročníku sú to pre študijný odbor grafický dizajn tieto 

predmety: dejiny výtvarnej kultúry, analýza umeleckého diela, technológia, 

základy ekonomiky, intermediálna tvorba;  pre študijný odbor propagačné 

výtvarníctvo sú to tieto predmety: dejiny výtvarnej kultúry, analýza umeleckého 

diela, technológia, základy ekonomiky, teória interiérovej tvorby; pre študijný 

odbor fotografický dizajn sú to tieto predmety: dejiny výtvarnej kultúry, analýza 

umeleckého diela, technológia, základy ekonomiky, videotvorba 

(3) Žiaci píšu jeden vstupný test odborného vzdelávania spravidla prvý septembrový 

týždeň príslušného školského roku,  jeden polročný test odborného vzdelávania spravidla tretí 

januárový týždeň príslušného školského roku a  jeden koncoročný test odborného vzdelávania 

spravidla tretí júnový týždeň príslušného školského roku. Percentuálne vyjadrenie výsledku 

testu každého žiaka je prevedené na známku do predmetov dejiny výtvarnej kultúry (DVK) a 

technológia (TEC). 

 

8.1.7.2 Klasifikácia praktickej prípravy  

Pri klasifikácii výsledkov v odborných vyučovacích predmetoch sa v súlade s požiadavkami 

učebných osnov a vzdelávacích štandardov hodnotí: 

 stupeň tvorivosti a samostatnosti prejavu, 

 osvojenie potrebných vedomostí, skúseností, činností a ich tvorivá aplikácia, 

 poznanie zákonitostí daných činností a ich uplatňovanie vo vlastnej činnosti, 

 kvalita umeleckého prejavu, 

 vzťah k umelecko-odborným činnostiam a záujem o ne, 

 estetické vnímanie, individuálny prístup k umeleckému dielu a k estetike ostatnej 

skutočnosti, 
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 rozvoj umeleckých schopností a talent. 

Klasifikácia predmetu odborných vyučovacích predmetov praktického vyučovania je v súlade 

s Metodickým pokynom 21/2011 čl. 19 

8.1.7.2.1 Klasifikácia umeleckej praxe. 

Hodnotenie a klasifikácia praktických cvičení zahŕňa hodnotenie školských prác 

realizovaných na vyučovaní a hodnotenie domácich prác realizovaných mimo školy.  

Žiak je klasifikovaný na konci prvého polroku po splnení nasledovných podmienok: 

- počas klasifikačného obdobia – polroku získa najmenej 7 známok zo zadaných prác. 

Z čiastkových známok je stanovená výsledná známka. 

Žiak je klasifikovaný na konci druhého polroku v 1. a 4. ročníku po splnení nasledovných 

podmienok: 

- počas klasifikačného obdobia – polroku získa najmenej 7 známok zo zadaných prác, 

z ktorých je stanovená výsledná známka. 

Žiak je klasifikovaný na konci druhého polroku v 2. a 3. ročníku po splnení nasledovných 

podmienok: 

- počas klasifikačného obdobia – polroku získa najmenej 7 známok zo zadaných prác, 

z ktorých je stanovená výsledná známka. 

- absolvoval súvislú umeleckú prax 

 

8.1.7.2.2 Klasifikácia výtvarnej prípravy. 

Hodnotenie a klasifikácia výtvarnej prípravy zahŕňa hodnotenie školských prác realizovaných 

na vyučovaní a hodnotenie domácich prác realizovaných mimo školy. 

Žiak je klasifikovaný na konci prvého polroku po splnení nasledovných podmienok: 

- počas klasifikačného obdobia – polroku získa najmenej 5 známok zo zadaných prác. Zadané 

práce v stanovenom rozsahu žiak prezentuje pred komisiou v rámci polročného prieskumu. 

Z čiastkových známok a záverečnej prezentácie je stanovená výsledná známka. 

Žiak je klasifikovaný na konci druhého polroku v jednotlivých ročníkoch štúdia po splnení 

nasledovných podmienok: 

- počas klasifikačného obdobia – polroku získa najmenej 5 známok zo zadaných prác – 

stanovenie čiastkovej výslednej známky (P) 

- realizoval a obhájil ročníkový projekt – klauzúrnu prácu v – udelenie výslednej známky 

najmenej 3 – člennou skúšobnou komisiou (K) 

- absolvoval krajinársky kurz v 1. ročníku a získal najmenej 4 známky zo zadaných prác, 

ktoré sú započítané ako čiastkové známky do predmetu výtvarná príprava 

Výsledná známka: 

- v prvom ročníku je stanovená nasledovne (P+K)/2 a absolvoval krajinársky kurz 

- v druhom ročníku je stanovená nasledovne (P+K)/2 

8.1.7.2.3 Klasifikácia navrhovania, fotografického a grafického dizajnu. 
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Hodnotenie a klasifikácia navrhovania, fotografického a grafického dizajnu zahŕňa 

hodnotenie školských prác realizovaných na vyučovaní a hodnotenie domácich prác 

realizovaných mimo školy. Žiak je povinný odovzdať elektronickú dokumentáciu výsledných 

prác vyučujúcemu. 

Žiak je klasifikovaný na konci prvého polroku po splnení nasledovných podmienok: 

- počas klasifikačného obdobia – polroku získa najmenej 5 známok zo zadaných prác. Zadané 

práce v stanovenom rozsahu žiak prezentuje pred komisiou v rámci polročného prieskumu. 

