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1 ÚVOD DO ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

Odborné vzdelávanie a príprava smeruje k získaniu kľúčových, všeobecných 
a odborných kompetencií, ku komplexnejším a prakticky zameraným vedomostiam 
a zručnostiam, ktoré umožnia rozvoj a celkový úspech jednotlivcov na základe vlast-
nej aktivity, sebauvedomenia a spolupráce nielen v známych situáciách, javoch 
a problémoch, ale aj v nových podmienkach ich riešenia a aplikácie.  

1.1 Funkcia štátneho vzdelávacieho programu 

Štátny vzdelávací program (ďalej len „ŠVP“) pre odborné vzdelávanie a prípravu (ďa-
lej len „OVP“) vymedzuje požiadavky štátu o zameraní, obsahu a výsledkoch OVP 
pre danú skupinu študijných odborov.  

ŠVP je  

a) štátom vydaný kurikulárny dokument, ktorý vymedzuje povinný obsah výchovy 
a vzdelávania a záväzné požiadavky na vzdelávanie na danom stupni vzdelania 
pre skupiny študijných odborov – vzdelávacie výstupy, ktoré musí žiak po ukon-
čení štúdia dosiahnuť a preukázať,  

b) záväzný dokument, ktorý sú školy povinné rešpektovať a rozpracovať do svojich 
školských vzdelávacích programov (ďalej len „ŠkVP“),  

c) otvorený kurikulárny dokument, ktorý sa bude podľa potrieb a požiadaviek ino-
vovať.  

ŠVP je postavený na týchto princípoch:  

a) znížený dôraz na obsah vzdelávania, zvýšenie dôrazu na požadované kompe-
tencie a výsledky vzdelávania, 

b) podpora autonómie a zodpovednosti škôl, pluralitného vzdelávacieho prostredia 
a vytvorenia konkurenčného prostredia medzi školami, 

c) rozvoj individuality každého jednotlivca, 
d) dôraz na požadované kľúčové kompetencie pre výkon povolania, 
e) akcent na cieľovú kvalitu osobnosti žiaka ako potenciálneho zamestnanca, 
f) podpora zvýšenia kvality a efektivity vzdelávania vo vzťahu k rešpektovaniu 

vzdelávacích potrieb, študijných predpokladov, reálnych vzdelávacích podmie-
nok, špecifických potrieb trhu práce v regiónoch škôl, dosiahnutých výsledkov 
práce školy, umožnenie rýchlych a potrebných inovácií, zlepšenie pedagogické-
ho a sociálneho prostredia, 

g) posilnenie odbornej a pedagogickej zodpovednosti a autonómie učiteľov, 
h) záväzný podklad pre tvorbu školských vzdelávacích programov. 

Cieľom ŠVP je: 

a) pripraviť žiakov na úspešný a zmysluplný osobný, občiansky a pracovný život, 
b) usilovať o lepšie uplatnenie absolventov škôl na trhu práce, 
c) pripraviť absolventov na ďalšie vzdelávanie. 

ŠVP pre odborné vzdelávanie vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky po prerokovaní so zamestnávateľmi, zriaďovateľmi škôl, profe-
sijnými a záujmovými združeniami s celoslovenskou pôsobnosťou a s ministerstvami 
v rozsahu ich odvetvovej pôsobnosti. 
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1.2 Štruktúra štátneho vzdelávacieho programu 

ŠVP v súlade so školským zákonom stanovuje: 

a) názov vzdelávacieho programu, 
b) ciele výchovy a vzdelávania v súlade so všeobecne záväznými právnymi pred-

pismi, 
c) profil absolventa vo vzťahu k požiadavkám zamestnávateľov – kvalifikačné po-

žiadavky, t. j. vzdelávacie výstupy, 
d) vzdelávacie oblasti,  
e) vzdelávacie štandardy, 
f) charakteristiku odboru vzdelávania, jeho dĺžku, formu výchovy a vzdelávania, 

vyučovací jazyk, stupeň vzdelania pre danú skupinu študijných odborov, ktorý 
sa dosiahne absolvovaním vzdelávacieho programu alebo jeho ucelenej časti,  

g) podmienky prijímania uchádzača na štúdium, 
h) formy praktického vyučovania, 
i) rámcové učebné plány, 
j) pedagogicko-organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie v jednotlivých 

formách výchovy a vzdelávania, 
k) spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu 

o získanom vzdelaní, 
l) povinné personálne zabezpečenie, 
m) povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výučby, 
n) podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove 

a vzdelávaní, 
o) osobitosti a podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, 
p) zásady a podmienky pre vypracovanie školských vzdelávacích programov. 

1.3 Záznamy o platnosti a revidovaní štátneho vzdelávacieho programu 

Štátny vzdelávací program úplného stredného odborného vzdelania pre poma-
turitné štúdium 

Platnosť 
ŠVP 
Dátum  

Revidovanie ŠVP 
Dátum  

Záznam o inovácii, zmenách úpravách ap. 

  

   

  

Štátny vzdelávací program vyššieho odborného vzdelania 

Platnosť 
ŠVP 
Dátum  

Revidovanie ŠVP 
Dátum  

Záznam o inovácii, zmenách úpravách ap. 
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2 CIELE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA  

 
 
 
Cieľom výchovy a vzdelávania je umožniť žiakovi v súlade so školským zákonom: 

1 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 jazy-
ku, matematickej gramotnosti a kompetencie v oblasti prírodných vied 
a technológií, k celoživotnému učeniu, sociálne kompetencie a občianske kom-
petencie, podnikateľské schopnosti a kultúrne kompetencie, 

2 ovládať aspoň jeden cudzí jazyk a vedieť ho používať, 
3 naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia 

a vedieť ich riešiť, 
4 rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti, 

aktuálne poznatky a pracovať s nimi v oblastiach súvisiacich s nadväzujúcim 
vzdelávaním alebo na trhu práce, 

5 posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hod-
notám a tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, 
k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre,  

6 získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám 
ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, 

7 pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia 
a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnost-
nými a etnickými skupinami náboženskej tolerancie, 

8 naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pra-
covať v skupine a preberať na seba zodpovednosť, 

9 naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje 
zdravie vrátane zdravej výživy a životné prostredie a rešpektovať všeľudské 
etické hodnoty, 

10 získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie. 
 
3 ZÁKLADNÉ PODMIENKY NA REALIZÁCIU ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO 

PROGRAMU 

Pre vzdelávanie v súlade s týmto ŠVP je nevyhnutné vytvárať vhodné realizačné 
podmienky. Podkladom na ich stanovenie sú základné požiadavky všeobecne zá-
väzných právnych predpisov, normatívov materiálno-technického a priestorového 
zabezpečenia vyplývajúce z cieľov a obsahu vzdelávania v danom odbore vzdeláva-
nia. Iba ucelený, vzájomne sa podmieňujúci komplex požiadaviek umožní vytvoriť 
optimálne vzdelávacie prostredie.  
3.1 Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie v jednotlivých formách 

vzdelávania 

Organizácia výchovy a vzdelávania v jednotlivých formách vzdelávania v teoretickom 
a praktickom vyučovaní sa uskutočňuje podľa všeobecne záväzných právnych pred-
pisov. Pre realizáciu ŠVP platí školský zákon a príslušné vykonávacie predpisy.  

Výchova a vzdelávanie sa v školách organizuje dennou formou štúdia alebo externou 
formou štúdia. 
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Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov v stredných odborných školách sú exkurzie 
a kurzy, ktoré sú uvedené v učebnom pláne školského vzdelávacieho programu; sú-
časťou výchovy a vzdelávania žiakov v stredných odborných školách môže byť aj 
školský výlet.  

Vzhľadom na požadované vedomosti a zručnosti absolventov efektívne využívať 
možnosti výpočtovej techniky, môže škola realizovať pre žiakov v študijných odbo-
roch poskytujúcich úplné stredné odborné vzdelanie, alebo vyššie odborné vzdelanie 
vzdelávacie aktivity zamerané na získanie niektorého medzinárodne uznávaného 
certifikátu potvrdzujúceho úroveň dosiahnutých vedomostí a zručností v oblasti počí-
tačovej gramotnosti. Vzdelávacie aktivity je možné organizovať vo výchovno-
vzdelávacích zariadeniach alebo v inom vzdelávacom zariadení, ktoré určí škola. 

3.2 Formy praktického vyučovania  

Praktické vyučovanie je neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy 
v stredných odborných školách.  

Formami praktického vyučovania v skupine odborov 68 Právne vedy sú pre:  

- úplné stredné odborné vzdelanie – pomaturitné kvalifikačné štúdium – odborná 
prax a praktické cvičenia, 

- vyššie odborné vzdelanie – odborná prax a praktické cvičenia.  

3.3 Spôsob a podmienky priebehu a ukončovania vzdelávania na stredných 
odborných školách, vydávanie dokladu o získanom vzdelaní 

Úspešným absolvovaní školského vzdelávacieho programu, ktorý vychádza z tohto 
štátneho vzdelávacieho programu, môže žiak získať: 

1) úplné stredné odborné vzdelanie, ak úspešne ukončil posledný ročník vzdelá-
vacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole vo forme po-
maturitného kvalifikačného štúdia, ktorý sa ukončuje odbornou zložkou maturit-
nej skúšky, ktorá nebola súčasťou predtým vykonanej maturitnej skúšky. Od-
borná zložka maturitnej skúšky sa člení na teoretickú a praktickú časť. Cieľom 
maturitnej skúšky je overenie vedomostí, zručností a kompetencií žiakov 
v rozsahu učiva určeného cieľovými požiadavkami, ktoré sú zároveň vzdeláva-
cími štandardmi tohto štátneho vzdelávacieho programu. Maturitná skúška sa 
koná formou ústnou, praktickou, predvedením komplexnej úlohy, obhajoby 
komplexnej odbornej práce alebo projektu, popr. úspešnej súťažnej práce, rea-
lizácie a obhajoby experimentu alebo kombináciou rôznych foriem. Maturitná 
skúška sa koná v riadnom alebo mimoriadnom skúšobnom období v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. Maturitná skúška sa koná pred skú-
šobnou komisiou.  

 Klasifikácia žiaka na maturitnej skúške je vyjadrená stupňom prospechu. Žiak 
úspešne zložil maturitnú skúšku, ak úspešne zložil maturitnú skúšku zo všet-
kých predmetov maturitnej skúšky. Celkové hodnotenie maturitnej skúšky vy-
chádza z klasifikácie jej praktickej a ústnej časti. Dokladom o získanom vzdela-
ní a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške.  
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2) vyššie odborné vzdelanie, ak úspešne ukončil posledný ročník vzdelávacieho 
programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole. Odborné vzdelávanie 
a príprava sa ukončuje absolventskou skúškou. Cieľom absolventskej skúšky je 
overenie špecifických vedomostí, zručností a kompetencií žiakov na výkon kon-
krétnych pracovných činností v rozsahu učiva určeného týmto vzdelávacím 
programom. Absolventská skúška na strednej odbornej škole obsahuje písom-
nú absolventskú prácu, jej obhajobu a komplexnú skúšku z odborných predme-
tov. Absolventská skúška sa koná v riadnom alebo mimoriadnom skúšobnom 
období v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Absolventská 
skúška sa koná pred skúšobnou komisiou. Klasifikácia žiaka je vyjadrená stup-
ňom prospechu. Celkové hodnotenie absolventskej skúšky vychádza 
z klasifikácie absolventskej práce, jej obhajoby a komplexnej skúšky 
z odborných predmetov. Dokladom o získanom vzdelaní a zároveň o získanej 
kvalifikácii je vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom 
s právom používať titul „diplomovaný špecialista“ so skratkou „DiS“.  

3.4 Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie  

V ŠVP sú vo všeobecnej rovine vymedzené základné podmienky na realizáciu škol-
ského vzdelávacieho programu a je úlohou školy, aby tieto podmienky nielen akcep-
tovala, ale ich podrobnejšie konkretizovala vo vlastnom ŠkVP podľa potrieb 
a požiadaviek konkrétneho študijného odboru, aktuálnych cieľov a reálnych možnos-
tí. 

Všeobecné požiadavky a podmienky, podľa ktorých sa bude poskytovať tento vzde-
lávací program, sú nasledovné: 

Základné priestorové podmienky  

a) Zabezpečenie prevádzky školy 

1. Školský manažment: 
 kancelária riaditeľa školy, kancelárie pre zástupcov riaditeľa školy 
 kancelária pre ekonomický úsek 
 príručný sklad s odkladacím priestorom 
 sociálne zariadenie 
 zasadačka 

2. Pedagogickí zamestnanci školy: 
 zborovňa pre rokovania pedagogickej rady, kabinety pre učiteľov 

3. Nepedagogickí zamestnanci školy: 
 kancelárie pre sekretariát, ekonómov a správcu, príručný sklad s odkladacím 

priestorom, archív 

4. Hygienické priestory, sociálne zariadenia, šatne 

5. Sklady učebných pomôcok a didaktickej techniky 
6. Priestory pre centrálne ovládanie didaktickej techniky 
7. Knižnica 

b) Makrointeriéry 
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1. Školská budova 
2. Školský dvor 
3. Školská jedáleň alebo výdajná školská jedáleň 

c) Vyučovacie interiéry 

1. Klasické triedy – učebne pre teoretické vyučovanie  
2. Odborné triedy – učebne pre vyučovanie odborných predmetov  
3.5 Podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove 

a vzdelávaní  

Výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia, hygiene práce a ochrana pred požiarom je 
neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania. V priestoroch urče-
ných na vyučovanie žiakov je potrebné utvoriť podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutné 
preukázateľne poučiť žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a dodržiava-
nie týchto predpisov vyžadovať. 

V priestoroch určených na praktické vyučovanie je potrebné podľa platných technic-
kých predpisov vytvoriť podmienky na bezpečnú prácu, dôkladne a jasne oboznámiť 
žiakov s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, s hygienickými pred-
pismi, s technickými predpismi a technickými normami, s predpísanými technologic-
kými postupmi, s pravidlami bezpečnej obsluhy technických zariadení, používaním 
ochranných prostriedkov a dodržiavanie týchto predpisov kontrolovať a vyžadovať. 

Ak práca vyžaduje priamy dozor, musí osoba poverená priamym dozorom obsiahnuť 
všetky pracovné miesta žiakov tak, aby mohla pri ohrození zdravia žiaka bezpros-
tredne zasiahnuť. Žiaci majú zakázané vykonávať práce so zvýšeným nebezpečen-
stvom.  
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4 OSOBITOSTI A PODMIENKY VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI 
VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI  

Pomaturitné kvalifikačné štúdium 

68 PRÁVNE VEDY 

 sociálno-právna činnosť 

Absolventi skupiny študijných odborov 68 Právne vedy sú kvalifikovaní pracovníci so 
širokým odborným profilom, pripravení pre výkon činností súvisiacich so sociálno-
právnou problematikou v rôznych typoch organizácií. 

Náročnosť povolaní pre ktoré sú pripravovaní absolventi danej skupiny vyžaduje ši-
roký všeobecný rozhľad, rozsiahle odborné vedomosti a spôsobilosti a kladie vysoké 
nároky na osobnostný vývin. Absolventi poznajú psychologické, pedagogické 
a právne základy svojho odboru a vedia ich prakticky využívať pri riešení odborných 
problémov.  

Pre kvalifikovaný výkon činností majú absolventi vedieť získavať, kriticky hodnotiť, 
triediť a využívať informácie o javoch a procesoch, ktoré sú významné pre vytváranie 
názorov, postojov a presvedčenia v rozličných oblastiach života. Musia byť dostatoč-
ne adaptabilní, logicky mysliaci, schopní aplikovať nadobudnuté vedomosti a schop-
nosti pri riešení problémov, schopní pracovať samostatne aj v tíme, sú komunikačne 
zruční v nadväzovaní a sprostredkovaní kontaktov, majú kultivované vystupovanie. 

Pracovné prostredie sociálno-právnych pracovníkov je zvyčajne bez nepriaznivých 
vplyvov. Okrem intelektuálnych predpokladov, sústredenosti, dobrej pamäti, trpezli-
vosti sa od nich vyžaduje schopnosť pracovať v tíme, aktívne komunikovať, toleran-
cia, empatia, asertivita a prosociálne správanie. Kontraindikáciou pre výkon týchto 
povolaní sú okrem mentálnej retardácie aj autizmus, poruchy komunikácie, psychiat-
rické diagnózy. 

Zdravotný stav uchádzačov o štúdium a vhodnosť štúdia posudzuje všeobec-
ný lekár pre deti a dorast. 