Z čiastkových známok a záverečnej prezentácie je stanovená výsledná známka. 

Žiak je klasifikovaný na konci druhého polroku v predmetoch navrhovanie a grafický dizajn 

v jednotlivých ročníkoch štúdia po splnení nasledovných podmienok: 

3. ročník: 

- počas klasifikačného obdobia – polroku získa najmenej 5 známok zo zadaných prác – 

stanovenie čiastkovej výslednej známky (P) 

- realizoval a obhájil ročníkový projekt – klauzúrnu prácu – udelenie výslednej známky 

najmenej 3 – člennou skúšobnou komisiou (K) 

Výsledná známka je stanovená nasledovne  (P+K)/2 

4. ročník: 

- počas klasifikačného obdobia – polroku získa najmenej 5 známok zo zadaných prác – 

stanovenie výslednej známky 

Žiak je klasifikovaný na konci druhého polroku v predmete fotografický dizajn v jednotlivých 

ročníkoch štúdia po splnení nasledovných podmienok: 

3. ročník: 

- počas klasifikačného obdobia – polroku získa najmenej 5 známok zo zadaných prác – 

stanovenie čiastkovej výslednej známky (P) 

- realizoval a obhájil ročníkový projekt – klauzúrnu prácu – udelenie výslednej známky 

najmenej 3 – člennou skúšobnou komisiou (K) 

- absolvoval súvislú umeleckú prax 

Výsledná známka je stanovená nasledovne  (P+K)/2 

4. ročník: 

- počas klasifikačného obdobia – polroku získa najmenej 5 známok zo zadaných prác – 

stanovenie výslednej známky 

 

8.1.7.2.4 Klasifikácia figurálneho kreslenia 

Hodnotenie a klasifikácia figurálneho kreslenia zahŕňa hodnotenie školských prác 

realizovaných na vyučovaní a hodnotenie domácich prác realizovaných mimo školy.  

Žiak je klasifikovaný na konci prvého a druhého polroku po splnení nasledovných 

podmienok: 

- počas klasifikačného obdobia – polroku získa najmenej 5 známok zo zadaných prác, 

z ktorých je stanovená výsledná známka. 
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8.1.7.2.5 Klasifikácia počítačovej grafiky, videotvorby, interiérovej tvorby, typografie, 

posprodukcie fotografie, aplikovanej počítačovej grafiky  

Žiak je povinný vložiť fotodokumentáciu výsledných prác do vnútorného informačného 

systému školy. 

Žiak je klasifikovaný na konci prvého a druhého polroku ak v období daného klasifikačného 

obdobia získal pri jednohodinovej časovej dotácii najmenej 2 známky a 2-3 hodinovej časovej 

dotácii najmenej 4 známky z výsledkov vlastnej práce, ich prezentácie a pod. ), z ktorých je 

stanovená výsledná známka. 

8.1.7.2.6 Klasifikácia a hodnotenie účelových kurzov a súvislej umeleckej praxe 

Krajinársky kurz – žiak počas absolvovania krajinárskeho kurzu odovzdá na hodnotenie 

najmenej 4 výtvarné práce podľa zadania najneskôr v posledný deň krajinárskeho kurzu 

a získa tak najmenej 4 známky, ktoré sa započítavajú ako čiastkové známky do predmetu 

výtvarná príprava. 

Ročníkový projekt (klauzúrne práce) – žiak je klasifikovaný po obhajobe ročníkového 

projektu najmenej 3 člennou skúšobnou komisiou. Výsledná známka z ročníkového projektu 

je započítaná do celkového hodnotenia hlavného predmetu podľa pravidiel hodnotenia 

príslušného hlavného predmetu jednotlivých ročníkov. 

Pri hodnotení a klasifikácii klauzúrnej práce sa zohľadňuje nasledovné: 

- splnenie zadania/úlohy 

- kreatívne riešenie zadanej úlohy 

- dodržanie technologických postupov práce 

- organizácia práce a čistota pracoviska 

- kvalita prevedenia práce 

- obhajoba a inštalácia  a prezentácia práce 

Telovýchovno – výcvikový kurz – nie je klasifikovaný, nie je povinný. Žiakovi, ktorý 

absolvoval telovýchovno-výcvikový kurz sa uvádza na vysvedčení v doložke informácia 

o jeho absolvovaní. 

Súvislá umelecká prax – nie je klasifikovaná, jej absolvovanie je povinné. Žiakovi, ktorý 

absolvoval súvislú umeleckú prax sa uvádza na vysvedčení v doložke informácia o jej 

absolvovaní. 

8.1.8 Hodnotenie a klasifikácia správania 

Klasifikáciu správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi a schvaľuje 

riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade. 

Pri hodnotení a klasifikácii správania žiaka sa zohľadňuje plnenie ustanovení školského 

poriadku a ďalších vnútorných predpisov školy a dodržiavanie stanovených pravidiel 

správania, ľudských práv a práv dieťaťa, dodržiavanie mravných zásad správania sa v škole 

a na verejnosti počas aktivít súvisiacich so štúdiom na strednej škole. Pri klasifikácii 

správania sa v jednotlivých prípadoch prihliada na zdravotný stav žiaka.  

Klasifikácia správania je v súlade s Metodickým pokynom 21/2011 čl. 21 
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8.1.9 Hodnotenie celkového prospechu 

1) Pri celkovom hodnotení žiaka na konci prvého a druhého polroka  

- žiak prospel s vyznamenaním, ak z hlavného odborného predmetu má výborný 

prospech, ani v jednom povinnom predmete nemá prospech horší ako chválitebný, 

priemerný prospech z povinných predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je 

veľmi dobré, 

- žiak prospel veľmi dobre, ak z hlavného odborného predmetu nemá prospech horší 

ako chválitebný, ani v jednom povinnom predmete nemá prospech horší ako 

dobrý, priemerný prospech z povinných predmetov nemá horší ako 2,0 a jeho 

správanie je veľmi dobré. 

2) Hlavný odborný predmet je v 1. a 2. ročníku výtvarná príprava, v 3. a 4. ročníku 

navrhovanie v odboroch propagačná grafika a propagačné výtvarníctvo, predmet 

fotografický dizajn v odbore fotografický dizajn a grafický dizajn v odbore grafický 

dizajn. 

3) Opravná skúška sa nepovoľuje z praktických cvičení a z hlavného odborného predmetu. 

 

8.1.10 Hodnotenie maturitnej skúšky 

Po ukončení štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú formulované 

výkonovými štandardmi v kompetenčnom profile absolventa nášho školského vzdelávacieho 

programu Výtvarné umenie formou maturitnej skúšky, kritériá hodnotenia maturitnej skúšky 

sú konkretizované v samostatnej časti Maturitná skúška. 

 

8.1.10 Opatrenia vo výchove 

Výchovné opatrenia sa udeľujú žiakovi podľa Vnútorného poriadku školy a to v súlade so 

zákonom č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov a Metodického 

pokynu č. 21/2011čl. 22. 

 

8.2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 

Zamestnávateľ vykonáva hodnotenie pedagogického zamestnanca a odborné zamestnanca 

jedenkrát ročne, najneskôr do 31.8. kalendárneho roku. 

Hodnotí sa len pedagogický zamestnanec, ktorý u zamestnávateľa odpracoval celý školský 

rok, t.j. od 1.9.  do 30.6. kalendárneho roka. 

Hodnotenie sa netýka začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov, ktorých 

hodnotí uvádzajúci pedagogický a odborný zamestnanec.  

Riaditeľ školy hodnotí vedúcich zamestnancov a zamestnancov v jeho priamej riadiacej 

pôsobnosti. 

Vedúci pedagogický a odborný zamestnanec hodnotí pedagogických a odborných 

zamestnancov, ktorých priamo riadi. 

Uvádzajúci pedagogický zamestnanec hodnotí začínajúceho pedagogického zamestnanca 

alebo uvádzajúci odborný zamestnanec začínajúceho odborného zamestnanca priebežne a na 

konci adaptačného obdobia 

Obdobím, rozhodujúcim pre hodnotenie, je obdobie od 1.9. do 31.8. kalendárneho roka. 
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A/ Všeobecné kritériá hodnotenia pedagogických zamestnancov:  

1. Kvalita vyučovacieho procesu 

2. Vedenie pedagogickej dokumentácie  

3. Mimovyučovacie aktivity  

4. Spoľahlivosť, dôslednosť  

5. Práca na projektoch 

6. Prezentácia školy na verejnosti  

7. Budovanie vyučovacieho predmetu  

8. Výkon niektorej funkcie karierovej pozície 

9. Sebarozvoj, ďalšie vzdelávanie 

10. Hodnotenie žiakmi 

11. Ostatné (spolupráca na aktivitách školy, výstavy, organizovanie exkurzií, 

iniciatíva k skvalitneniu konkurencieschopnosti školy a i.) 

Hodnotenie žiakmi je aktivitou Žiackej školskej rady a vedenia školy a prebieha od prvého 

roku existencie školy vždy v priebehu februára. Prostredníctvom aplikácie Google Docs žiaci 

vyplnia anonymný dotazník, v ktorom známkujú pedagógov na škále od 1 do 5 (rovnako ako 

v škole) z troch základných oblastí: 1. Prístup vyučujúceho k žiakom, 2. Schopnosť zaujať 

preberaným učivom, vyučovacou hodinou, 3. Schopnosť zrozumiteľne vysvetliť preberané 

učivo, látku, problematiku. Výsledné hodnotenie sa prenesie do hodnotenia pedagóga 

nasledovne: Priemer do 2,00 – spokojnosť, priemer od 2,01 do 3,00 – priemernosť a priemer 

od 3,01 do 5,00 nespokojnosť. 

AB/  Jednotlivé zložky hodnotenia pedagogických zamestnancov 

1. Edukačný proces:  

a) dokáže stanoviť edukačné ciele vo väzbe na učebné osnovy  

b) dokáže stanoviť edukačné ciele orientované na žiaka  

c) dokáže vybrať obsah vzdelávania, metódy, formy a prostriedky v nadväznosti na ciele  

d) dodržiava didaktické zásady  

e) vytvára dobrú klímu v triede, má prirodzenú autoritu  

f) využíva zážitkové učenie, kooperatívne učenie a iné formy sociálneho učenia  

g) uplatňuje inovačné metódy vo vyučovaní, modernizuje výchovno-vzdelávací proces  

h) dodržiava pravidlá hodnotenia detí, priebežne hodnotí snahu, výkon a osobný pokrok  

i) dokáže stanoviť vhodné kritériá hodnotenia a sumatívne hodnotiť deti  

j) vytvára podmienky pre dosahovanie primeraných výchovno-vzdelávacích výsledkov  

k) motivuje žiakov k účasti na súťažiach  

2 Vo vzťahu k dieťaťu:  

a) dokáže rozpoznať individuálne charakteristiky žiakov  

b) rešpektuje danosti a potenciál žiaka, rozvíja silné stránky osobnosti  
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c) dokáže motivovať žiakov k učeniu  

d) rozvíja u žiakov kľúčové kompetencie  

e) rozvíja vyššie úrovne poznávania žiakov, logické myslenie, kritické myslenie, analýzu, 

tvorivosť  

f) rozvíja personálne zručnosti – samostatnosť, zodpovednosť, sebahodnotenie, sebaúctu 

a pod.  