Telesné postih-
nutie 

Pre študijné odbory skupiny 68 Právne vedy sa vyžaduje dobrý 
zdravotný stav uchádzačov, hlavne bez psychiatrických diagnóz. 
Študijné odbory možno odporučiť aj žiakom s telesným, zdravot-
ným postihnutím (poruchy pohyblivosti, srdcovo-cievne ochore-
nia), vyžaduje sa duševné zdravie, nenarušená sociálna komu-
nikácia.  

Mentálne  
postihnutie 

Študijné odbory skupiny 68 Právne vedy nie sú vhodné pre 
uchádzačov s mentálnym postihnutím.  

Zrakové postih-
nutie 

Vhodnosť vzdelávania v odbore posudzuje lekár a príslušné 
školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie v zá-
vislosti od druhu a stupňa postihnutia a narušenia. 

Sluchové pos-
tihnutie 

Vhodnosť vzdelávania v odbore posudzuje lekár a príslušné 
školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie v zá-
vislosti od druhu a stupňa postihnutia a narušenia. 

Špecifické poru-
chy  
učenia 

Záleží od individuálneho prípadu, od typu poruchy a úrovne jej 
kompenzácie. Vzhľadom na vysoké nároky študijných odborov 
skupiny 68 Právne vedy na študijné predpoklady žiakov a výz-
namné využívanie informácií (čítanie, písanie), treba zvážiť ich 
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vhodnosť pre žiakov s dyslexiou, dysgrafiou. 

Vhodnosť učebných odborov pre žiakov so špecifickými 
vývinovými poruchami učenia treba konzultovať so škol-
skými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie. 

Žiaci zo sociálne 
znevýhodneného 
prostredia (SZP) 

Žiakov zo SZP je vhodné integrovať do SŠ, pokiaľ sú fyzicky 
a psychicky spôsobilí na výkon príslušných povolaní. Integrácia 
musí zahŕňať ich aktivizáciu, motiváciu, pestovanie pozitívneho 
vzťahu k práci, povolaniu, osvojenie pracovných návykov, rozvoj 
profesijných záujmov. 

V spolupráci školy s územnou samosprávou a ÚPSVaR možno 
získať pre žiakov príspevok na školské pomôcky, na cestovné, 
ubytovanie, stravovanie. 

Mimoriadne  
nadaní žiaci 

Je spoločensky prospešné, ak sa o tieto študijné odbory uchá-
dzajú nadaní žiaci so záujmom o prácu v sociálno-právnej oblas-
ti. Výučba sa u nich môže organizovať formou individuálnych 
študijných plánov a programov, ktoré sa vypracujú podľa reálnej 
situácie (možnosť absolvovania odboru v skrátenom čase, prí-
prava na ďalšie vzdelávanie v nadväznom študijnom odbore).  

 



 
Štátny vzdelávací program pre skupinu odborov 68 Právne vedy 

13 

 

   

   

   

   

SSSkkkuuupppiiinnnaaa   

ššštttuuudddiiijjjnnnýýýccchhh   ooodddbbbooorrrooovvv      

   
 
 
 
 
 

   

666888   PPPRRRÁÁÁVVVNNNEEE   VVVEEEDDDYYY   
 

pppooommmaaatttuuurrriiitttnnnééé   kkkvvvaaallliiifffiiikkkaaačččnnnééé   ššštttúúúdddiiiuuummm   

 
 

      

   

   

   

SSSTTTUUUPPPEEEŇŇŇ   VVVZZZDDDEEELLLAAANNNIIIAAA:::   

   

ÚÚÚPPPLLLNNNÉÉÉ   SSSTTTRRREEEDDDNNNÉÉÉ      

OOODDDBBBOOORRRNNNÉÉÉ   VVVZZZDDDEEELLLAAANNNIIIEEE   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Štátny vzdelávací program pre skupinu odborov 68 Právne vedy 

14 



 
Štátny vzdelávací program pre skupinu odborov 68 Právne vedy 

15 

5 CHARAKTERISTIKA ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

5.1 Popis vzdelávacieho programu 

Štátny vzdelávací program skupiny študijných odborov 68 Právne vedy má poskytnúť 
základný rámec, pravidlá a požiadavky za účelom tvorby školských vzdelávacích 
programov pre jednotlivé študijné odbory príslušnej skupiny. Štátny vzdelávací prog-
ram neslúži na priame vyučovanie, ale je iba základným národným programom, ktorý 
slúži ako prvotný podklad, spolu so všeobecne záväznými právnymi predpismi, pre 
tvorbu konkrétnych miestnych školských vzdelávacích programov.  

Cieľom študijných odborov skupiny 68 Právne vedy je odborné stredoškolské vzdelá-
vanie a výchova budúcich stredoškolských odborníkov pre oblasť sociálnej práce, 
právnej praxe, štátnej správy a samosprávy. Široké profilovanie absolventov so za-
meraním na kľúčové kompetencie umožňuje pripraviť žiakov spolupodieľať sa riešení 
odborných problémov v tíme. Štúdiom získavajú zručnosti pohotovej adaptácie na 
nové podmienky (v závislosti od trhu práce), aplikácie nových koncepcií, me-
tód, foriem, postupov, činností. 

Štátny vzdelávací program obsahuje základné teoretické poznatky a ich aplikáciu 
v praktických činnostiach pre spomínanú oblasť praxe. Ide o odborné činnosti, ktoré 
sú zamerané na základy plánovania, organizovania a realizáciu vybraných činností 
v sociálno-právnej oblasti, na sociálnu pomoc a starostlivosť o klientov rôznych veko-
vých kategórií. Vychádza sa pritom z poznania osobnosti klienta, všeobecne záväz-
ných právnych predpisov, inštitucionálnych a iných možností zlepšenia jeho situácie, 
preventívnej a sociálno-výchovnej práce. Podstatou je poznanie základných foriem 
a metód práce a ich uplatňovanie na zlepšenie situácie klientov, zároveň aj získava-
nie spôsobilostí pre zhodnotenie a pomoc pri zvládaní krízových situácií klientov či 
komunít. 

Súčasťou základných odborných činností v skupine študijných odborov 68 Právne 
vedy je aj zvládnutie základov prvej pomoci. Dôraz sa kladie na etické aspekty vyko-
návanej práce, na formovanie osobnostných kvalít nevyhnutných na úspešné zvlád-
nutie a vykonávanie zvolenej profesie.  

Základné odborné činnosti, ktoré tvoria náplň práce absolventov podľa jednotlivých 
odborov si žiaci osvojujú v rámci odbornej teoretickej prípravy v triedach 
a v odborných učebniach, kde získavajú základné vedomosti, v úzkej súvislosti s ich 
praktickou aplikáciou a praktickým využitím. Vedomosti žiakov získané v teoretickom 
vyučovaní slúžia predovšetkým na zdôvodnenie praktických činností a postupov. 
V odbornej praxi sa utvárajú, rozvíjajú a upevňujú základné odborné zručnosti 
v odborných činnostiach pod priamym vedením učiteľov, alebo odborníkov z praxe. 

5.2 Základné údaje 

2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium  

Dĺžka štúdia: 2 roky 

Forma výchovy a vzdeláva-
nia: 

denné pomaturitné kvalifikačné štúdium 
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Poskytnutý stupeň vzdela-
nia: 

úplné stredné odborné vzdelanie 
 

Vyučovací jazyk: štátny jazyk/jazyk národnostných menšín a etnických 
skupín 

Nevyhnutné vstupné požia-
davky na štúdium:  

úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné 
stredné odborné vzdelanie a splnenie podmienok pri-
jímacieho konania  

Spôsob ukončenia štúdia:  maturitná skúška 

Doklad o získanom stupni 
vzdelania: 

vysvedčenie o maturitnej skúške 

Doklad o získanej kvalifiká-
cii: 

vysvedčenie o maturitnej skúške 
 

Možnosti pracovného uplat-
nenia absolventa: 

Po absolvovaní vzdelávacieho programu sa absolventi 
uplatnia v profesiách a pracovných pozíciách v štátnej 
správe vo funkcii hlavný referent, resp. radca v oblasti: 

- štátnych sociálnych dávok, 
- peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych 

dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, 
- pomoci v hmotnej núdzi, 
- informačno-poradenských a sprostredkovateľských 

služieb, 
- aktívnych opatrení trhu práce pre občana, 
- aktívnych opatrení trhu práce pre zamestnávateľa 

a spoluprácu so zamestnávateľom, 
v inštitúciách samosprávy ako zamestnanec obce: 
- pre osamelých občanov, seniorov a sociálne služ-

by, 
- pre sociálnu pomoc rodinám s nezaopatrenými 

deťmi, sociálnoprávnu ochranu a sociálnu kuratelu, 

v inštitúciách a organizáciách tretieho sektoru, 
v oblasti sociálneho poistenia, v oblasti súdnictva, no-
társtva, v podnikateľskej sfére. 

Možnosti ďalšieho štúdia:  
 

Študijné programy prvého stupňa vysokoškolského 
štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané 
na rozšírenie kvalifikácie, jej zvýšenie alebo zmenu 
kvalifikácie. 

5.3 Zdravotné požiadavky na uchádzača  

Do študijných odborov môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť na 
prihláške potvrdil všeobecný lekár. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí 
k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor vý-
chovy a vzdelávania. Kontraindikáciou pre výkon týchto povolaní sú diagnózy ako 
mentálna retardácia, autizmus, poruchy správania, psychiatrické diagnózy.  
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6 PROFIL ABSOLVENTA  

6.1 Celková charakteristika absolventa  

Absolventi skupiny študijných odborov 68 Právne vedy sú kvalifikovaní pracovníci so 
širokým odborným profilom, pripravení pre výkon činností súvisiacich so sociálno-
právnou problematikou v rôznych typoch organizácií. Vzdelanie rozvíja osobnosť ab-
solventa, jeho povahové vlastnosti, vedomosti a zručnosti, rozvíja a rozširuje vše-
obecné schopnosti vrátane schopnosti adaptácie na meniace sa podmienky spolo-
čenskej reality.  

Náročnosť povolaní, pre ktoré sú pripravovaní absolventi danej skupiny, vyžaduje 
široký všeobecný rozhľad, rozsiahle odborné vedomosti a spôsobilosti a kladie vyso-
ké nároky na osobnostný rozvoj. Absolventi poznajú psychologické, pedagogické 
a právne základy svojho odboru a vedia ich prakticky využívať pri riešení odborných 
problémov. Rešpektujú ľudské práva a slobodu jednotlivcov i skupín a zodpovedne 
využívajú získané informácie. Sú schopní aplikovať nadobudnuté vedomosti a zruč-
nosti v praxi, projektovať, zorganizovať, zrealizovať aktivity, vyhodnotiť prácu svoju 
i svojich kolegov. Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti 
a spôsobilosti z oblasti hygieny a bezpečnosti práce, starostlivosti o zdravie a jeho 
ochranu, ochrany životného prostredia, vrátane starostlivosti o kultúru práce 
a pracovné prostredie. 

Pre kvalifikovaný výkon činností majú absolventi vedieť získavať, kriticky hodnotiť, 
triediť a využívať informácie o javoch a procesoch, ktoré sú významné pre vytváranie 
názorov, postojov a presvedčenia v rozličných oblastiach života. Majú byť dostatočne 
adaptabilní, logicky mysliaci, schopní aplikovať nadobudnuté vedomosti a schopnosti 
pri riešení problémov, schopní pracovať samostatne aj v tíme, sú komunikatívne 
zruční v nadväzovaní a sprostredkovaní kontaktov, majú kultivované vystupovanie. 
Sú schopní sústavne sa vzdelávať, trvalo sa zaujímať o vývoj v danej oblasti štúdiom 
odbornej literatúry, používať adekvátne metódy práce, ovládať IKT a cieľavedome, 
rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami 
vlastenectva, humanizmu a demokracie. 

Významnou súčasťou profilu absolventa sú jeho morálne vlastnosti, angažovaný 
a uvedomelý vzťah k človeku a jeho sociálnej situácii a profesijná etika. V správaní 
absolventov tejto skupiny odborov dominuje tolerancia, empatia, asertivita 
a prosociálne správanie. 

Odborná stredoškolská príprava je orientovaná tak, aby absolvent tohto typu strednej 
školy mohol ďalej pokračovať vo vysokoškolskom vzdelávaní. 

Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje týmito kompetenciami: 

6.2 Kľúčové kompetencie 

Vzdelávanie v ŠVP v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania na danom stupni vzde-
lania smeruje k tomu, aby si žiaci vytvorili zodpovedajúce schopnosti a študijné pred-
poklady. Kľúčové kompetencie chápeme ako kombináciu vedomostí, zručností, pos-
tojov, hodnotovej orientácie a ďalších charakteristík osobnosti, ktoré každý človek 
potrebuje na svoje osobné uspokojenie a rozvoj, aktívne občianstvo, spoločenské 
a sociálne začlenenie, k tomu, aby mohol primerane konať v rôznych pracovných 
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a životných situáciách počas celého svojho života. Kľúčové kompetencie ako výko-
nové štandardy sa v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom vý-
chovných a vzdelávacích stratégií rozvíjajú, osvojujú a hodnotia buď na úrovni školy, 
odboru vzdelávania alebo vyučovacieho predmetu.  

V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií pre celoživotné 
vzdelávanie1 ŠVP vymedzil nasledovné kľúčové kompetencie: 

a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 

Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, 
postojov a hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre cieľavedo-
mé a zodpovedné riadenie a organizovanie svojho osobného, spoločenského 
a pracovného života. Jednotlivci si potrebujú vytvárať svoju osobnú identitu vo vzťa-
hu k životným podmienkam, povolaniu, práci a životnému prostrediu, spoločenským 
normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť správne rozhodnutia, voľby, 
opatrenia a postupy. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté s osvojovaním si kultúry 
myslenia a poznávania.  

Absolvent má: 

- logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 
- porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, 

morálne zásady, vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom 
existuje,  

- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti, 
- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností, 
- vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia,  
- popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia 

a potreby, 
- definovať svoje ciele a prognózy, 
- určiť zdroje osobného a spoločenského života a ich očakávaný vývoj, 
- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie.  

b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné 
technológie, komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku  

Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnos-
ti založenej na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, 
sebazdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelá-
vania a učenia sa počas celého života, aktualizovania a udržovania potrebnej zá-
kladnej úrovne jazykových schopností, informačných a komunikačných zručností. Od 
žiaka sa vyžaduje efektívne využívať písaný a hovorený štátny, materinský a cudzí 
jazyk, disponovať s čitateľskou a matematickou gramotnosťou, prehodnocovať zá-
kladné zručnosti a sebatvoriť.  

Absolvent má: 

- správne sa vyjadrovať v štátnom, materinskom jazyku v písomnej a hovorenej 
forme, 

                                            
1
  Návrh odporúčania Európskeho parlamentu a Rady o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie. 

2006. 
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- spoľahlivo sa vyjadrovať v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 
- riešiť matematické príklady a rôzne situácie, 
- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné 

zdroje, 
- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov,  
- kriticky hodnotiť získané informácie, 
- formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy, 
- overovať a interpretovať získané údaje, 
- pracovať s elektronickou poštou, 
- pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológia-

mi. 

c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 

Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových 
typov spolupráce. Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, 
aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiaci 
musia byť schopní učiť sa, nažívať a pracovať nielen ako jednotlivci, ale v sociálne 
vyváženej skupine. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí, 
sociálnych zručnosti, interkulturálnych kompetencií, postojov a hodnotovej orientácii 
umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov 
a situácií a získané poznatky využívať v osobnom živote a povolaní.  

Absolvent má: 

- prejaviť empatiu a sebareflexiu,  
- vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu, 
- pozitívne motivovať seba a druhých, 
- ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie),  
- stanoviť priority cieľov, 
- predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre 

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

- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje, 
- konštruktívne diskutovať, aktívne predkladať progresívne návrhy a pozorne po-

čúvať druhých, 
- budovať a organizovať vyrovnanú a udržateľnú spoluprácu, 
- uzatvárať jasné dohody, 
- rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností, 
- analyzovať hranice problému, 
- identifikovať oblasť dohody a rozporu, 
- určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady 

a zápory v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, kritériá pre voľbu 
konečného optimálneho riešenia, 

- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, 
- samostatne pracovať a riadiť práce v menšom kolektíve,  
- určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch 

a osobnostnom raste, 
- predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti 

posudzovať návrhy druhých,  
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- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osob-
ným konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.  

6.3 Odborné kompetencie  

a) Požadované vedomosti a zručnosti 

Požiadavky na odborné vedomosti a odborné zručnosti sú uvedené na s. 24 – 26. 

b) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti  

Absolvent sa vyznačuje: 
- komunikatívnosťou, priateľskosťou, prosociálnym správaním,  
- spoľahlivosťou, presnosťou,  
- sebadisciplínou, 
- schopnosťou pracovať v tíme i samostatne, 
- empatiou, toleranciou, emocionálnou stabilitou,  
- trpezlivosťou, vytrvalosťou, flexibilitou, kreativitou, 
- diskrétnosťou a zodpovednosťou,  
- iniciatívnosťou, tvorivosťou,  
- asertívnosťou, humánnosťou, 
- antidiskriminačným prístupom, 
- ochotou kontinuálne sa vzdelávať. 
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7 RÁMCOVÉ UČEBNÉ PLÁNY 

 

7.1 Rámcový učebný plán pre 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium – 
študijné odbory:  

Cieľové zložky vzdelávania 

Počet týžden-
ných vyučova-
cích hodín vo 
vzdelávacom 
programe2 za 

štúdium 

Minimálny 
celkový 

počet ho-
dín za 

štúdium 

Odborné vzdelávanie 36 1152 

Disponibilné hodiny 30 960 

CELKOM 66 2112 

 

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí 

Minimálny po-
čet vyučova-
cích hodín vo 
vzdelávacom 
programe za 

štúdium 

Minimálny 
celkový 

počet ho-
dín za 

štúdium 

Odborné vzdelávanie 36 1152 

Teoretické vzdelávanie 22 704 

Praktická príprava 14 448 

Disponibilné hodiny 30 960 

SPOLU 66 2112 

7.2 Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 2-ročné pomaturitné kvalifi-
kačné štúdium – študijné odbory: 

a) Rámcový učebný plán vymedzuje proporcie medzi teoretickým 
a praktickým odborným vzdelávaním a ich záväzný minimálny rozsah. Tento plán 
je východiskom pre spracovanie konkrétnych učebných plánov školských vzdelá-
vacích programov, v ktorých budú vzdelávacie oblasti rozpracované do učebných 
osnov vyučovacích predmetov alebo modulov. Počty vyučovacích hodín pre jed-
notlivé vzdelávacie oblasti predstavujú nevyhnutné minimum. V školských vzde-
lávacích programoch sa môžu rozšíriť podľa potrieb odborov a zámerov školy 
z kapacity disponibilných hodín. 

b) Stredné odborné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením plnia rovnaké 
ciele ako stredné odborné školy pre intaktných žiakov. Všeobecné ciele vzdelá-
vania v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a kompetencie sa prispôsobujú indi-
viduálnym osobitostiam žiakov so zdravotným znevýhodnením v takom rozsahu, 
aby jeho konečné výsledky zodpovedali profilu absolventa. Špecifiká výchovy 
a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením (dĺžka, formy výchovy 

                                            
2
 Minimálny počet týždenných hodín je 33 (rozpätie 33 – 35 hodín) 
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a vzdelávania, podmienky prijímania, organizačné podmienky na výchovu 
a vzdelávanie, personálne, materiálno-technické a priestorové zabezpečenie ap.) 
stanovujú vzdelávacie programy vypracované podľa druhu zdravotného znevý-
hodnenia.  

c) Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je 
minimálne 33 hodín a maximálne 35 hodín, za celé štúdium minimálne 66 hodín, 
maximálne 70 hodín. Výučba v študijných odboroch sa realizuje v 1. ročníku 
v rozsahu 33 týždňov, v 2. ročníku v rozsahu 30 týždňov. Časová rezerva sa vyu-
žije na opakovanie a doplnenie učiva a v poslednom ročníku na absolvovanie ma-
turitnej skúšky. 

d) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa potrieb odboru štúdia a podmienok školy. 
e) Vyučuje sa odborný cudzí jazyk: jazyk anglický, nemecký, francúzsky, ruský, 

španielsky a podľa potreby a podmienok školy aj ďalšie cudzie jazyky. Výučba 
cudzieho jazyka sa realizuje minimálne v rozsahu 2 týždenných vyučovacích ho-
dín v každom ročníku a je súčasťou teoretického vzdelávania. Ak škola nevyučuje 
cudzí jazyk, ktorý žiak absolvoval v predchádzajúcom štúdiu, výučba prebieha 
podľa výkonových a obsahových štandardov predchádzajúceho štúdia. 

f) Riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou na návrh predmetových ko-
misií rozhodne, ktoré predmety v rámci teoretického vzdelávania a praktickej prí-
pravy možno spájať do viachodinových celkov.  

g) Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. 
Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojova-
nie požadovaných praktických zručností a činností formou praktických cvičení 
(v laboratóriách, odborných učebniach a pod.) a odbornej praxe. Na praktických 
cvičeniach a odbornej praxi sa môžu žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa vše-
obecne záväzných právnych predpisov. Počet žiakov na jedného učiteľa sa riadi 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. Povinnou súčasťou praktickej prípravy 
je: 
- absolvovanie odbornej praxe v inštitúciách a organizáciách štátnej správy, 

samosprávy, alebo tretieho sektora, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so 
štúdiom a to v rozsahu minimálne 3 vyučovacie hodiny týždenne v 1. ročníku 
štúdia, 4 vyučovacie hodiny týždenne v 2. ročníku štúdia; zároveň absolvova-
nie odbornej praxe v 1. ročníku súvisle v rozsahu minimálne 25 pracovných 
dní, 6 vyučovacích hodín za jeden deň, v 2. ročníku súvisle v rozsahu 
25 pracovných dní, 6 vyučovacích hodín za jeden deň,  

- absolvovanie minimálne dvoch exkurzií v zariadeniach sociálnych služieb, 
v sociálnej poisťovni, inštitúciách a organizáciách tretieho sektoru, ktoré vyko-
návajú činnosti súvisiace so štúdiom; 

- absolvovanie sociálno-psychologického výcviku (môže sa realizovať formou 
kurzu, alebo odborného vyučovacieho predmetu). 

h) Na cirkevných školách môže byť súčasťou vzdelávania predmet náboženstvo 
(podľa konfesie zriaďovateľa).  

i) Disponibilné hodiny sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu v školskom 
vzdelávacom programe a súčasne na vnútornú a vonkajšiu diferenciáciu štúdia 
na strednej škole. O ich využití rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej kon-
cepcie výchovy a vzdelávania podľa návrhu predmetových komisií a po preroko-
vaní v pedagogickej rade. Možno ich využiť na posilnenie hodinovej dotácie zá-
kladného učiva (povinných predmetov) alebo na zaradenie ďalšieho rozširujúceho 
učiva (voliteľných predmetov) v učebnom pláne.  
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8 VZDELÁVACIE OBLASTI 

 

Odborné vzdelávanie vedie žiakov k zvládnutiu základných úloh profesií na ktoré sa 
pripravujú. Získavajú, upevňujú a prehlbujú si vedomosti, zručnosti a návyky predpí-
sané na zvládnutie budúceho povolania. Pri práci dodržiavajú zásady bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a protipožiarnej ochrany. Absolventi škôl 
vstupujúci do praxe majú kvalitné základy odborného cudzieho jazyka, aby sa mohli 
uchádzať o prácu v rámci Európskej únie. Odborné vzdelávanie v skupine odborov 
68 Právne vedy v štátnom vzdelávacom programe predstavuje súbor základných od-
borných informácií – súhrn principiálnych vedomosti a zručností uvedených v profile 
absolventa nevyhnutných pre kvalifikované vykonávanie základných odborných čin-
ností. 

Prehľad vzdelávacích oblastí 

1) Teoretické vzdelávanie 
2) Praktická príprava  

8.1 Teoretické vzdelávanie 

Charakteristika vzdelávacej oblasti 

Cieľ je zameraný na získanie základných kompetencií z psychologických, sociologic-
kých vied, právnych vied a vied o výchove. Učivo pôsobí na rozvoj osobnosti žiaka 
(spôsobilosti nevyhnutné na sebapoznanie, sebavýchovu, sebarozvoj), poskytuje mu 
vedomosti o rôznych skupinách klientov sociálno-právnej oblasti, o možnostiach prá-
ce s nimi a to v úzkej spolupráci s a ďalšími odborníkmi. Osvojuje si podmienky 
a metódy úspešnej komunikácie, empatie a asertivity, spôsoby riešenia konfliktných 
situácií a zásady etiky sociálnej práce.  

Psychologické disciplíny umožňujú žiakovi spoznať zákonitosti duševnej hygieny 
a možnosti ich uplatnenia v pracovnom aj osobnom živote. Na základe poznatkov 
získaných v rámci teoretickej prípravy žiak dokáže zvoliť primerané metódy 
a postupy práce s konkrétnym klientom. 

Obsah vzdelávania nadväzuje na poznatky získané v predchádzajúcom štúdiu, dôraz 
je kladený najmä na hygienu, starostlivosť o zdravie, poznanie chorôb a ich preven-
ciu, na úrazy a ich prevenciu a poskytnutie prvej pomoci. V obsahu sa kontinuálne 
prelínajú aj prvky environmentálnej výchovy a vzdelávania. 

Žiak si osvojuje základné všeobecne záväzné právne predpisy z odboru, pozná or-
ganizáciu a systém riadenia, inštitúcie, v ktorých sa realizuje výkon činnosti sociálne-
ho pracovníka, ako aj ciele politiky štátu v odbore. 

Vyučovanie cudzieho jazyka vychádza z predpokladu, že žiaci už absolvovali určitý 
typ stredoškolského vzdelávania, počas ktorého získali základné jazykové znalosti 
fonetické, lexikálne, gramatické a štylistické.  

Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdeláva-
cej oblasti musí disponovať stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo 
predpísané obsahovými štandardmi.  
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8.2 Praktická príprava 

Charakteristika vzdelávacej oblasti 

V prakticky orientovaných činnostiach žiak uplatňuje nadobudnuté vedomosti, zruč-
nosti a schopnosti. Dôležitou súčasťou odbornej prípravy je utváranie odborných pos-
tojov a názorov, vzťahu žiakov k odboru štúdia, k plneniu pracovných povinností 
a pocitu zodpovednosti za zverené osoby, hodnoty a výsledky svojej činnosti.  

Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdeláva-
cej oblasti musí disponovať stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo 
predpísané obsahovými štandardmi.  

8.3 Vzdelávacie štandardy špecifické pre študijné odbory 

Študijný odbor 

SOCIÁLNO-PRÁVNA ČINNOSŤ 

 TEORETICKÉ VZDELÁVANIE  

Výkonové štandardy 

Absolvent má: 

- definovať a vysvetliť základné pojmy zo všeobecnej psychológie, vývinovej psychológie, sociálnej 
psychológie, psychológie osobnosti, patopsychológie a psychohygieny, 

- pomenovať a popísať základné psychické procesy a stavy, štruktúru osobnosti, 
- rozlišovať špecifiká vývinových období človeka, 
- rozlišovať zvláštnosti a rozdiely sociálneho prostredia, pomenovať sociálne roly a sociálne skupiny 

v priebehu života človeka, 
- popísať a vysvetliť podstatu komunikácie, 
- popísať a vedieť vysvetliť metódy zvládania náročných životných situácií a zásady duševnej hy-

gieny, 
- vybrať a uviesť príklady metód a techník sebapoznania, sebahodnotenia, sebaregulácie, sebavý-

chovy a techník zameraných na zvládanie záťaže súvisiacej s povolaním, 
- definovať a vysvetliť základné pojmy zo všeobecnej pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, liečebnej 

pedagogiky, andragogiky a geragogiky, 
- popísať systém sociálnej pomoci – organizáciu, inštitúcie, 
- vysvetliť základné pojmy zo sociológie, popísať jednotlivé systémy spoločnosti,  
- popísať a vysvetliť sociálno-ekonomické súvislosti, princípy sociálnej politiky, jej systém a nástroje, 
- vymedziť a vysvetliť systém sociálno-právnej ochrany vybraných skupín obyvateľstva, 
- charakterizovať a popísať sociálnoprávnu ochranu a sociálnu kuratelu,  
- popísať a vysvetliť základy sociálnej práce, 
- popísať, vysvetliť, aplikovať metódy, spôsoby a princípy sociálnej práce, 
- vymenovať, popísať a zaradiť vybrané choroby, 
- vysvetliť základy hygieny a epidemiológie, 
- popísať vybavenie lekárničky a uviesť príklady jej použitia,  
- definovať základné oblasti práva,  
- popísať organizáciu právneho systému, 
- rozoznať základné právne normy odboru, 
- definovať a vysvetliť základné ľudské práva a sociálne práva, 
- reprodukovať a vysvetliť etické princípy profesie, 
- vysvetliť a zdôvodniť základné princípy etického kódexu sociálneho pracovníka a aplikovať ich 

v praxi, 
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- popísať zásady bezpečnosti a hygieny práce, protipožiarnej ochrany a ochrany životného prostre-
dia vrátane starostlivosti o pracovné prostredie sociálneho pracovníka, 

- popísať všeobecné ekonomické zákonitosti a vysvetliť základné ekonomické pojmy, 
- používať jednoduché účtovníctvo a poznať zásady podvojného účtovníctva, 
- pomenovať príslušnú dokumentáciu v odbore a uviesť príklady jej použitia, 
- používať jazykové prostriedky na odhadovanie neznámych výrazov a pojmov v odbornej termino-

lógii, pracovať s výkladovým a prekladovým slovníkom, slovníkom synoným a používať iné infor-
mačné zdroje na porozumenie danej problematiky, 

- plynule a spontánne komunikovať s fonetickou správnosťou a gramatickou presnosťou v daných 
tematických okruhoch a využívať zvukovú stránku jazyka v reálnom čase a prostredí, 

- zvládnuť písomnú podobu jazyka a jej gramatickú, interpunkčnú a grafickú správnosť, vytvoriť 
všeobecne zrozumiteľný súvislý písomný text. 

Obsahové štandardy 

Základy vied o človeku a spoločnosti 

Obsah je zameraný na osvojenie si odbornej terminológie vied o človeku a spoločnosti na takej úrov-
ni, aby ich žiak dokázal primerane používať v komunikácii s odbornou i laickou verejnosťou. Súčas-
ťou sú informácie z oblasti psychológie, sociológie, ekonomiky, edukačných vied a zdravovedy.  

Sociálna práca a jej metódy 

Obsah je zameraný na oboznámenie sa s miestom a úlohou sociálnej práce v spoločnosti, výz-
namom sociálnej politiky pre prax sociálnej práce. Umožní získať kompetencie potrebné pre posu-
dzovanie vhodnosti metód práce vo vzťahu k sociálnej situácii klienta a využívať ich. Obsahový štan-
dard je zameraný aj na vytvorenie obrazu o sociálno-právnej ochrane v Slovenskej republike 
a Európskej únii. Súčasťou štandardu je aj príprava žiaka na samostatnú a tímovú prácu.  

Sociálnoprávna ochrana 

Obsahový štandard je zameraný na vytvorenie obrazu o sociálno-právnej ochrane v SR a EÚ. Štan-
dard určuje vedomosti z oblasti organizácie sociálnoprávnej ochrany, sociálnej kurately, ich obsahu 
a rozsahu, opatrení súvisiacich s ochranou detí. 

Základy právnych vied 

Štandard určuje vedomosti z oblasti právnych disciplín – ústavné, občianske, rodinné, pracovné, 
trestné a správne právo, so zvláštnym dôrazom na právo sociálneho zabezpečenia. Súčasťou je 
osvojenie si dokumentov z oblasti ľudských práv a občianskych slobôd ako aj sociálnych práv. 
Učivo pružne reaguje na legislatívne zmeny so zámerom širokého uplatnenia znalostí v praxi. Hlav-
ným cieľom je umožniť žiakovi stať sa plnohodnotným občanom štátu, ktorý pozná svoje práva 
a povinnosti. Dotvára obraz spoločnosti v celom kontexte fungovania štátu, neštátnych 
a medzinárodných organizácií, v spojitosti so vzdelávaním a prípravou pre výkon profesie. Umožňuje 
získať základné vedomosti a zručnosti z oblasti práva pre prácu s klientom a výkon odborných čin-
nosti z toho vyplývajúcich. 

Profesijná etika 

Obsahom sú požiadavky na osvojenie si základov etiky, etického konania a etického kódexu profesie. 
Štandard stanovuje osobnostné a profesionálne požiadavky na pracovníka v sociálno-právnej činnos-
ti. Žiaci sú pripravení zvládať efektívnu komunikáciu a pracovať na svojom celoživotnom rozvoji. 