g) rozvíja sociálne zručnosti žiakov – spoluprácu, empatiu, komunikáciu, spravodlivosť a 

pod.  

h) pristupuje k žiakom individuálne, pomáha deťom so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími  

i) potrebami  

j) rešpektuje názory žiakov, podporuje ich samostatné vyjadrovanie, primerané 

sebavyjadrenie  

k) je žiakmi akceptovaný, má prirodzenú autoritu  

3 Postoje zamestnanca:  

a) k plneniu povinností vyplývajúcich z náplne práce  

b) k plneniu úloh nad rámec pracovných povinností  

c) k profesijnému rozvoju 

4 Iné aktivity a úlohy :  

a) prínos pre školu – propagácia, prezentácia školy na verejnosti,  

b) spracovanie, realizácia a hodnotenie rozvojových projektov, programov školy  

c) organizovanie mimoškolských aktivít – besedy, športové aktivity  

d) organizovanie mimovyučovacích aktivít – konzultačná činnosť  

e) tvorba učebného materiálu, didaktických testov  

f) triedny učiteľ  

g) získavanie sponzorov  

h) spolupráca s rodičmi, inými organizáciami  

i) organizovanie akcií pre zamestnancov školy  

j) estetizácia prostredia, školy  

k) podieľanie sa na zavádzaní zmien alebo inovácií  

 

5 Profesionálne správanie:  

a) dokáže hodnotiť a reflektovať svoj edukačný proces a vlastné správanie  

b) dokáže vymenovať svoje silné a slabé stránky  

c) dokáže plánovať svoj profesijný rast  

d) dokáže pracovať v tíme  
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e) vytvára priaznivú klímu v triede i pracovnom kolektíve  

f) efektívne komunikuje s vedením školy, s kolegami, so žiakmi, s rodičmi, s inými 

organizáciami  

g) dokáže riešiť konflikty, zvláda záťažové situácie  

h) je rešpektovaný svojim okolím, má prirodzenú autoritu  

i) plní svoje úlohy spoľahlivo, správne a včas  

j) podieľa sa na zvyšovaní kvality školy, šíri jej dobré meno  

k) podieľa sa na modernizácii, inováciách a zlepšovaní školy  

 

6 Sebarozvoj:  

a) uplatňuje sebahodnotenie vo vzťahu k práci i sebe samému  

b) má jasne stanovené osobné i pracovné ciele, plánuje svoj profesijný rast  

c) absolvuje rôzne formy kontinuálneho vzdelávania  

d) nové, získané vedomosti a zručnosti uplatňuje vo svojej práci  

e) využíva IKT v profesijnom rozvoji a v práci  

f) vyvíja publikačnú činnosť  

g) vytvára nový učebný materiál, didaktické pomôcky  

7 Normy:  

a) pracuje v súlade s platnými všeobecne záväznými a rezortnými predpismi  

b) dodržiava interné predpisy  

c) zvyšuje svoje legislatívne vedomie  

d) dodržiava a využíva pracovný čas  

e) plní si povinnosti vyplývajúce zo svojej náplne práce  

f) správne vedie pedagogickú dokumentáciu  

g) zúčastňuje sa pracovných porád a pedagogických rád  

h) rešpektuje príkazy nadriadených  

i) závery poslednej ŠSI sú pozitívne 

 

B/ Kritériá hodnotenia vedúcich pedagogických zamestnancov: 

1. Dosiahnuté výsledky vedúceho pedagogického zamestnanca v procese riadenia 

výchovno-vzdelávacej 

2. Podiel na príprave koncepčných materiálov, podkladov na prijímanie rozhodnutí 

riaditeľa 

3. Kvalitu, náročnosť a rozsah riadiacej práce, 

4. Ovládanie a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov v rezorte školstva, 
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5. Efektívne využívanie pridelených finančných prostriedkov, materiálu a pomôcok 

6. Dodržiavanie školského vzdelávacieho programu 

7. Úroveň výstupov a monitorovanie realizácie opatrení z kontrolnej a hospitačnej 

činnosti 

8. Osobnostné kvality 

9. Úroveň a kvalita plnenia pracovných úloh 

 

Hodnotenie prebieha formou hodnotiaceho rozhovoru, priebežného pozorovania aktivít 

a činností pedagógov, spätnou väzbou od žiakov a rodičov, formou hospitačnej činnosti, 

ktorej plán je súčasťou každoročného plánu práce školy. Pre žiakov a rodičov slúži na 

anonymnú spätnú väzbu aplikácia Google Docs. 

C/ Spôsob a kritériá hodnotenia  

 Systém kontroly a hodnotenia výkonov je monitorovanie aktivít zamestnancov a ich 

formatívne hodnotenie na základe poznatkov získaných:  

- pozorovaním počas hospitácií a kontrol,  

- z riadených rozhovorov,  

- analýzou predpísaných písomných prác,  

- z oficiálnych výsledkov žiakov, ktorých pedagóg vyučuje,  

- z výsledkov porovnávacích didaktických testov,  

- z osobných vyjadrení žiakov a rodičov žiakov,  

- z iných zdrojov.  