Cudzí jazyk v odbore 

Žiak vie tvoriť ústny text verejné hlásenie, pokyny, informácie, oslovenie verejnosti, komentáre 
a prezentácie. Vie vytvárať písaný text, ktorý môže byť zameraný na vypĺňanie formulárov, dotazní-
kov, tvorbu plagátov, písanie správ, osobné a obchodné listy. Obsahom štúdia je ďalší rozvoj všet-
kých jazykových zručností, t. j. produktívnych (rozprávanie a písanie) a receptívnych (počúvanie 
a čítanie). Všetky tieto kompetencie sú zamerané na odborné texty používané v jednotlivých obsaho-
vých štandardoch daného odboru. Vyučovanie cudzieho jazyka smeruje k rastu profesionality 
a rozhľadenosti sociálnych pracovníkov. 

PRAKTICKÁ PRÍPRAVA 
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Výkonové štandardy 

Absolvent vie: 

- aplikovať nadobudnuté poznatky do praxe, 
- navrhnúť ciele, prostriedky a postupy svojej práce, 
- plánovať, organizovať a vyhodnocovať vlastné pracovné aktivity, 
- samostatne a aktívne riešiť každodenné pracovné situácie, 
- používať techniky sebapoznania, sebaregulácie, sebavýchovy,  
- používať asertívne techniky na zvládanie stresov a riešenie konfliktných situácií, 
- získavať, triediť a posudzovať a využívať (používať) informácie o klientovi a jeho prostredí, zodpo-

vedne narábať s informáciami,  
- navrhnúť vhodné sociálne opatrenia z oblasti sociálno-právnej ochrany pre konkrétnych klientov, 
- aplikovať vhodné metódy práce, 
- tvoriť projekty, 
- popísať sociálnu sieť, 
- efektívne komunikovať s ľuďmi, 
- uplatňovať v praxi základné právne normy, 
- pripraviť a viesť spis klientov a viesť register spisov, 
- uplatňovať etické princípy profesie v správaní a konaní, 
- vytvoriť vecne, štylisticky i gramaticky správne písomnosti pracovného i personálneho charakteru, 
- ovládať praktické zručnosti v práci s kancelárskou technikou, ovládať klávesnicu desaťprstovou 

technikou, 
- zodpovedne a v zmysle zákonných noriem narábať s informáciami, zvlášť s osobnými údajmi 

klientov, 
- ovládať prácu s odbornou literatúrou a inými zdrojmi informácií, 
- ovládať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
- vykonať prvú pomoc pri úrazoch a drobných poraneniach a pri stavoch ohrozujúcich život. 

Obsahové štandardy 

Sociálno-právna činnosť  

Štandard je zameraný na osvojenie si základných zručností potrebné pre oblasť sociálno-právnej 
ochrany: orientáciu v sociálnej sieti, vedenie klientskeho spisu a registra spisov, vyhotovenie podkla-
dov a správ, vykonávanie funkcie opatrovníka, pomoc klientovi pri vyhotovovaní písomných materiá-
lov, sprevádzanie klienta, pomoc klientovi pri napĺňaní jeho práv. Obsah štandardu umožní získať 
zručnosti pri projektovaní, organizovaní, realizácii aktivít pre rôzne skupiny klientov, hodnotenie práce 
svojej a svojich kolegov. Súčasťou štandardu je aj praktická orientácia v právnych normách.  

Komunikácia a etika 

Obsah je zameraný na osvojenie si taktnej a kultivovanej komunikácie ako vo verbálnej, neverbálnej, 
tak i v grafickej podobe. Dôraz je kladený na uplatňovanie etických princípov profesie v správaní 
a konaní, na zodpovedné a diskrétne narábanie s informáciami a osobnými údajmi, na schopnosť 
riešenia konfliktných situácií, pripravenosť zvládať zodpovednosť a záťaž súvisiacu s výkonom povo-
lania a pracovať na svojom celoživotnom rozvoji. 

Odborná prax  

Štandard umožní žiakom oboznámiť sa s inštitúciami a organizáciami, v ktorých sa realizujú sociálno-
právne činnosti, diferencovať jednotlivých poskytovateľov sociálnych služieb podľa typu zriaďovateľa. 
Rozvinúť profesionálne zručnosti a aplikovať teoretické vedomosti do praktickej sociálnej práce. Ob-
sah je zameraný na osvojenie štandardných pravidiel správania sa na pracoviskách. Súčasťou štan-
dardu je aj zvládnutie základov prvej pomoci pri úrazoch a drobných poraneniach, pri stavoch ohrozu-
júcich život.  
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9 CHARAKTERISTIKA ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

9.1 Popis vzdelávacieho programu 

Štátny vzdelávací program skupiny študijných odborov 68 Právne vedy má poskytnúť 
základný rámec, pravidlá a požiadavky za účelom tvorby školských vzdelávacích 
programov pre jednotlivé študijné odbory danej skupiny. Štátny vzdelávací program 
neslúži na priame vyučovanie, ale je iba základným národným programom, ktorý slú-
ži ako prvotný podklad, spolu so všeobecne záväznými právnymi predpismi, pre kre-
ovanie konkrétnych miestnych školských vzdelávacích programov.  

Cieľom študijných odborov skupiny 68 Právne vedy je odborné vzdelávanie 
a výchova budúcich kvalifikovaných odborníkov pre oblasť sociálnej práce. Široké 
profilovanie absolventov so zameraním na kľúčové kompetencie umožňuje pripraviť 
žiakov na komplexné riešenie odborných problémov ale aj na ich pohotovú adaptabi-
litu a prispôsobenie sa pre prácu v nových podmienkach (v závislosti od trhu práce), 
pre uplatňovanie nových koncepcií, metód, foriem, postupov, činností. 

Štátny vzdelávací program uvádza základný rámec kompetencií, ktoré sú potrebné 
pre praktické činnosti v sociálnej práci. Ide o kompetencie, ktoré sú zamerané na 
plánovanie, prípravu, organizáciu, realizáciu a hodnotenie práce v sociálnej oblasti.  

Vyššie odborné vzdelávanie v skupine študijných odborov 68 Právne vedy umožňuje 
absolventom uplatniť sa v oblasti poskytovania sociálnych služieb v rôznych typoch 
štátnych i neštátnych organizácií v oblasti sociálnych služieb a služieb zamestnanos-
ti, kde sa vyžaduje schopnosť samostatnej praktickej činnosti a vyššia úroveň teore-
tickej prípravy, činnosť spojená so samostatným odborným výkonom.  

Cieľom vyššieho odborného vzdelávania v sociálnej práci je umožniť absolventom 
získať odborné vedomosti, zručnosti a postoje dôležité pre takúto odbornú činnosť 
a potrebné pre prácu s klientom. Jeho obsah sa zameriava na najnovšie poznatky 
z oblasti sociálnych štúdií, účinné metódy sociálnej práce a schopnosti aplikovať zís-
kané vedomosti a zručnosti na konkrétne podmienky. Významná časť štúdia je veno-
vaná priamej praxi v sociálnej sfére. 

Vyučovanie prebieha formou teoretickou, s výrazným podielom samoštúdia, ako prí-
pravy na cvičenia, ktoré tvoria podstatnú časť dotácie vyučovacích hodín. Využívajú 
sa na nich moderné vyučovacie metódy práce ako je zážitkové, skupinové, blokové, 
problémové, výcvikové a projektové vyučovanie. Vedomosti získané v teoretickom 
vyučovaní slúžia predovšetkým na zdôvodnenie praktických činností a postupov. Dô-
raz sa kladie na etické aspekty vykonávanej práce, na formovanie osobnostných kva-
lít nevyhnutných na úspešné zvládnutie a vykonávanie nimi zvolenej profesie.  

Súčasťou základných odborných činností v skupine študijných odborov 68 Právne 
vedy je aj poskytovanie prvej pomoci.  

Základné odborné činnosti, ktoré tvoria náplň práce absolventov podľa jednotlivých 
odborov si žiaci osvojujú v rámci odbornej teoretickej prípravy v triedach 
a v odborných učebniach, kde získavajú základné vedomosti, v úzkej súvislosti s ich 
praktickou aplikáciou a praktickým využitím. Vedomosti žiakov získané v teoretickom 
vyučovaní slúžia predovšetkým na zdôvodnenie praktických činností a postupov. 

V odbornej praxi sa utvárajú, rozvíjajú a upevňujú základné odborné zručnosti 
v odborných činnostiach pod priamym vedením učiteľov, alebo odborníkov z praxe. 
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Odbornú prax môžu žiaci absolvovať v odborných učebniach a podľa konkrétnych 
študijných odborov v zariadeniach sociálnych služieb, v inštitúciách a organizáciách 
verejnej správy, v organizáciách tretieho sektoru. Odbornú prípravu skvalitňuje ab-
solvovanie odborných exkurzií na špecializovaných pracoviskách, v zariadeniach, 
prevádzkach, inštitúciách. Praktické vyučovanie tvorí 30% celkového vyučovacieho 
času. Žiaci vykonávajú odbornú prax pod vedením supervízorov v škole a na dopo-
ručených pracoviskách, kde vypracúvajú aj rôzne písomné odborné v jednotlivých 
ročníkoch ako aj záverečnú absolventskú prácu. 

9.2 Základné údaje  

3-ročné pomaturitné vyššie odborné štúdium 

Dĺžka štúdia: 3 roky 

Forma štúdia: denné pomaturitné vyššie odborné štúdium  

Poskytnutý stupeň vzdela-
nia 

vyššie odborné vzdelanie 
 

Vyučovací jazyk: štátny jazyk/jazyk národnostných menšín a etnických 
skupín 

Nevyhnutné vstupné požia-
davky na štúdium: 

úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné 
stredné odborné vzdelanie a splnenie podmienok pri-
jímacieho konania 

Spôsob ukončenia štúdia:  absolventská skúška 

Doklad o získanom stupni 
vzdelania  

vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský 
diplom s právom používať titul „diplomovaný špecialis-
ta“ so skratkou „DiS““ 

Doklad o získanej kvalifiká-
cii: 

vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský 
diplom 

Možnosti pracovného uplat-
nenia absolventa: 

po absolvovaní vzdelávacieho programu sa absolventi 
uplatnia v profesiách a pracovných pozíciách v oblasti 
štátnej správy ako odborný zamestnanec vo funkcii 
hlavný referent, resp. radca: 

- štátnych sociálnych dávok, 
- peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych 

dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, 
- pomoci v hmotnej núdzi, 
- informačno-poradenských a sprostredkovateľských 

služieb, 
- aktívnych opatrení trhu práce pre občana, 
- aktívnych opatrení trhu práce pre zamestnávateľa 

a spoluprácu so zamestnávateľom, 
- Európskeho sociálneho fondu, 
na úradoch obcí a miest ako samostatný zamestna-
nec obce pre: 
- sociálne služby, 
- sociálnoprávnu ochranu detí, 
- sociálnu pomoc a pomoc v hmotnej núdzi, humani-

tárnu pomoc, 
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v úradoch samosprávnych krajov ako zamestnanec 
pre 
- marginalizované a ohrozené skupiny obyvateľstva,  
- sociálne služby v pôsobnosti neverejných poskyto-

vateľov a v pôsobnosti obcí, 
- sociálne služby v pôsobnosti verejných poskytova-

teľov, 

v inštitúciách a organizáciách tretieho sektoru. 

Možnosti ďalšieho štúdia:  
 

študijné programy prvého stupňa vysokoškolského 
štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané 
na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie. 

9.3 Zdravotné požiadavky na uchádzača  

Do študijných odborov môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť na 
prihláške potvrdil všeobecný lekár. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí 
k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor vý-
chovy a vzdelávania. Kontraindikáciou pre výkon týchto povolaní sú diagnózy ako 
mentálna retardácia, autizmus, poruchy správania, psychiatrické diagnózy.  

10 PROFIL ABSOLVENTA 

10.1 Celková charakteristika absolventa  

Absolventi skupiny študijných odborov 68 Právne vedy sú kvalifikovaní pracovníci so 
širokým odborným profilom, schopní samostatne vykonávať odborné činnosti 
v zariadeniach sociálnych služieb, vo verejnej správe, v organizáciách tretieho sekto-
ru, pre ktoré je podmienkou ukončené vyššie odborné vzdelanie.  

Sociálna práca je odborná činnosť, ktorá si vyžaduje vysokú odbornú prípravu, do-
siahnutie určitého veku, osobnej zrelosti, skúseností a osvojenie si etických postojov 
potrebných pre výkon pomáhajúcej profesie. 

Náročnosť profesií v sociálnej práci vyžaduje široký všeobecný rozhľad, rozsiahle 
odborné vedomosti a spôsobilosti a kladie vysoké nároky na osobnostný rozvoj. Ab-
solventi vedia definovať základné pedagogické a psychologické zákonitosti a vedia 
ich aplikovať pri riešení praktických odborných problémov. Rešpektujú ľudské práva 
a slobodu jednotlivcov i skupín a zodpovedne využívajú získané informácie. Sú 
schopní aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, projektovať, zorgani-
zovať, zrealizovať aktivity, vyhodnotiť prácu svoju i svojich kolegov. Dôležitou súčas-
ťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti hygieny 
a bezpečnosti práce, starostlivosti o zdravie a jeho ochranu, tvorby a ochrany život-
ného prostredia, vrátane starostlivosti o kultúru práce a pracovné prostredie. 

Absolventi sú odborne pripravení pre výkon sociálno-právnych činností, sociálnej 
prevencie, sociálno-právnej ochrany, depistáže, sociálnej pomoci, sociálnej analýzy 
a vedenie tímu. 
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V príprave absolventa sa kladie dôraz na praktickú stránku výučby s cieľom adaptá-
cie absolventa na meniace sa podmienky spoločenskej reality v oblasti ekonomickej 
a sociálnej. 

Významnou súčasťou profilu absolventa sú jeho presvedčenia a postoje, angažovaný 
a uvedomelý vzťah k človeku a jeho sociálnym situáciám a dodržiavanie etického 
kódexu sociálneho pracovníka. V správaní absolventov tejto skupiny odborov domi-
nuje tolerancia, empatia, asertivita a prosociálne správanie. Sú pripravení pracovať 
tvorivo, samostatne i v tíme, v praktickej i teoretickej činnosti, sú komunikatívne 
zruční v nadväzovaní a sprostredkovaní kontaktov, majú kultivované vystupovanie 
a prejavy. Vyznačujú sa vysokým stupňom sebaregulácie a sebakontroly, schopnos-
ťou spolupráce. Majú predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný roz-
voj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností. Sú naklonení a otvorení 
novým trendom a metódam v danej profesii. 

Absolventi danej skupiny študijných odborov majú predpoklady konať cieľavedome, 
rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi predpismi spoločnosti, zásadami vlaste-
nectva, humanizmu a demokracie. Predpokladá sa ich schopnosť samostatného ďal-
šieho rozvoja a štúdia. 

Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje týmito kompetenciami: 

10.2 Kľúčové kompetencie  

Vzdelávanie v ŠVP v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania na danom stupni vzde-
lania smeruje k tomu, aby si žiaci vytvorili zodpovedajúce schopnosti a študijné pred-
poklady. Kľúčové kompetencie chápeme ako kombináciu vedomostí, zručností, pos-
tojov, hodnotovej orientácie a ďalších charakteristík osobnosti, ktoré každý človek 
potrebuje na svoje osobné uspokojenie a rozvoj, aktívne občianstvo, spoločenské a 
sociálne začlenenie, k tomu, aby mohol primerane konať v rôznych pracovných 
a životných situáciách počas svojho celého života. Kľúčové kompetencie ako výko-
nové štandardy sa v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom vý-
chovných a vzdelávacích stratégií rozvíjajú, osvojujú a hodnotia buď na úrovni školy, 
odboru vzdelávania alebo vyučovacieho predmetu.  

V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií pre celoživotné 
vzdelávanie ŠVP vymedzil nasledovné kľúčové kompetencie: 

a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 

Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, 
postojov a hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre cieľavedo-
mé a zodpovedné riadenie a organizovanie svojho osobného, spoločenského 
a pracovného života. Jednotlivci si potrebujú vytvárať svoju osobnú identitu vo vzťa-
hu k životným podmienkam, povolaniu, práci a životnému prostrediu, spoločenským 
normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť správne rozhodnutia, voľby, 
opatrenia a postupy. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté s osvojovaním si kultúry 
myslenia a poznávania.  

Absolvent má: 

- logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 
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- porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, 
morálne zásady, vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom 
existuje,  

- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti, 
- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností, 
- vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia,  
- popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia 

a potreby, 
- definovať svoje ciele a prognózy, 
- určiť zdroje osobného a spoločenského života a ich očakávaný vývoj, 
- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie.  

b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné 
technológie, komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku  

Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnos-
ti založenej na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, 
sebazdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelá-
vania a učenia sa počas celého života, aktualizovania a udržovania potrebnej zá-
kladnej úrovne jazykových schopností, informačných a komunikačných zručností. Od 
žiaka sa vyžaduje efektívne využívať písaný a hovorený štátny, materinský a cudzí 
jazyk, disponovať s čitateľskou a matematickou gramotnosťou, prehodnocovať zá-
kladné zručnosti a sebatvoriť.  

Absolvent má: 

- správne sa vyjadrovať v štátnom, materinskom jazyku v písomnej a hovorenej 
forme, 

- spoľahlivo sa vyjadrovať v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 
- riešiť matematické príklady a rôzne situácie, 
- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné 

zdroje, 
- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov,  
- kriticky hodnotiť získané informácie, 
- formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy, 
- overovať a interpretovať získané údaje, 
- pracovať s elektronickou poštou, 
- pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológia-

mi. 

c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 

Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových 
typov spolupráce. Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, 
aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiaci 
musia byť schopní učiť sa, nažívať a pracovať nielen ako jednotlivci, ale v sociálne 
vyváženej skupine. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí, 
sociálnych zručnosti, interkulturálnych kompetencií, postojov a hodnotovej orientácii 
umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov 
a situácií a získané poznatky využívať v osobnom živote a povolaní.  
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Absolvent má: 

- prejaviť empatiu a sebareflexiu,  
- vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu, 
- pozitívne motivovať seba a druhých, 
- ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie),  
- stanoviť priority cieľov, 
- predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre 

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

- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje, 
- konštruktívne diskutovať, aktívne predkladať progresívne návrhy a pozorne po-

čúvať druhých, 
- budovať a organizovať vyrovnanú a udržateľnú spoluprácu, 
- uzatvárať jasné dohody, 
- rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností, 
- analyzovať hranice problému, 
- identifikovať oblasť dohody a rozporu, 
- určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady 

a zápory v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, kritériá pre voľbu 
konečného optimálneho riešenia, 

- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, 
- samostatne pracovať a riadiť práce v menšom kolektíve,  
- určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch 

a osobnostnom raste, 
- predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti 

posudzovať návrhy druhých,  
- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osob-

ným konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.  

10.3 Odborné kompetencie  

Požiadavky na odborné vedomosti a odborné zručnosti sú uvedené na s. 38 – 42.  

a) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti  

Absolvent sa vyznačuje: 
- schopnosťou samostatne myslieť a iniciatívne riešiť konflikty, 
- empatiou, toleranciou a prosociálnym správaním, 
- schopnosťou pracovať v tíme, spolupracovať, 
- komunikatívnosťou, priateľskosťou,  
- trpezlivosťou, vytrvalosťou, flexibilitou, kreativitou, 
- spoľahlivosťou, presnosťou,  
- primeraným sebahodnotením, sebadisciplínou, 
- emocionálnou stabilitou,  
- diskrétnosťou a zodpovednosťou,  
- iniciatívnosťou, adaptabilnosťou, tvorivosťou,  
- uvedomením si potreby neustáleho vzdelávania a rozvíjania svojich schopností. 
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11 RÁMCOVÉ UČEBNÉ PLÁNY 

11.1 Rámcový učebný plán pre 3-ročné pomaturitné vyššie odborné štúdium:  

Cieľové zložky vzdelania 

Počet týždenných 
vyučovacích ho-
dín vo vzdeláva-
com programe

11 

za štúdium 

Minimálny 
celkový 
počet 

hodín za 
štúdium 

Odborné vzdelávanie 59 1888 

Disponibilné hodiny  40 1280 

CELKOM 99 3168 

 

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí 

Minimálny počet 
vyučovacích ho-
dín vo vzdeláva-
com programe za 

štúdium 

Minimálny 
celkový 
počet 

hodín za 
štúdium 

Odborné vzdelávanie 59 1888 

Teoretické vzdelávanie 26 832 

Praktická príprava 33 1056 

Disponibilné hodiny 40 1280 

SPOLU 99 3168 

11.2 Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 3-ročné pomaturitné vyššie 
odborné štúdium: 

a) Rámcový učebný plán vymedzuje proporcie medzi teoretickým 
a praktickým odborným vzdelávaním a ich záväzný minimálny rozsah. Tento plán 
je východiskom pre spracovanie konkrétnych učebných plánov školských vzdelá-
vacích programov, v ktorých budú vzdelávacie oblasti rozpracované do učebných 
osnov vyučovacích predmetov alebo modulov. Počty vyučovacích hodín pre jed-
notlivé vzdelávacie oblasti predstavujú nevyhnutné minimum. V školských vzde-
lávacích programoch sa môžu rozšíriť podľa potrieb odborov a zámerov školy 
z kapacity disponibilných hodín. 

b) Stredné odborné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením plnia rovnaké 
ciele ako stredné odborné školy pre intaktných žiakov. Všeobecné ciele vzdelá-
vania v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a kompetencie sa prispôsobujú indi-
viduálnym osobitostiam žiakov so zdravotným znevýhodnením v takom rozsahu, 
aby jeho konečné výsledky zodpovedali profilu absolventa. Špecifiká výchovy 
a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením (dĺžka, formy výchovy 
a vzdelávania, podmienky prijímania, organizačné podmienky na výchovu 
a vzdelávanie, personálne, materiálno-technické a priestorové zabezpečenie ap.) 
stanovujú vzdelávacie programy vypracované podľa druhu zdravotného znevý-
hodnenia.  

c) Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je 
minimálne 33 hodín a maximálne 35 hodín, za celé štúdium minimálne 99 hodín, 
maximálne 105 hodín. Výučba v študijných odboroch sa realizuje v 1. a 2. ročníku 
v rozsahu 33 týždňov, v 3. ročníku v rozsahu 30 týždňov. Časová rezerva sa vyu-
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žije na opakovanie a doplnenie učiva a v poslednom ročníku na realizáciu absol-
ventskej skúšky. 

d) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa potrieb odboru štúdia a podmienok školy. 
e) Vyučuje sa odborný cudzí jazyk: jazyk anglický, nemecký, francúzsky, ruský, 

španielsky, podľa potreby a podmienok školy aj ďalšie cudzie jazyky. Výučba cu-
dzieho jazyka sa realizuje minimálne v rozsahu 2 týždenných vyučovacích hodín 
v každom ročníku a je súčasťou teoretického vzdelávania. Ak škola nevyučuje 
cudzí jazyk, ktorý žiak absolvoval v predchádzajúcom štúdiu, výučba prebieha 
podľa výkonových a obsahových štandardov pre predchádzajúce štúdium. 

f) Riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou na návrh predmetových ko-
misií rozhodne, ktoré predmety v rámci teoretického vzdelávania a praktickej prí-
pravy možno spájať do viachodinových celkov.  

g) Na cirkevných školách môže byť súčasťou vzdelávania predmet náboženstvo 
(podľa konfesie zriaďovateľa).  

h) Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. 
Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojova-
nie požadovaných praktických zručností a činností formou praktických cvičení 
(v odborných učebniach ap.) a odbornej praxe. Na praktických cvičeniach 
a odbornej praxi sa môžu žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa platných predpisov. 
Povinnou súčasťou praktickej prípravy je: 
- absolvovanie odbornej praxe v inštitúciách a organizáciách štátnej správy, 

samosprávy, alebo tretieho sektora, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so 
štúdiom a to v 1. ročníku súvisle v rozsahu minimálne 20 pracovných dní, 6 
vyučovacích hodín za jeden deň, v 2. ročníku súvisle v rozsahu 40 pracovných 
dní, 7 vyučovacích hodín za jeden deň, v 3. ročníku súvisle v rozsahu 60 pra-
covných dní 7 vyučovacích hodín za jeden deň,  

- absolvovanie minimálne dvoch exkurzií v zariadeniach sociálnych služieb, 
v sociálnej poisťovni, inštitúciách a organizáciách tretieho sektoru, ktoré vyko-
návajú činnosti súvisiace so štúdiom; 

- absolvovanie sociálno-psychologického výcviku (môže sa realizovať formou 
kurzu, alebo odborného vyučovacieho predmetu). 

i) Disponibilné hodiny sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu v školskom 
vzdelávacom programe a súčasne na vnútornú a vonkajšiu diferenciáciu štúdia 
na strednej škole. O ich využití rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej kon-
cepcie výchovy a vzdelávania podľa návrhu predmetových komisií a po preroko-
vaní v pedagogickej rade. Možno ich využiť na posilnenie hodinovej dotácie zá-
kladného učiva (povinných predmetov) alebo na zaradenie ďalšieho rozširujúceho 
učiva (voliteľných a nepovinných predmetov) v učebnom pláne.  
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12 VZDELÁVACIE OBLASTI 

Odborné vzdelávanie vedie žiakov k zvládnutiu základných úloh profesií, na ktoré sa 
pripravujú. Základným cieľom je osvojiť si vedomosti a spôsobilosti potrebné pre 
zvládnutie celého okruhu učiva. Žiaci získavajú, upevňujú a prehlbujú si vedomosti, 
zručnosti a návyky predpísané na zvládnutie budúceho povolania. Pri práci dodržia-
vajú zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a protipožiarnej 
ochrany. Absolventi škôl vstupujúci do praxe by mali byť vybavení kvalitnými základ-
mi odborného cudzieho jazyka, aby sa mohli uchádzať o prácu v rámci Európskej 
únie.  

Odborné vzdelávanie v skupine odborov 68 Právne vedy v štátnom vzdelávacom 
programe predstavuje súbor základných odborných informácií – súhrn principiálnych 
vedomosti a zručností uvedených v profile absolventa nevyhnutných pre kvalifikova-
né vykonávanie základných odborných činností. 

Prehľad vzdelávacích oblastí: 

1) Teoretické vzdelávanie 
2) Praktická príprava  

12.1 Teoretické vzdelávanie 

Charakteristika vzdelávacej oblasti  

Cieľ je zameraný na osvojenie základných pojmov z právnych, filozofických, psycho-
logických, sociologických a sociálnych a behaviorálnych vied. Učivo je zamerané na 
rozvoj osobnosti žiaka (spôsobilosti nevyhnutné na sebapoznanie, sebavýchovu, se-
barozvoj), poskytuje mu vedomosti o rôznych skupinách klientov sociálno-právnej 
oblasti, o možnostiach práce s nimi a to v úzkej spolupráci s kolegami a ďalšími od-
borníkmi. Osvojuje si podmienky, metódy a spôsoby úspešnej komunikácie, empatie 
a asertivity a zásady etiky profesie sociálnej práce.  

Psychologické disciplíny umožňujú žiakovi spoznať zákonitosti duševnej hygieny 
a možnosti ich uplatnenia v pracovnom aj osobnom živote. Na základe poznatkov 
získaných v rámci teoretickej prípravy žiak dokáže zvoliť primerané metódy 
a postupy práce s konkrétnym klientom. 

Obsah nadväzuje na poznatky získané v predchádzajúcom štúdiu. Dôraz je kladený 
najmä na hygienu, starostlivosť o zdravie, poznanie chorôb a ich prevenciu, na úrazy 
a ich prevenciu a poskytnutie prvej pomoci. Žiak si osvojuje základné právne normy 
z odboru, pozná organizáciu a systém riadenia, inštitúcie poskytujúce sociálnoprávnu 
pomoc, ako aj ciele politiky štátu v odbore. V obsahu sa kontinuálne prelínajú aj prv-
ky environmentálnej výchovy a vzdelávania. 

V predmete cudzí jazyk je cieľom rozvoj schopnosti formulovať vlastný názor, zaujať 
stanovisko k relevantnej problematike, porozumieť čítanému a hovorenému slovu 
v cudzom jazyku. Žiaci si pri práci s odbornými textami rozšíria slovnú zásobu 
o odbornú terminológiu zo sociálnoprávnej oblasti a na základe vedomostí získaných 
z odborných predmetov vedia o danej sociálnej problematike diskutovať, či podať 
stručnú a vecnú informáciu.  
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Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdeláva-
cej oblasti musí disponovať stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo 
predpísané obsahovými štandardmi.  

12.2 Praktická príprava 

Charakteristika vzdelávacej oblasti 

V prakticky orientovaných činnostiach žiak uplatňuje nadobudnuté vedomosti, zruč-
nosti, spôsobilosti najmä z psychologických, sociologických, edukačných, disciplín, 
metód sociálnej práce ako aj z ostatných odborných predmetov. Dôležitou súčasťou 
odbornej prípravy je utváranie odborných postojov a názorov, vzťahu žiakov k odboru 
štúdia, k plneniu pracovných povinností a pocitu zodpovednosti za zverené osoby, 
hodnoty a výsledky svojej činnosti.  

Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdeláva-
cej oblasti musí disponovať stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo 
predpísané obsahovými štandardmi.  

12.3 Vzdelávacie štandardy špecifické pre študijné odbory 

Študijný odbor 

SOCIÁLNO-PRÁVNA ČINNOSŤ 

TEORETICKÉ VZDELÁVANIE 

Výkonové štandardy 

Absolvent má: 

- definovať a vysvetliť základné pojmy, metódy, postupy a princípy sociálnej práce a postavenie 
sociálnej práce v systéme pomáhajúcich profesií, 

- vybrať a vysvetliť významné historické udalosti a osobnosti z dejín sociálnej práce, 
- popísať sústavu sociálnych subjektov v Slovenskej republike a medzinárodných subjektov z oblasti 

sociálnej práce, 
- uviesť etické princípy profesie, hodnoty, ktoré sú základom sociálnej práce,  
- popísať a porovnať obsah a spôsob práce existujúcich zariadení, 
- definovať a vysvetliť základné demografické pojmy, 
- popísať sociálnu politiku štátu,  
- vysvetliť štruktúru dávok a príspevkov, 
- definovať a vysvetliť základné pojmy zo všeobecnej psychológie, vývinovej psychológie, sociálnej 

psychológie, psychológie osobnosti, psychopatológie a psychohygieny, 
- pomenovať a vysvetliť základné psychické procesy a stavy, štruktúru osobnosti, 
- rozlišovať špecifiká vývinových období človeka, 
- vymenovať a vysvetliť osobitosti sociálneho prostredia, pomenovať sociálne roly a sociálne skupi-

ny v priebehu života človeka, 
- popísať a vedieť vysvetliť metódy zvládania životných situácií, rizík povolania a zásady duševnej 

hygieny, uviesť príklady metód a techník sebapoznania, sebahodnotenia, sebaregulácie, sebavý-
chovy a techník zvládania záťaže súvisiacej s povolaním, 

- posúdiť dopad svojich postojov na vlastné a klientovo prežívanie a správanie, 
- formulovať svoje postoje k dôležitým otázkam medziľudských vzťahov, 
- identifikovať rizikové skupiny klientov,  
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- uviesť príklady dobrej praxe, 
- definovať a vysvetliť základné pojmy zo všeobecnej pedagogiky, sociálnej pedagogiky, špeciálnej 

a liečebnej pedagogiky, 
- identifikovať vzdelávacie potreby jednotlivých klientskych skupín,  
- popísať systém sociálnej pomoci v Slovenskej republiky, 
- vysvetliť vzťah zdravotnej a sociálnej politiky, 
- vysvetliť ekonomické súvislosti sociálnych problémov, 
- vysvetliť základné ľudské práva, kultúrne, hospodárske a sociálne práva, 
- reprodukovať a vysvetliť pojmy z oblasti štátu a práva, 
- popísať Ústavu Slovenskej republiky a ostatné relevantné právne normy, 
- popísať funkciu orgánov štátnej a verejnej správy,  
- vysvetliť súvislosti medzi výkonom profesie a zámermi sociálnej politiky štátu, 
- pomenovať a popísať obsah a spôsob práce existujúcich zariadení z oblasti prevencie sociálno-

patologických javov, 
- používať zvukové a grafické (pravopisné) prostriedky daného jazyka, slovnú zásobu vrátane vy-

branej frazeológie v rozsahu daných tematických okruhov, 
- rozvíjať základy špecificky zameranej slovnej zásoby, 
- poznávať, vyhľadávať, uchovávať, využívať a vytvárať informácie v cudzom jazyku, 
- vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver v cudzom jazyku,  
- zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného 

problému alebo osvojiť si nové poznatky v cudzom jazyku, 
- používať osvojené jazykové prostriedky v súvislých výpovediach a v obsahových celkoch primera-

ne s komunikatívnym zámerom,  
- vhodne reagovať na partnerove podnety, odhadovať významy neznámych výrazov, používať kom-

penzačné vyjadrovanie, pracovať so slovníkom (prekladovým, výkladovým) používať dostupné ja-
zykové príručky a informačné zdroje, 

- komunikovať v rôznych spoločenských úlohách, bežných komunikatívnych aj mimoriadnych (kon-
fliktných) 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 prostried-
kov v komunikatívnych situáciách v rámci tematických okruhov, preukázať úroveň receptívnych 
(vrátane interaktívnych) a produktívnych rečových schopností. 