Hodnotenie prebieha v dvoch oblastiach (Hodnotiaci hárok):  

a) vyhodnotenie pracovného výkonu,  

b) vyhodnotenie pracovného správania,  

ku ktorým sa vyjadruje ako hodnotiteľ, tak i hodnotený.  

 

Metódy hodnotenia:  

- číselné – bodmi, známkami,  

- verbálne – formou rozhovoru,  

- na základe hodnotiacich dotazníkov  

 

Hodnotenie sa zakladá na bodovom a slovnom hodnotení :  

1) 4 body aktívne, iniciatívne, samostatné, zodpovedné, včasné a spoľahlivé plnenie obsahu  

kritéria: mimoriadne dobré  

2) 3 body plnenie obsahu kritéria s drobnými výhradami v porovnaní s hodnotou 1, ktoré  

neovplyvňujú cieľ činnosti obsiahnutej v kritériu: veľmi dobré  
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3) 2 body priemerné plnenie obsahu kritéria, kolísavé výkony v závislosti od vonkajších  

vplyvov alebo vnútornej motivácie: štandardné  

4) 1bod dostačujúce plnenie iba základných povinností nevyhnutných na splnenie obsahu  

kritéria, potreba pravidelnej kontroly pre splnenie cieľa obsiahnutého v kritériu: postačujúce  

5) 0 bodov nedostačujúce plnenie obsahu kritéria: nepostačujúce  

D/ Postup pri hodnotení  

Záver hodnotenia sa realizuje formou hodnotiaceho záznamu.  

Priamy nadriadený pribežne zhromažďuje podklady pre hodnotenie, na základe ktorých 

hodnotí vykonávanie pedagogickej a odbornej činnosti zamestnanca v hodnotenom období. O 

hodnotení pedagogického a odborného zamestnanca sa vyhotoví písomný záznam. 

 Záznam hodnotiaceho pohovoru obsahuje:  

- identifikačné údaje hodnoteného zamestnanca -meno a priezvisko, titul, osobné číslo,  

- dátum narodenia, pracovná pozícia,   

- identifikačné údaje hodnotiteľa -meno a priezvisko, titul, funkcia,   

- identifikačné údaje hodnotiaceho pohovoru -dátum a miesto, účel hodnotenia, dátum  

- posledného predchádzajúceho hodnotenia, 

- vyhodnotenie pracovného výkonu v rámci plnenia pracovných úloh a splnenie 

uložených úloh, pracovného výkonu nad rámec pracovných úloh, pracovného 

správania,  

- stanovisko hodnoteného zamestnanca  

- súhrnné stanovisko hodnotiteľa s návrhmi pre riaditeľa  

-  dohodu o stanovení individuálnych pracovných cieľov v ďalšom profesijnom rozvoji  

- podpis hodnotiteľa a hodnoteného.  

 Nadriadený oboznámi podriadeného s jeho výsledkami, ich dôsledkami a umožní vyjadriť  

sa  k hodnoteniu. Súčasťou rozhovoru sú aj návrhy na zlepšenie pracovného výkonu 

zamestnanca. Údaje z hodnotenia sa zapisujú do záznamového listu, ktorý je súčasťou 

personálnych materiálov zamestnanca.  

Ak zamestnanec nesúhlasí s hodnotením:  

a/ uvedie sa v stanovisku  

b/hodnotenie sa opäť preukázateľne prerokuje v prítomnosti zástupcu zamestnancov, v  

prípade opakovaného nesúhlasu sa k hodnotiacemu pohovoru prizýva ďalší, funkčne vyššie  

postavený nadriadený/ poznámka: napr. hodnotenie vedie zástupca riaditeľa, vyššie postavený  

nadriadený bude v tomto prípade riaditeľ školy /.  

Posledným krokom je vyhotovenie tlačiva Písomný záznam o hodnotení 

pedagogického/odborného zamestnanca priamym nadriadeným, v ktorom sa uvedie 

celkový výsledok hodnotenia slovne podľa nasledujúceho:  

Záver hodnotenia v % (100% = 260 bodov):  
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- 91% -100% z celkového počtu možných bodov hodnotenia – mimoriadne dobré 

výsledky  

- 61% -90% z celkového počtu možných bodov hodnotenia – veľmi dobré výsledky  

- 31% -60% z celkového počtu možných bodov hodnotenia – štandardné výsledky  

- 11% -30% z celkového počtu možných bodov hodnotenia – čiastočne vyhovujúce 

výsledky  

- 0%-10% z celkového počtu možných bodov hodnotenia – nevyhovujúce výsledky  

 

Hodnotený pedagóg a riaditeľ školy je oboznámený tak s anonymným hodnotením žiakmi, 

ako aj s celkovým hodnotením pedagóga, ktoré sa stanový ako percento spokojnosti, 

priemernosti a nespokojnosti. Záznam sa vyhotoví len ak hodnotený nesúhlasí s hodnotením. 

Písomný záznam sa vyhotoví tak, aby zachytil názory hodnoteného a hodnotiaceho a obaja ho 

aj podpíšu. Takto vyhotovený záznam, preskúma riaditeľ školy, resp. zástupca zriaďovateľa. 

Cieľom vnútorného systému kontroly a hodnotenia zamestnancov školy je harmonizácia 

výchovnovzdelávacieho procesu a zvyšovanie kvality práce jednotlivých zamestnancov. Má 

viesť k rozvoju kompetencií zamestnancov, ku skvalitňovaniu pracovného výkonu a 

pracovného správania, aby sa tak zvyšovala kvalita a konkurencieschopnosť školy. 