Obsahové štandardy 

Základy vied o človeku a spoločnosti 

Obsah je zameraný na osvojenie si odbornej terminológie vied o človeku a spoločnosti na takej úrov-
ni, aby ich žiaci dokázali primerane používať vo verbálnej i neverbálnej komunikácii s odbornou i laic-
kou verejnosťou. Umožní im to, aby sa aktívne zúčastňovali na občianskom živote a spolupracovali 
na rozvoji demokracie. Oslobodili sa od predsudkov, xenofóbie, intolerancie, rasizmu 
a neznášanlivosti. Aby prijali zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia. Rozvíjali a kultivovali svoju 
osobnosť a celoživotne sa vzdelávali a zdokonalili sa pracovať v skupine – tíme. Osvoja si základy 
edukačných, psychologických a sociologických vied. Súčasne spoznajú klienta a to z hľadiska psy-
chických procesov, stavov, štruktúry osobnosti, špecifík z hľadiska ontogenézy, či sociálneho pro-
stredia. Spoznajú príčiny a dopady negatívnych vplyvov na vývoj detí a mládeže. Zvládnu prakticky 
nadviazať kontakty s inštitúciami, ktoré zabezpečujú využívanie voľného času detí a mládeže, sta-
rostlivosť o deti v mimovyučovacom čase a pomenovať a popísať obsah a spôsob ich práce. 

Sociálna práca 

Obsah je orientovaný na podstatu sociálnej práce a jej vzťah so sociálnou politikou, historické fakty 
o sociálnej práci, obsah a spôsoby práce zariadeniach sociálnych služieb, aby žiaci pochopili podsta-
tu sociálnej práce a jej vzťah so sociálnou politikou. Získajú vedomosti o špecifických znakoch sociál-
nej práce, osvoja si vedomosti, zručnosti a nadobudnú postoje nevyhnutné pre kvalitnú prácu sociál-
neho pracovníka s klientom, o spolupráci s kolegami, pracovníkmi iných inštitúcií či s členmi rodiny pri 
riešení problému. Oboznámia sa so základnou terminológiou, získajú prvotné informácie o vzťahu 
pracovník – klient, o fázach v sociálnej práci a ich obsahu a úlohe sociálneho pracovníka v nich. Žiaci 
sú vedení k pochopeniu súvislostí medzi ich osobnostnými a profesionálnymi schopnosťami. Spo-
znajú špecifiká individuálnej, skupinovej a komunitnej sociálnej práce. Naučia sa organizáciu a rôzne 
metodické postupy v SP, získajú prehľad v metódach práce s rôznymi typmi klientov. Získajú základ-
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né poznatky z poradenstva, rodinnej terapie, s ďalších metód s konkrétne zameraným prístupom ako 
aj rolového správania sa sociálneho pracovníka v sociálnej práci. 

Sociálnoprávna ochrana 

Štandard určuje vedomosti z oblasti sociálnoprávnej ochrany, sociálnej kurately, ich obsahu 
a rozsahu, opatrení súvisiacich s ochranou detí. Obsah je zameraný na organizáciu sociálnoprávnej 
ochrany, pôsobnosť a kompetencie jednotlivých inštitúcií, opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a 
sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňo-
vanie negatívnych vplyvov, opatrenia na zabezpečenie ochrany života, zdravia a priaznivého psy-
chického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa, na zabezpečenie náhradného rodin-
ného prostredia, vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení, 
opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru. Poskytuje zároveň 
základné informácie o sociálnoprávnej ochrane v krajinách EÚ. 

Profesijná etika 

Obsah je tvorený tak, aby žiaci zvládli náročnosť a stresy vyplývajúce z profesie, uplatňovali zásady 
duševnej hygieny, rozvíjali profesijné i osobnostné kvality aplikovaním metód a techník sebapozna-
nia, sebahodnotenia, sebaregulácie, sebavýchovy, hodnotenia vlastnej práce a práce iných. Dôraz je 
kladený na poznanie, rešpektovanie a dodržiavanie etických princípov profesie. 

Zdravotníctvo a prvá pomoc 

Obsah má umožniť žiakom posúdiť sociálne problémy, ktoré vyvolávajú zdravotné ťažkosti a sociálne 
faktory, ktoré napomáhajú vzniku choroby. Učí poznať význam členenia porúch zdravotného stavu, 
diagnostiku chorôb so sociálnym dopadom, súčasnú organizáciu slovenského zdravotníctva, systém 
organizácie práce v zdravotníckych inštitúciách, zdravotnú výchovu obyvateľstva, učí využívať zdra-
votnícku štatistiku, poznať význam sociálnej služby v zdravotníctve. Obsah je zameraný na poznanie 
príčin úrazov a ich následkov v jednotlivých vekových kategóriách, povinného vybavenia lekárničky 
a jeho použitia v prípade konkrétneho úrazu. Žiak tak získa vedomosti, zručnosti a základné návyky 
nevyhnutné pre praktické poskytovanie prvej pomoci. 

Základy právnych vied 

Obsah umožňuje žiakom spoznať a osvojiť si základné ľudské práva, oboznámiť sa s dokumentmi 
o týchto právach a spôsobe ich aplikácie v odbore. Dôraz je kladený na poznanie a rešpektovanie 
ľudských práv a ďalších právnych noriem viažucich sa k profesii. Obsah sa orientuje na sociálne prá-
va a zabezpečenie občanov, systémové zmeny, sociálne zabezpečenie, systém sociálneho poiste-
nia, štátnu sociálnu podporu, sociálnu pomoc, doplnkové a individuálne poistenie. Obsah vytvára 
predpoklady na pochopenie základných princípov jednotlivých systémov, druhov krytých sociálnych 
udalostí, spôsobov financovania a ich inštitucionálneho usporiadania. Obsah je sústredený na uplat-
nenie sociálnej práce v oblasti sociálnej pomoci zameranej na prekonávanie alebo zmierňovanie 
sociálnej alebo hmotnej núdze vyplývajúcej zo sociálnej udalosti. Oboznamuje s nástrojmi a formami 
pomoci najmä rodine s deťmi, občanom v kríze, v starobe a zdravotne postihnutým občanom 
a ďalším typom klientov. Umožňuje poznať práva a povinnosti občanov, základy štátneho, občian-
skeho, rodinného, pracovného a trestného práva. Celý obsah prispieva k zvyšovaniu právneho ve-
domia študentov. Obsah pružne reaguje na legislatívne zmeny so zámerom širokého uplatnenia zna-
lostí v praxi. Zameriava sa na obraz spoločnosti v celom kontexte fungovania štátu, neštátnych 
a medzinárodných organizácií, v spojitosti so vzdelávaním a prípravou pre výkon profesie sociálneho 
pracovníka. Hlavným cieľom je umožniť žiakovi stať sa plnohodnotným občanom štátu, ktorý pozná 
svoje práva a povinnosti a má základné vedomosti a zručnosti z oblasti práva pre prácu s klientom a 
výkon odborný činností z toho vyplývajúcich. 

Ekonomika a riadenie 

Obsah je zameraný na makroekonomiku a mikroekonomiku. Umožňuje pochopiť podstatu fungovania 
trhu, globálnu ekonomiku, ekonomiku štátu a podniku. Zameriava sa na problematiku podnikania, 
pochopenie základných rozdielov medzi podnikaním jednotlivca a obchodnými spoločnosťami. 
Umožňuje získať a rozšíriť vedomosti z oblasti marketingu, finančného trhu a personalistiky, so zrete-
ľom na orientáciu v právnych predpisoch, pochopenie ekonomických javov, získanie praktických 
zručností pri základných ekonomických výpočtoch a kalkuláciách, osvojenie si základných komuni-
kačných spôsobilostí a personálnych vzťahov vytvorených na základe tolerancie. Obsah umožňuje 
nadobudnúť základné vedomosti z oblasti účtovníctva – ovládanie jednoduchého a základných prin-
cípov podvojného účtovníctva. Cieľom vzdelávania je získanie a osvojenie si teoretických vedomosti 
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a zručnosti, ktoré je možné aplikovať pri ďalšom štúdiu, v zamestnaní alebo v podnikaní, s dôrazom 
na oblasť sociálnych služieb. 

Cudzí jazyk v odbore 

Vyučovanie cudzieho jazyka smeruje k rastu profesionality a rozhľadenosti sociálnych pracovníkov, 
vedie k multikultúrnemu vnímaniu Európy a sveta. Štúdium je orientované na zvyšovanie samostat-
nosti a presnosti ich jazykového prejavu a na výchovu k tolerancii a vzájomnej zodpovednosti. Učivo 
je štruktúrované do tematických okruhov súvisiacich so sociálnou, prácou, sociálnou politikou, sociál-
noprávnou ochranou (napr. starí ľudia, zamestnanie a trh práce, hendikepovaní občania, dobrovoľ-
níctvo, ľudské práva, krajiny tretieho sveta a humanitárna pomoc). U žiakov sa kladie dôraz na budo-
vanie predovšetkým špecificky zameranej slovnej zásoby (sociálna práca, právo, psychológia, socio-
lógia, etika, morálka). Samozrejmým je plynulé pokračovanie v prehlbovaní gramatických vedomostí 
a rozvíjaní nasledovných spôsobilostí: ústny a písomný prejav, čítanie a počúvanie s porozumením.  

PRAKTICKÁ PRÍPRAVA 

Výkonové štandardy 

Absolvent má: 

- organizovať a realizovať samostatne prácu s, klientom, rodinou, skupinou a komunitou, 
- vhodne aplikovať metódy a techniky pomoci pre konkrétneho klienta, 
- samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce v menšom kolek-

tíve, niesť zodpovednosť aj za prácu druhých, 
- vykonávať základné poradenstvo, 
- používať základy mediácie a negociácie pri práci s klientom,  
- plánovať, organizovať, realizovať a vyhodnocovať konkrétne postupy procesu sociálnej pomoci, 
- analyzovať nadobudnuté poznatky a aplikovať ich v praxi, 
- analyzovať a hodnotiť činnosť svoju i kolegov, 
- samostatne a aktívne riešiť každodenné pracovné situácie, 
- tvoriť projekty v oblasti sociálnej práce, 
- pozorovať a interpretovať správanie klienta, 
- skúmať a analyzovať sociálnu klímu klienta, na základe toho určovať ďalší postup riešenia jeho 

sociálnej situácie, 
- identifikovať svoje emócie a pracovať s nimi a s ich účinkom na svoju osobu, alebo iných ľudí 
- overovať správnosť pracovných postupov a analyzovať a zhodnocovať vlastnú skúsenosť, ako aj 

skúsenosť iných, 
- akceptovať individuálne, sociálne a kultúrne odlišnosti a pracovať s nimi 
- aplikovať zásady efektívnej komunikácie, 
- praktizovať základné vedomosti potrebné pre prípravu empirického výskumu, zberu, spracovania 

a vyhodnotenia dát 
- prezentovať svoje názory 
- praktizovať sociálno-právne úkony, vyplývajúce z konkrétnych prístupov a metód práce s klientom, 
- vypracovať návrhy príslušných právnych úkonov, 
- aplikovať alternatívne spôsoby konania pri navrhovaní pomoci pre klienta, 
- prejaviť svoje postoje v konaní s klientom, 
- reflektovať prácu v tíme, spolupracovať s pracovníkmi iných inštitúcií,  
- uplatňovať poznatky zo psychohygieny, metódy a techniky sebapoznania, sebaregulácie, sebavý-

chovy, na zvládanie stresov a rizík povolania, 
- uplatňovať základné právne normy a pravidlá bezpečnosti pri práci a ochrane zdravia pri práci, 
- poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch a drobných poraneniach, pri stavoch ohrozujúcich život, 
- uplatňovať etické princípy v správaní a konaní, 
- vytvoriť vecne, štylisticky i gramaticky správne písomnosti pracovného i personálneho charakteru, 
- uplatňovať praktické zručnosti v oblasti počítačovej a informačnej techniky,  
- zodpovedne a v zmysle zákonných noriem narábať s informáciami, obzvlášť s osobnými údajmi 

klientov, pracovať s odbornou literatúrou a inými zdrojmi informácií, 
- komunikovať v cudzom jazyku.  

Obsahové štandardy 
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Sociálno-právna činnosť 

Je sústredená na oblasť uplatnenia sociálnej práce ako odboru, ktorý má občanovi pomôcť prekoná-
vať alebo zmierňovať ťažkú životnú situáciu, v ktorej sa ocitol. Oboznamuje s využitím nástrojov 
a foriem pomoci najmä rodinám s deťmi, občanom v kríze, v starobe a zdravotne postihnutým obča-
nom, s koncepciou rodinnej politiky ako aj s formami pomoci neštátnych subjektov. Obsah pružne 
reaguje na legislatívne zmeny so zámerom širokého uplatnenia znalostí v praxi. Umožňuje žiakom 
osvojiť si základné zručnosti pre sociálnu prácu t.j., získavať údaje pre spracovanie sociálnej anam-
nézy, plánovať, organizovať, realizovať a vyhodnotiť pracovné aktivity vychádzajúce z potrieb, záuj-
mov a sociálnej situácie klienta, s prihliadnutím na jeho vekové a individuálne osobitosti a vypracovať 
individuálny rozvojový plán. Obsah umožňuje osvojiť si jednotlivé fázy práce s klientom, metódy prá-
ce s klientom, základné pravidlá a postupy sociálnej práce. Ťažiskom je aplikácia teoretických vedo-
mostí a praktických skúseností do práce s konkrétnym klientom. Obsah je zameraný aj na získanie 
a rozvoj praktických zručností v oblasti počítačovej a informačnej techniky v odbore.  

Komunikácia a profesijná etika 

Obsah je zameraný na osvojenie si taktnej a kultivovanej (jasnej a zrozumiteľnej) komunikácie ako vo 
verbálnej, neverbálnej, tak i v grafickej podobe. Dôraz je kladený na uplatňovanie etických princípov 
profesie v správaní a konaní, na zodpovedné a diskrétne narábanie s informáciami a osobnými 
údajmi. Zároveň poskytuje zručnosť ako pracovať s rizikovým klientom, riešiť konflikty, reflektovať 
svoj prejav vo vzťahu k sociálnemu okoliu, spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, určo-
vať najzávažnejšie rysy problému, zvažovať rôzne možnosti riešenia. Obsah je tvorený tak, aby žiaci 
zvládli náročnosť a stresy profesie, uplatňovali zásady duševnej hygieny, rozvíjali profesijné i osob-
nostné kvality aplikovaním metód a techník sebapoznania, sebahodnotenia, sebaregulácie, sebavý-
chovy, hodnotenia vlastnej práce a práce iných.  

Prax a supervízia 

Štandard umožní žiakom oboznámiť sa s inštitúciami a organizáciami, v ktorých sa realizujú sociálno-
právne činnosti, diferencovať jednotlivých poskytovateľov sociálnych služieb podľa typu zriaďovateľa. 
Rozvinúť profesionálne zručnosti a aplikovať teoretické vedomosti do praktickej sociálnej práce. Ob-
sah je zameraný na osvojenie štandardných pravidiel správania sa na pracoviskách. Prax je zamera-
ná na sprostredkovanie zručností k samostatnej profesionálnej činnosti v rôznych oblastiach sociálnej 
práce. Účelom je tréning profesionálnych zručností priamo v pracovnom procese, získanie prehľadu 
o úlohách daného pracovného miesta, štruktúre inštitúcie a pracovno-právnych a administratívnych 
činnostiach. Zameriava sa na aplikáciu teoretických vedomostí do praxe, používanie relevantných 
pracovných postupov a pracovných techník (vypracovať analýzu, plán činnosti, zdôvodnenie cieľov, 
opatrenia na zavedenie zmien, evaluácia. Počas praxe prichádzajú žiaci v pravidelných cykloch do 
školy na supervíziu. Získajú vedomosti o supervízii, jej cieľoch, obsahu a výhodách, o organizácii 
a formálnej stránke supervíznych sedení. Naučia sa počúvať a neradiť, byť empatickí, uvedomovať si 
svoje prednosti a nedostatky a pracovať s nimi. Naučia sa spontánne vyjadrovať, nadobúdajú schop-
nosť akceptovať sami seba. Riešia konkrétne problémy z pracovísk, učia sa korigovať neefektívne 
postupy v práci s klientom, s využitím rôznych supervíznych postupov. Súčasťou štandardu je aj 
zvládnutie základov prvej pomoci pri úrazoch a drobných poraneniach, pri stavoch ohrozujúcich život.  
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13 ORGANIZÁCIA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V EXTERNEJ FORME ŠTÚDIA 

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa výchova a vzdelávanie organizuje nie-
len dennou, ale aj externou formou štúdia. Externá forma štúdia sa organizuje ako 
večerná, diaľková alebo dištančná.  
Na stredných odborných školách sa organizuje externá forma štúdia pre uchádzačov, 
ktorí získali úplné stredné odborné vzdelanie v dĺžke štúdia, ktorú určí riaditeľ stred-
nej školy podľa ich zaradenia do príslušného ročníka príslušného študijného odboru. 