Hodnotenie žiakmi je zároveň jednou z možných spätných väzieb pre pedagóga a žiaci sú tak 

vtiahnutí do skvalitňovania vlastného procesu vzdelávania. 

Hodnotenie pedagogických zamestnancov je podrobne rozpracované v samostatnej smernici 

na hodnotenie pedagogických zamestnancov a s prílohami hodnotiacich hárkov. 

 

8.2.1 Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných 

zamestnancov 

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u pedagogických 

a odborných zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s 

cieľom udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na 

výkon pedagogickej praxe a na výkon odbornej činnosti.  

Schopnosť inovovať obsah a metódy výučby, skvalitniť výstupy výchovno-vzdelávacieho 

procesu, byť pripravený reagovať na potreby trhu práce a zmeny vo svojej vzdelávacej 

politike je súčasťou práce vedúceho pedagogického zamestnanca.  

Naša škola, ktorá je v procese stabilizácie pedagogického zboru, zamestnáva kvalifikovaných 

pedagogických zamestnancov, z ktorých sa niektorí pravidelne zúčastňovali priebežného 

odborného vzdelávania vo svojom odbore. 

Požiadavky jednotlivých učiteľov na kontinuálne vzdelávanie vyplývajú z ich zaradenia do 

jednotlivých kariérových stupňov. Potreba individuálneho a tým pádom aj kolektívneho 

odborného rastu je dominantná úloha školy, pričom je deklarovaná snaha rešpektovať 

individuálne potreby a možnosti konkrétneho zamestnanca a tiež potreby a možnosti školy.  

Škola poskytuje priestor iniciatíve učiteľa a podporuje ho v ďalšom vzdelávaní, umožňuje mu 

prezentovať inovačné postupy svojej práce, ktorými sú najmä autorstvo alebo spoluautorstvo, 

schválených alebo odporúčaných učebných pomôcok, vrátane počítačových programov, 

učebníc, učebných textov, metodických materiálov a pracovných zošitov, iné tvorivé aktivity 

súvisiace s výkonom pedagogickej praxe alebo výkonom odbornej činnosti, odborno-
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preventívne programy, odborné články publikované v odbornej literatúre. Za autorstvo alebo 

spoluautorstvo sa priznávajú kredity. 

Manažment školy považuje za prioritné zabezpečiť vzdelávanie učiteľov v oblasti: 

 uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe, 

 prípravu pedagogických zamestnancov na zvyšovanie si svojich kompetencií hlavne 

v odboroch, ktoré vyučujú, jazykových spôsobilostí, schopností efektívne pracovať s 

IKT, 

 priebežné vzdelávanie pedagogických zamestnancov o tvorbe školského 

vzdelávacieho programu a o jeho dopĺňaní, 

 sprostredkovanie pedagogickým pracovníkom najnovšie poznatky  (inovácie) z 

metodiky vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied ako aj z 

odboru, 

 prípravu pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie 

 v oblastiach odporúčaných v pedagogicko-organizačných pokynoch na príslušný 

školský rok ako napríklad vo finančnej a čitateľskej gramotnosti, občianskych 

a ľudských práv a pod.. 

 

Podrobný a konkrétny plán  kontinuálneho vzdelávania pedagógov je súčasťou Plánu 

kontinuálneho vzdelávania. 

9. Prijímacia talentová skúška 

 

Talentová skúška je pre všetky odbory rovnaká. Plán výkonov pre daný školský rok navrhuje 

riaditeľ školy a rozhoduje zriaďovateľ školy v súlade s platnými právnymi predpismi. Termín 

konania prijímacích skúšok určuje riaditeľ školy v súlade s platnými právnymi predpismi, 

termín TS je uvedený v pláne práce školy. 

Žiak bude prijatý po splnení nasledovných kritérií: 

1. Ukončenie 9. ročníka ZŠ. 

2. Úspešné vykonanie talentovej skúšky, ktorá je zameraná na preukázanie výtvarného 

talentu. Obsah a organizáciu prijímacej talentovej skúšky ako aj kritériá hodnotenia 

schvaľuje každoročne pedagogická rada na návrh učiteľov výtvarných predmetov – 

predmetovej komisie odborných predmetov. Súčasťou hodnotenia sú spravidla aj 

uchádzačove domáce práce. 

 

10. Maturitná skúška 

Podmienkou získania úplného stredného odborného vzdelania na úrovni ISCED 3A je 

absolvovanie maturitnej skúšky v študijných odboroch stredných odborných škôl  v zmysle 

platných predpisov, ktoré  upravujú spôsob ukončovania štúdia na stredných školách, 

ukončovania pomaturitného štúdia, nadstavbového štúdia, odbornej prípravy v odborných 
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učilištiach a v učilištiach a ukončovania  prípravy na výkon jednoduchých činností 

v odborných učilištiach.  

Cieľom maturitnej skúšky  (ďalej len „MS“) je overenie vedomostí a zručností žiakov 

v rozsahu učiva určeného učebnými plánmi, učebnými osnovami a vzdelávacími štandardmi 

Štátneho vzdelávacieho programu a úroveň pripravenosti absolventov na ich uplatnenie sa v 

povolaní a pre uchádzanie sa o ďalšie vzdelávanie.   