Večerné vzdelávanie je organizované pravidelne niekoľkokrát v týždni v rozsahu 10 
až 15 hodín týždenne. 

Diaľkové vzdelávanie je organizované spravidla raz týždenne v rozsahu 6 až 7 kon-
zultačných hodín. 

Dištančné vzdelávanie je diaľkové vzdelávanie prostredníctvom korešpondencie, te-
lekomunikačných médií a iných prostriedkov, pri ktorých spravidla nedochádza 
k priamym kontaktom medzi pedagogickým zamestnancom a samostatne študujúcim 
žiakom. V stredných odborných školách sa praktické vyučovanie nemôže realizovať 
dištančnou formou vzdelávania. Odporúča sa kombinované štúdium, v ktorom sa 
kombinuje teoretické vzdelávanie formou dištančného vzdelávania a praktické vyu-
čovanie formou denného štúdia. Predpokladom realizácie tejto formy vzdelávania je 
zabezpečenie overeného kontaktu medzi žiakom a učiteľom, existencia špeciálnych 
študijných podmienok, umožňujúcich samostatné štúdium a priamy rýchly kontakt 
s učiteľom a školou.  
Dištančné vzdelávanie vyžaduje tvorbu samostatného ŠkVP (popr. samostatnej časti 
ŠkVP) v ktorom sú presne vymedzené podmienky: 
- požadované vstupy,  
- realizácia kontaktu žiak – učiteľ (musí byť zabezpečený overený kontakt),  
- štruktúra a spôsob realizácie obsahu vzdelávania – napr. súpis požadovaných 

samostatných prác, zoznam študijných materiálov, pomôcok a ďalších študijných 
informácií, rád a odporúčaní pre zjednodušenie štúdia, 

- kritéria a spôsob hodnotenia jednotlivých výstupov,  
- vlastná príprava a realizácia ukončovania štúdia. 

Dištančné vzdelávanie sa v plnom rozsahu odvíja od požiadaviek príslušného ŠVP. 

Vzdelanie získané vo všetkých formách štúdia je rovnocenné. Z tohto dôvodu je 
v externej forme štúdia vhodné navýšiť počet vyučovacích hodín/konzultácii v tých 
predmetoch ŠkVP, ktoré si vyžadujú nácvik zručností. Na tento účel sa využijú dis-
ponibilné hodiny uvedené v RUP. V diaľkovom vzdelávaní sa konzultačné hodiny 
uvedené za celé štúdium môžu využiť na jeden alebo viac predmetov ŠkVP. Žiak sa 
v externej forme štúdia zo správania neklasifikuje. 
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13.1 RÁMCOVÉ UČEBNÉ PLÁNY – externá forma štúdia 

13.1.1 Rámcový učebný plán pre 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium 
študijné odbory – večerné vzdelávanie:  

Cieľové zložky vzdelávania 

Počet týžden-
ných vyučova-
cích hodín vo 
vzdelávacom 
programe3 za 

štúdium 

Minimálny 
celkový 

počet ho-
dín za 

štúdium 

Odborné vzdelávanie 18 576 

Disponibilné hodiny 2 64 

CELKOM  20 640 

 

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí 

Minimálny po-
čet vyučova-
cích hodín vo 
vzdelávacom 
programe za 

štúdium 

Minimálny 
celkový 

počet ho-
dín za 

štúdium 

Odborné vzdelávanie 18 576 

Teoretické vzdelávanie 12 384 

Praktická príprava 6 192 

Disponibilné hodiny 2 64 

SPOLU 20 640 

13.1.2 Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 2-ročné pomaturitné kva-
lifikačné štúdium študijné odbory – večerné vzdelávanie: 

a) Rámcový učebný plán pre večerné vzdelávanie je vymedzený v rovnakej dĺžke 
štúdia ako pre dennú formu, stanovuje proporcie medzi teoretickým a praktickým 
vzdelávaním a ich záväzný minimálny rozsah. Tento plán je východiskom pre 
spracovanie konkrétnych učebných plánov školských vzdelávacích programov. 

b) Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je 
minimálne 10 hodín a maximálne 15 hodín v jednom ročníku štúdia, za celé štú-
dium je počet týždenných hodín minimálne 20 hodín a maximálne 30 hodín  
(celkový počet hodín za celé štúdium minimálne 640 hodín, maximálne 960 ho-
dín). Do celkového počtu hodín za štúdium sa počíta priemer 32 týždňov, spres-
nenie počtu hodín za štúdium bude predmetom školských učebných plánov. Ča-
sová rezerva sa využije na opakovanie a doplnenie učiva.  

c) Dĺžka externej formy štúdia je najviac o jeden rok dlhšia ako denná forma štúdia.  
d) Vyučuje sa odborný cudzí jazyk: jazyk anglický, nemecký, francúzsky, ruský, 

španielsky a podľa potreby a podmienok školy aj ďalšie cudzie jazyky. Výučba 
cudzieho jazyka je súčasťou teoretického vzdelávania. Ak škola nevyučuje cudzí 

                                            
3
 Minimálny počet týždenných hodín je 10 (rozpätie 10 – 15 hodín) 
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jazyk, ktorý žiak absolvoval v predchádzajúcom štúdiu, výučba prebieha podľa 
výkonových a obsahových štandardov pre predchádzajúce štúdium. 

e) Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. 
Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojova-
nie požadovaných praktických zručností a činností formou praktických cvičení 
(v odborných učebniach ap.) a odbornej praxe. Praktické vyučovanie vymedzené 
v RUP sa zaraďuje v zodpovedajúcom rozsahu, s ohľadom na predchádzajúce 
vzdelanie žiakov a získanú kvalifikáciu alebo prax tak, aby boli splnené požiadav-
ky ŠVP na kompetencie absolventa. Povinnou súčasťou praktickej prípravy je: 
- absolvovanie odbornej praxe v inštitúciách a organizáciách štátnej správy, 

samosprávy, alebo tretieho sektora, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so 
štúdiom a to v 1. ročníku súvisle v rozsahu minimálne 25 pracovných dní, 6 
vyučovacích hodín za jeden deň, v 2. ročníku súvisle v rozsahu minimálne 
25 pracovných dní, 6 vyučovacích hodín za jeden deň,  

- absolvovanie sociálno-psychologického výcviku (môže sa realizovať formou 
kurzu, alebo odborného vyučovacieho predmetu). 

f) Na cirkevných školách môže byť súčasťou vzdelávania predmet náboženstvo 
(podľa konfesie zriaďovateľa).  

g) Disponibilné hodiny sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu v školskom 
vzdelávacom programe a súčasne na vnútornú a vonkajšiu diferenciáciu štúdia 
na strednej škole. O ich využití rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej kon-
cepcie výchovy a vzdelávania podľa návrhu predmetových komisií a po preroko-
vaní v pedagogickej rade. Možno ich využiť na posilnenie hodinovej dotácie zá-
kladného učiva (povinných predmetov) alebo na zaradenie ďalšieho rozširujúceho 
učiva (voliteľných predmetov) v učebnom pláne. 
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13.1.3 Rámcový učebný plán pre 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium 
študijné odbory – diaľkové vzdelávanie:  

Cieľové zložky vzdelávania 

Počet týžden-
ných konzul-

tačných hodín 
vo vzdeláva-

com programe4 
za štúdium 

Minimálny 
celkový 

počet ho-
dín za 

štúdium 

Odborné vzdelávanie 10 320 

Disponibilné hodiny 2 64 

CELKOM  12 384 

 

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí 

Minimálny po-
čet konzultač-
ných hodín vo 
vzdelávacom 
programe za 

štúdium 

Minimálny 
celkový 

počet ho-
dín za 

štúdium 

Odborné vzdelávanie 10 320 

Teoretické vzdelávanie 4 128 

Praktická príprava 6 192 

Disponibilné hodiny 2 64 

SPOLU 12 384 

13.1.4 Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 2-ročné pomaturitné kva-
lifikačné štúdium študijné odbory – diaľkové vzdelávanie: 

a) Rámcový učebný plán pre diaľkové vzdelávanie je vymedzený v rovnakej dĺžke 
štúdia ako pre dennú formu, stanovuje proporcie medzi teoretickým a praktickým 
vzdelávaním a ich záväzný minimálny rozsah. Tento plán je východiskom pre 
spracovanie konkrétnych učebných plánov školských vzdelávacích programov. 

b) Počet týždenných konzultačných hodín v školských vzdelávacích programoch je 
minimálne 6 hodín a maximálne 7 konzultačných hodín v jednom ročníku štúdia, 
za celé štúdium je počet týždenných vyučovacích hodín minimálne 12 hodín 
a maximálne 14 hodín ( celkový počet hodín za celé štúdium je minimálne 384, 
maximálne 448 hodín). 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.  

c) Dĺžka externej formy štúdia je najviac o jeden rok dlhšia ako denná forma štúdia. 
d) Vyučuje sa odborný cudzí jazyk: jazyk anglický, nemecký, francúzsky, ruský, 

španielsky a podľa potreby a podmienok školy aj ďalšie cudzie jazyky. Výučba 
cudzieho jazyka je súčasťou teoretického vzdelávania. Ak škola nevyučuje cudzí 
jazyk, ktorý žiak absolvoval v predchádzajúcom štúdiu, výučba prebieha podľa 
výkonových a obsahových štandardov pre predchádzajúce štúdium.  

                                            
4
 Minimálny počet týždenných konzultačných hodín je 6 (rozpätie 6 – 7 hodín) 
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h) Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. 
Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojova-
nie požadovaných praktických zručností a činností formou praktických cvičení 
(v odborných učebniach ap.) a odbornej praxe. Praktické vyučovanie vymedzené 
v RUP sa zaraďuje v zodpovedajúcom rozsahu, s ohľadom na predchádzajúce 
vzdelanie žiakov a získanú kvalifikáciu alebo prax tak, aby boli splnené požiadav-
ky ŠVP na kompetencie absolventa. Povinnou súčasťou praktickej prípravy je: 
- absolvovanie odbornej praxe v inštitúciách a organizáciách štátnej správy, 

samosprávy, alebo tretieho sektora, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so 
štúdiom a to v 1. ročníku súvisle v rozsahu minimálne 25 pracovných dní, 6 
vyučovacích hodín za jeden deň, v 2. ročníku súvisle v rozsahu minimálne 
25 pracovných dní, 6 vyučovacích hodín za jeden deň,  

- absolvovanie sociálno-psychologického výcviku (môže sa realizovať formou 
kurzu, alebo odborného vyučovacieho predmetu). 

e) Na cirkevných školách môže byť súčasťou vzdelávania predmet náboženstvo 
(podľa konfesie zriaďovateľa).  

f) Disponibilné hodiny sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu v školskom 
vzdelávacom programe a súčasne na vnútornú a vonkajšiu diferenciáciu štúdia 
na strednej škole. O ich využití rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej kon-
cepcie výchovy a vzdelávania podľa návrhu predmetových komisií a po preroko-
vaní v pedagogickej rade. Možno ich využiť na posilnenie hodinovej dotácie zá-
kladného učiva (povinných predmetov) alebo na zaradenie ďalšieho rozširujúceho 
učiva (voliteľných predmetov) v učebnom pláne. 
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13.1.5 Rámcový učebný plán pre 3-ročné vyššie odborné štúdium – večerné 
vzdelávanie:  

Cieľové zložky vzdelania 

Počet týžden-
ných vyučova-
cích hodín vo 
vzdelávacom 
programe5 za 

štúdium 

Minimálny 
celkový 

počet ho-
dín za 

štúdium 

Odborné vzdelávanie 24 768 

Disponibilné hodiny 6 192 

CELKOM 30 960 

 

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí 

Minimálny po-
čet vyučova-
cích hodín vo 
vzdelávacom 
programe za 

štúdium 

Minimálny 
celkový 

počet ho-
dín za 

štúdium 

Odborné vzdelávanie 24 768 

Teoretické vzdelávanie 10 320 

Praktická príprava 14 448 

Disponibilné hodiny 6 192 

SPOLU 30 960 

13.1.6 Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 3-ročné vyššie odborné 
štúdium – večerné vzdelávanie:  

a) Rámcový učebný plán pre večerné vzdelávanie je vymedzený v rovnakej dĺžke 
štúdia ako pre dennú formu, stanovuje proporcie medzi teoretickým a praktickým 
vzdelávaním a ich záväzný minimálny rozsah. Tento plán je východiskom pre 
spracovanie konkrétnych učebných plánov školských vzdelávacích programov.  

b) Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je 
minimálne 10 hodín a maximálne 15 hodín v jednom ročníku štúdia, za celé štú-
dium minimálne 30 hodín, maximálne 45 hodín v jednom ročníku štúdia (celkový 
počet hodín za celé štúdium je minimálne 960 hodín, maximálne 1440 hodín). 
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.  

c) Dĺžka externej formy štúdia je najviac o jeden rok dlhšia ako denná forma štúdia. 
d) Vyučuje sa odborný cudzí jazyk: jazyk anglický, nemecký, francúzsky, ruský, 

španielsky a podľa potreby a podmienok školy aj ďalšie cudzie jazyky. Ak škola 
nevyučuje cudzí jazyk, ktorý žiak absolvoval v predchádzajúcom štúdiu, výučba 
prebieha podľa výkonových a obsahových štandardov pre predchádzajúce štú-
dium.  

                                            
5
 Minimálny počet týždenných hodín je 10 (rozpätie 10 – 15 hodín) 
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j) Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. 
Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojova-
nie požadovaných praktických zručností a činností formou praktických cvičení 
(v odborných učebniach ap.) a odbornej praxe. Na praktických cvičeniach 
a odbornej praxi sa môžu žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa platných predpisov. 
Povinnou súčasťou praktickej prípravy je: 
- absolvovanie odbornej praxe v inštitúciách a organizáciách štátnej správy, 

samosprávy, alebo tretieho sektora, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so 
štúdiom a to v 1. ročníku súvisle v rozsahu minimálne 20 pracovných dní, 6 
vyučovacích hodín za jeden deň, v 2. ročníku súvisle v rozsahu minimálne 
40 pracovných dní, 7 vyučovacích hodín za jeden deň, v 3. ročníku súvisle 
v rozsahu minimálne 60 pracovných dní 7 vyučovacích hodín za jeden deň,  

- absolvovanie sociálno-psychologického výcviku (môže sa realizovať formou 
kurzu, alebo odborného vyučovacieho predmetu). 

e) Disponibilné hodiny sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu v školskom 
vzdelávacom programe a súčasne na vnútornú a vonkajšiu diferenciáciu štúdia 
na strednej škole. O ich využití rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej kon-
cepcie výchovy a vzdelávania podľa návrhu predmetových komisií a po preroko-
vaní v pedagogickej rade. Možno ich využiť na posilnenie hodinovej dotácie zá-
kladného učiva (povinných predmetov) alebo na zaradenie ďalšieho rozširujúce-
ho učiva (voliteľných a nepovinných predmetov) v učebnom pláne.  
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13.1.7 Rámcový učebný plán pre 3-ročné vyššie odborné štúdium – diaľkové 
vzdelávanie: 

Cieľové zložky vzdelania 

Počet týžden-
ných vyučova-
cích hodín vo 
vzdelávacom 
programe6 za 

štúdium 

Minimálny 
celkový 

počet ho-
dín za 

štúdium 

Odborné vzdelávanie 15 480 

Disponibilné hodiny  3 96 

CELKOM 18 576 

 

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí 

Minimálny po-
čet vyučova-
cích hodín vo 
vzdelávacom 
programe za 

štúdium 

Minimálny 
celkový 

počet ho-
dín za 

štúdium 

Odborné vzdelávanie 15 480 

Teoretické vzdelávanie 7 224 

Praktická príprava 8 256 

Disponibilné hodiny 3 96 

SPOLU 18 576 

13.1.8 Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 3-ročné vyššie odborné 
štúdium – diaľkové vzdelávanie: 

a) Rámcový učebný plán pre diaľkové vzdelávanie je vymedzený v rovnakej dĺžke 
štúdia ako pre dennú formu, stanovuje proporcie medzi teoretickým a praktickým 
vzdelávaním a ich záväzný minimálny rozsah. Tento plán je východiskom pre 
spracovanie konkrétnych učebných plánov školských vzdelávacích programov.  

b) Počet týždenných konzultačných hodín v školských vzdelávacích programoch je 
minimálne 6 hodín a maximálne 7 konzultačných hodín v jednom ročníku štúdia, 
za celé štúdium je počet týždenných vyučovacích hodín minimálne 18 hodín 
a maximálne 21 hodín ( celkový počet hodín za celé štúdium je minimálne 576, 
maximálne 672 hodín). 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.  

c) Dĺžka externej formy štúdia je najviac o jeden rok dlhšia ako denná forma štúdia. 
d) Vyučuje sa odborný cudzí jazyk: jazyk anglický, nemecký, francúzsky, ruský, 

španielsky a podľa potreby a podmienok školy aj ďalšie cudzie jazyky. Ak škola 
nevyučuje cudzí jazyk, ktorý žiak absolvoval v predchádzajúcom štúdiu, výučba 
prebieha podľa výkonových a obsahových štandardov pre predchádzajúce štú-
dium. 