Predmetom MS je preukázať schopnosti žiakov ako: 

 začleniť nadobudnuté poznatky do systému teoretických a praktických 

vedomostí, zručností a a kompetencií 

 ovládať kompetencie vyplývajúce z výkonových štandardov a schopnosti ich 

realizovať v pracovnom a mimopracovnom živote, 

 aplikovať a tvorivo využívať nadobudnuté vedomosti, zručnosti a kompetencie 

pri komplexnom riešení úloh a problémov vo vybranej oblasti, 

 komunikovať v slovenskom a vyučovacom jazyku ako podmienky ďalšej 

študijnej a pracovnej mobility, 

 aktívne používať súčasné komunikačné a informačné technológie a získané 

informácie vedieť spracovať a použiť. 

Maturitná skúška sa skladá zo 4 predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, 

teoretická časť odbornej zložky a praktická časť odbornej zložky. 

Predmetom odbornej zložky maturitnej skúšky je komplexný súbor odborných vyučovacích 

predmetov. 

V teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky sa ústne overujú vedomosti žiaka v 

tomto súbore, prípadne aj vo vzťahu k praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. 

V praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky sa overujú zručnosti žiaka v tomto 

súbore. 

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky overuje úroveň osvojených zručností žiakov 

a ich schopnosť aplikovať teoretické poznatky pri riešení konkrétnych praktických úloh 

komplexného charakteru v zložení všetkých odborných vyučovacích predmetov v danom 

študijnom odbore.  

Maturitná skúška z praktickej časti odbornej zložky sa skladá z dvoch častí a to realizácie 

zadanej úlohy a obhajoby hotového modelu/výrobku. Na realizáciu maturitnej práce od 

návrhu cez technickú dokumentáciu až po zhotovenie majú žiaci 12 pracovných dní po 7 

vyučovacích hodín. Konkrétne podmienky a náležitosti vypracovania maturitnej práce určuje 

každá maturitná téma osobitne. 

Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky je celoodborová, komplexná, nie 

predmetová a jej cieľom je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov z vyučovacích 

predmetov 

- dejiny výtvarnej kultúry  
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- dejiny umenia  

- analýza umeleckého diela  

- technológia  

- základy ekonómie  

- technické kreslenie 

- v študijnom odbore propagačné výtvarníctvo aj teória interiérovej tvorby 

- v študijnom odbore fotografický dizajn aj teória a vývoj fotografie 

10.1 Témy maturitnej skúšky 

MS pozostáva z komplexných tém vytvorených z cieľových požiadaviek vychádzajúcich zo 

školského vzdelávacieho programu.   Je zásadným vzdelávacím výstupom absolventov 

študijných odborov stredných odborných škôl, ktorí vykonaním maturitnej skúšky získajú na 

jednej strane hlavne odbornú kvalifikáciu a kompetenciu vykonávať pracovné činnosti v 

danom povolaní a na druhej strane možnosť ďalšieho vzdelávania. Získané maturitné 

vysvedčenie potvrdzuje v plnom rozsahu ich dosiahnuté kompetencie.  

Pri teoretickej a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky má žiak využívať 

a aplikovať vedomostí a schopností z rôznych odborných predmetov komplexne, uplatňovať 

rôzne matematické a  prírodovedné hľadiská. Pri skúške sa sleduje nielen jeho schopnosť 

využívať integrované a aplikačné medzipredmetové vzťahy v oblasti všeobecnej a odbornej 

zložky vzdelávania, ale aj úroveň jeho ústneho prejavu a  to z jazykovednej stránky a  

správneho uplatňovania odbornej terminológie na základne kriteriálneho hodnotenia výkonov. 

V študijných odboroch s rozšírenou prípravou cudzích jazykov sa overuje aj úroveň 

cudzojazyčných spôsobilostí z hľadiska ich profesijnej použiteľnosti. Takto sa overuje nielen 

kvalita odbornej prípravy žiakov na povolanie, ale aj  ich schopnosti potrebné pre ďalšie 

štúdium na vysokej škole.  

Maturitná téma je konkrétny odborný problém alebo problémová situácia komplexného 

charakteru, ktorý má žiak v priebehu maturitnej skúšky riešiť. V odbornej zložke maturitnej 

skúšky by mala smerovať k napodobeniu určitých odborných úloh, činností alebo situácii, 

ktoré sa uplatňujú na pracovisku v rámci povolania, pre ktoré sa žiaci pripravujú.  

Maturitná téma je integratívna. Má svoju profilovú a aplikačnú časť. Preto sa skladá 

z podtém.  Ich obsahová skladba je koncipovaná tak, aby absolvent mal možnosť preukázať 

naplnenie všetkých výkonových kritérií v danom študijnom odbore. Zásadná profilová časť sa 

orientuje na stanovenie prioritných výkonov odvodených od vzťahov a súvislostí k 

profilovým predmetom. V ďalších častiach – aplikačná oblasť – sa uvádzajú všetky dôležité 

väzby a súvislosti doplňujúce profilovú časť podtém tak, aby maturitná téma bola komplexná.  
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Každá téma má: 

 vychádzať z výkonových štandardov pre odborné vzdelávanie (hodnotenie absolútneho 

výkonu na základe kritérií) a zabezpečiť, aby výkonové štandardy uvedené v profile 

absolventa komplexne pokryli všetky témy MS,   

 uplatňovať hľadisko akumulácie vedomostí viacerých odborných predmetov obsahovo 

príbuzných  

 vychádzať  z  rozsiahlejších tematických celkov viacerých odborných predmetov 

(komplexnosť odborného vzdelávania na základe obsahových štandardov), 

 umožniť a podporiť využitie všetkých podporných učebných zdrojov (pomôcky, 

písomné materiály, informácie a údaje, atď.) pre splnenie danej témy,  

 umožniť preverenie schopnosti žiaka využívať vedomosti a intelektuálne schopnosti 

získané počas štúdia na posúdenie konkrétneho odborného problému, ktorý je daný 

v téme MS, 

 dodržiavať pravidlo zrozumiteľnosti, konzistentnosti a komplexnosti tak, aby náročnosť, 

vecný a časový  rozsah tém boli pre žiaka optimálne, primerané a zvládnuteľné na 

danom stupni vzdelania.  

Pri tvorbe podtém musia byť  ich formulácie jasné, jednoznačné, v logickom slede od riešenia 

jednoduchého problému k zložitejšiemu javu v závislosti od problému alebo situácie, ktoré sa 

majú v téme MS riešiť. Odvodzujú sa od obsahových štandardov. Orientujú a podporujú žiaka 

na preukázanie požadovaného výkonu a determinujú jeho výkonovú úroveň. Podtémy sa 

vzťahujú na všetky profilové - prioritné, aplikačné a doplňujúce informácie, ktoré žiak v 

priebehu štúdia odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov daného študijného odboru 

získal.  

10.2 Hodnotenie vzdelávacích výstupov maturitnej skúšky. 

 

10.2.1 Kritériá pre teoretickú časť odbornej zložky MS 

Teoretická časť odbornej zložky MS sa hodnotí známkami v rozpätí od výborný (1) do 

nedostatočný (5) na základe nasledovných kritérií: 

1. porozumenie téme a správne používanie odbornej terminológie v materinskom jazyku  

2. správne zodpovedanie umeleckej časti témy (z dejín výtvarnej kultúry, dejín umenia 

a analýzy umeleckého diela v odbore fotografický dizajn aj z teórie a vývoja fotografie)  

3. správne zodpovedanie technickej časti témy (z technológie a ekonomiky v odbore 

propagačné výtvarníctvo aj z teórie interiérovej tvorby ) 
 

Záznam o výkone žiakov pri MS z teoretickej časti odbornej zložky: 

Škola: 

Súkromná stredná umelecká škola, Škultétyho 1 Nitra 

Trieda: Školský rok: 
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Študijný odbor: 

Č.P. 

Priezvisko a meno Číslo 

témy 

Hodnotenie podľa jednotlivých kritérií Výsledná 

známka 

(VZ) 

Porozumenie téme a 

používanie 

terminológie (P) 

Umelecká časť 

(U) 

Technická časť 

(T) 

 

1   
 

   

2   
 

   

3   
 

   

 

Výsledná známka sa prepočítava podľa nasledovného vzorca: 

P+ (2xU)+(2xT) = VZ 

6 

10.2.2 Kritériá pre praktickú časť odbornej zložky MS 

Praktická časť odbornej zložky MS sa hodnotí bodmi na základe nasledovných kritérií: 

1. organizačná časť - 0-10 bodov 

hodnotí sa: 

a) pochopenie úlohy  

b) obhajoba a správne používanie odbornej terminológie  

c) schopnosť teoretickej aplikácie pri praktickom predvedení úlohy   

d) samostatnosť pri práci  

e) správna a efektívna voľba metód pri práci  

f) správny výber náradia, prístrojov, strojov, zariadení, materiálov, surovín a pod.  

g) efektívna organizácia práce na pracovisku, čistota a poriadok na pracovisku  

h) dodržiavanie noriem hygieny a uplatňovanie zásad  ochrany životného prostredia  

i) dodržanie bezpečnostných, a protipožiarnych opatrení  

j) úroveň prezentácie  

2. technická časť - 0-20 bodov 

hodnotí sa: 

a) technické vypracovanie modelu/výrobku  

b) technická dokumentácia  

3. výtvarná časť - 0-20 bodov 

hodnotí sa: 

a) grafická a návrhová dokumentácia  

b) esteticko- výtvarný vzhľad modelu/výrobku  

Záznam o výkone žiakov pri MS z praktickej časti odbornej zložky: 
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Škola:  

Súkromná stredná umelecká škola, Škultétyho 1 Nitra 

Trieda: Školský rok: 

Študijný odbor: 

Č.P. Priezvisko 

a  meno 
Číslo 

témy 

Bodové hodnotenie podľa jednotlivých kritérií  Sumár 

bodov 

Výsledná 

známka 

1 

 

2 

 

3 

 

  

1        

2        

3        

Výsledná známka sa prepočítava podľa nasledovného kľúča: 

 

Sumár bodov  Známka 

50 - 41 1 

40 – 31 2 

30 – 21 3 

20 – 11 4 

10 – 0 5 

10.3  Cieľové požiadavky na maturitnú skúšku 

 

Cieľom je preveriť  dosiahnuté výsledky podľa výkonových štandardov - profilu absolventa 

v jednotlivých odboroch. 

10.4 Materiálne a priestorové podmienky pre vykonanie maturitnej skúšky  
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Žiaci počas tvorby praktickej maturitnej práce pracujú v odborných dielňach a ateliéroch 

v budove školy. Používajú školský materiál, stroje, prístroje, náradie a ostatné pomôcky. 

Konkrétne podmienky, materiálne zabezpečenie, povolené pomôcky a pokyny k vypracovaniu 

určuje každá maturitná téma osobitne. 

 

11. Učebné osnovy. 

 

 