                                            
6
 Minimálny počet týždenných konzultačných hodín je 6 (rozpätie 6 – 7 hodín)) 
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k) Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. 
Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojova-
nie požadovaných praktických zručností a činností formou praktických cvičení 
(v odborných učebniach ap.) a odbornej praxe. Na praktických cvičeniach 
a odbornej praxi sa môžu žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa platných predpisov. 
Povinnou súčasťou praktickej prípravy je: 
- absolvovanie odbornej praxe v inštitúciách a organizáciách štátnej správy, 

samosprávy, alebo tretieho sektora, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so 
štúdiom a to v 1. ročníku súvisle v rozsahu minimálne 20 pracovných dní, 6 
vyučovacích hodín za jeden deň, v 2. ročníku súvisle v rozsahu minimálne 
40 pracovných dní, 7 vyučovacích hodín za jeden deň, v 3. ročníku súvisle 
v rozsahu minimálne 60 pracovných dní 7 vyučovacích hodín za jeden deň,  

- absolvovanie sociálno-psychologického výcviku (môže sa realizovať formou 
kurzu, alebo odborného vyučovacieho predmetu). 

e) Disponibilné hodiny sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu v školskom 
vzdelávacom programe a súčasne na vnútornú a vonkajšiu diferenciáciu štúdia 
na strednej škole. O ich využití rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej kon-
cepcie výchovy a vzdelávania podľa návrhu predmetových komisií a po preroko-
vaní v pedagogickej rade. Možno ich využiť na posilnenie hodinovej dotácie zá-
kladného učiva (povinných predmetov) alebo na zaradenie ďalšieho rozširujúceho 
učiva (voliteľných a nepovinných predmetov) v učebnom pláne.  
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Príloha 1   

VYMEDZENIE POJMOV V ŠTÁTNOM VZDELÁVACOM PROGRAME 

Štátny vzdelávací program používa pojmy, ktoré musí akceptovať aj školský vzdelá-
vací program: 

 Vzdelávací program – Kurikulum (angl. curriculum) – znamená komplexný 
program riešenia všeobecných a špecifických cieľov, obsahu, metód a foriem 
vzdelávacieho procesu, stratégií a metód hodnotenia, organizácie a riadenia 
vzdelávania. Vývoj vzdelávacích programov je otvoreným procesom plánova-
nia, realizácie a hodnotenia inštitucionálneho vzdelávania a vyžaduje si rozho-
dovanie a praktické riešenie na úrovni štátu, školy a triedy.  

 Kurikulárny dokument vymedzuje vzdelávací program. Štátny vzdelávací 
program (v krajinách Európskej únie „National Curriculum“ – Národné kuriku-
lum) je štátom garantovaný rámec, ktorý určuje ciele, obsah vzdelávania, vzde-
lávacie výstupy a smernice na realizáciu školských kurikúl v oblasti formálneho 
(počiatočného) vzdelávania7.  

 Cieľ vzdelávania v ŠVP vyjadruje normy a požiadavky na celkový vzdelanost-
ný a osobnostný rozvoj žiaka, vymedzuje zámery výchovno-vzdelávacieho pro-
cesu a jeho vzdelávacie výstupy, je zameraný na komplexný rozvoj osobnosti 
žiaka. Sú to navrhované a plánované výsledky vzdelávania a učenia sa. Inter-
pretujeme ich z hľadiska: 

 obsahového (spoločenská zameranosť vzdelávania), 

 vyučovacieho procesu (vyučovanie predmetov), 

 učenia sa žiakov,  

 výsledkov vyučovania (skúšanie).  

Ciele vyučovacieho procesu musia spĺňa požiadavky na konzistentnosť, prime-
ranosť, jednoznačnosť a kontrolovateľnosť žiackych výkonov s rešpektovaním 
taxonómie cieľov (úroveň osvojenia učiva).  

Ciele vyučovacieho procesu sú usporiadané podľa hierarchie nasledovne: 

 všeobecné ciele (celospoločenské) sú najabstraktnejšie a vyjadrujú vý-
chovné (afektívne, postojové, hodnotové) ciele napr. formovať mravné ve-
domie, rozvíjať tvorivé myslenie, schopnosť riešiť problémy, schopnosť ko-
munikovať, orientovať sa v množstve informácií, prevziať zodpovednosť ap. 
Informujú širokú verejnosť o vyučovacom procese školy a zároveň umožňu-
jú, aby spoločnosť mohla klásť požiadavky na školu,  

 inštitucionálne ciele (ciele školy, skupiny, jednotlivca) reprezentujú požia-
davky školy na študijné odbory napr. profil absolventa, ciele vyučovacích 
predmetov a ich tematických celkov, výchovné ciele, všetko, čo by mal ab-
solvent vedieť po ukončení vzdelávacieho programu napr. vytvárať kladný 
vzťah k prírode, prejavovať úctu k rodičom, rozvíjať manuálne a technické 
zručnosti ap., 

                                            
7
  Formálne vzdelávanie poskytujú školy s školskom systéme – materské, základné, stredné a vysoké 

školy. Je to počiatočné vzdelávanie, po ukončení ktorého sa získava prvá formálna úplná kvalifiká-
cia.  
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 špecifické ciele (konkrétne) predstavujú ciele vyučovacích hodín vyjadrené 
výkonmi žiakov v rámci tematických celkov. Sú to ciele:  

 vzdelávacie ciele zamerané na všestranný rozvoj osobnosti ako pred-
pokladu sebavýchovy a sebavzdelávania. Zabezpečujú rozvoj záujmov 
a potrieb žiaka, jeho pamäti, reproduktívneho a tvorivého myslenia. 
Vzdelávacie ciele sú zamerané hlavne na:  

 kognitívne (poznávacie) procesy, ktoré zahŕňajú oblasť vedomostí, 
intelektuálnych zručností, poznávacích schopností (pamäť, mysle-
nie, tvorivosť). Patrí sem porozumenie, aplikácia, analýza, syntéza 
a kritické hodnotenie,  

 psychomotorické (pohybové, zručnosti) procesy, ktorými sa osvoju-
jú zručnosti (reč, písanie, manipulácia) a návyky. Patrí sem imitácia, 
koordinácia, automatizácia, ap., 

 výchovné ciele zamerané na formovanie vzťahu žiakov k svetu, aby 
stanovené hodnoty prijímali, reagovali na ne, akceptovali ich, integrovali 
a zvnútornili sa s nimi. Vzťahujú sa na:  

 afektívne procesy vymedzujúce oblasť pocitov, postojov, hodnoto-
vej orientácie a sociálno-komunikatívnych zručností. Patrí sem vní-
mavosť reagovania, oceňovanie hodnôt, charakter, ap. 

Cieľ vzdelávania je východiskom a podmienkou pre formulovanie obsahu, za-
bezpečenie procesu vzdelávania a hodnotenia výsledkov vzdelávacieho proce-
su.  

 Štandard je stupeň dokonalosti požadovaný pre určitý účel alebo akceptovaný 
model (vzor, norma, miera), s ktorým sú reálne objekty a procesy rovnakého 
druhu porovnávané alebo merané. Je to požadovaná a záväzná charakteristika 
kvantitatívnych alebo kvalitatívnych vlastností určitého objektu alebo javu. Je to 
miera (hranica), kedy je ešte možné výkon považovať za akceptovateľný.  

 Vzdelávacie výstupy sú stanovenia o tom, čo žiak vie, chápe a je schopný 
urobiť, aby ukončil proces učenia/vzdelávania. Ide o štruktúrovaný popis vedo-
mosti, zručnosti a kompetencií (odborné, všeobecné) nevyhnutných pre výkon 
určitej pracovnej úlohy, činnosti alebo súboru činností v danom povolaní alebo 
skupine príbuzných povolaní. Vzdelávacie výstupy v oblasti OVP týkajúce sa 
získania, potvrdenia a uznania konkrétnej kvalifikácie (úplnej, čiastočnej) stano-
vené v profile absolventa voláme kvalifikačný štandard. Každý vzdelávací vý-
stup je vo svojej podstate výkonový štandard.  

 Hodnotiaci štandard definuje súbor kritérií, organizačných a metodických po-
stupov na overenie dosiahnutých vzdelávacích výstupov. Vychádza 
z kvalifikačného - výkonového štandardu. Proces hodnotenia vytvára evidenciu 
o výkone žiaka. Hodnotiaci štandard zahŕňa: 

 kritériá hodnotenia pre každú všeobecnú a odbornú spôsobilosť. Určujú, 
ako stanoviť dôkaz o tom, že výkon žiaka bol preukázaný. Pokiaľ kompe-
tencie stanovujú, čo má žiak vedieť a urobiť v rámci danej pracovnej čin-
nosti, kritériá určujú, podľa čoho to poznáme a či sú tieto kompetencie 
osvojené. Kritériá musia byť konkrétne, jasné a zodpovedajúce danej kom-
petencii,  
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  prostriedky a postupy hodnotenia vymedzujú cesty a spôsoby overovania 
kompetencií, 

  organizačné a metodické pokyny pre maturitné skúšky predstavujú súbor pra-
vidiel a predpisov v rámci všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 Vzdelávací štandard obsahuje súbor požiadaviek na osvojenie si vedomostí, 
zručností a kompetencií, ktoré majú žiaci dosiahnuť a vykonať, aby mohli po-
kračovať vo vzdelávaní v nadväzujúcej časti vzdelávacieho programu alebo aby 
im mohol byť priznaný stupeň vzdelania. Je súborom výkonových a obsahových 
štandardov v danom predmete, v danom tematickom celku alebo téme učiva. 

 Výkonový štandard je základné kritérium úrovne zvládnutia vedomostí, zruč-
ností a kompetencií. Vymedzuje kritériá úrovne zvládnutia obsahových štandar-
dov. Sú to významné vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré má žiak podľa 
očakávania preukázať po ukončení vzdelávania. Musí odpovedať na otázku“ 
„Čo potrebuje žiak vedieť (kognitívna oblasť), čomu musí porozumieť (kognitív-
na a afektívna oblasť), čo má urobiť (afektívna a psychomotorická oblasť)“, aby 
splnil úlohu a preukázal svoj výkon. Je zároveň vstupným (cieľová požiadavka) 
a výstupným (vzdelávací výstup) štandardom. Výkonový štandard identifikuje 
merateľnosť vyučovacieho procesu. Popisuje produkt výučby, nie jej proces. 
Dôkazom dosiahnutia výkonového štandardu – vzdelávacieho výstupu je ob-
jektívne, validné a reliabilné priebežné (vyučovacia hodina) a sumatívne hodno-
tenie (maturitná alebo absolventská skúška) na základe spoľahlivých kritérií, 
prostriedkov a postupov sumatívneho hodnotenia, ktorým sa overí dosiahnutie 
výkonovej normy. Na vyučovacej hodine sa stanovujú vzdelávacie výstupy 
v podobe špecifických cieľov (výkonové štandardy) a po ukončení vzdelávacie-
ho procesu sa stanovujú vzdelávacie výstupy v podobe maturitných tém, zadaní 
alebo úloh (výkonový štandard) odvodené z profilu absolventa. Z toho dôvodu 
je kompetenčný profil absolventa zásadným prvkom ŠVP a ŠkVP.  

 Obsahový štandard vymedzuje základné učivo. Určuje rozsah požadovaných 
vedomostí, zručností a kompetencií. Vymedzuje požiadavky a podmienky, ktoré 
určujú obsah vzdelávania (čo sa majú a ako sa majú žiaci naučiť a učiť) 
a zručnosti (čo majú žiaci urobiť a ako to majú urobiť), aby úspešne zvládli 
vzdelávací výstup (preukázali výkon) a vzdelávací program. Obsahový štandard 
sa formuluje na základe výkonového štandardu. V ŠVP sú popísané vo vzdelá-
vacích oblastiach.  

 Kompetencia8 je preukázaná schopnosť využívať vedomosti, zručnosti, posto-
je, hodnotovú orientáciu, osobné, sociálne a/alebo metodologické schopnosti na 
predvedenie a vykonávanie funkcií podľa daných štandardov v práci, pri štúdiu, 
v osobnom a odbornom rozvoji jedinca a pri jeho aktívnom zapojení sa do spo-
ločnosti, v budúcom uplatnení sa v pracovnom a mimopracovnom živote a pre 
jeho ďalšie vzdelávanie. V ŠVP a ŠkVP budú stanovené tieto kategórie kompe-
tencií: 

 Kľúčové kompetencie chápeme ako významnú a dôležitú kategóriu 
všeobecne integrujúcich, použiteľných a prenosných súborov vedomostí, 
zručností, postojov, hodnotovej orientácie a ďalších charakteristík 

                                            
8
  Návrh odporúčania Európskeho parlamentu a Rady o Implementácii Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzde-

lávanie. Brusel. 2008. 
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osobnosti, ktoré každý človek potrebuje k svojmu osobnému naplneniu 
a rozvoju, aktívnemu občianstvu, sociálnemu začleneniu, k tomu, aby 
mohol primerane konať v rôznych pracovných a životných situáciách na 
takej úrovni, aby si ich mohol ďalej rozvíjať, zachovávať a aktualizovať 
v rámci celoživotného vzdelávania. Vychádzajú zo Spoločného Európskeho 
referenčného rámca kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie9.  

 Všeobecné kompetencie sú základné kognitívne kompetencie, ktoré sa 
vyžadujú pre príbuzné skupiny povolaní (napr. matematika, čítanie, písanie, 
riešenie problémov, sociálne, komunikatívne a interpersonálne 
kompetencie). Vymedzujú široký poznávací základ potrebný pre uplatnenie 
človeka v spoločnosti a v mimopracovnom živote. Vytvárajú predpoklad 
celoživotného vzdelávania a prispievajú k profesionalizácii a adaptabilite 
každého jedinca.  

 Odborné kompetencie sú kompetencie vyšpecifikované z profilov 
(štandardov) práce, tradičných a nových povolaní. Sú to sociálne 
a komunikatívne kompetencie, strategické schopnosti pri kompetenciách 
založených na riešení problému pri zabezpečovaní úloh, organizačné 
kompetencie, iniciatívnosť a aktívnosť. Strategicky ovplyvňujú schopnosti 
absolventa uplatniť sa na trhu práce, prispôsobovať sa jeho 
zmenám, samostatne rozhodovať o svojej profesijnej kariére a angažovať 
sa vo svojej vlastnej práci a v spolupráci s inými ľuďmi. 

 Kvalifikácia10 je formálny výsledok procesu hodnotenia a validácie, ak kompe-
tentný orgán rozhodne, že jednotlivec úspešne preukázal vzdelávací výstup 
podľa validného hodnotiaceho štandardu.  

 Základné učivo – predstavuje obsahové štandardy, ktoré sú predmetom vzde-
lávania všetkých žiakov na danom stupni vzdelania. Obsahuje základné vedo-
mosti, zručnosti a kompetencie, ktoré si musí žiak osvojiť na minimálnej poža-
dovanej úrovni. Základné učivo je stanovené v štátnych vzdelávacích progra-
moch.  

 Rozširujúce (prehlbujúce, doplnkové, fakultatívne) učivo – dopĺňa a rozširuje 
základné učivo na danom stupni vzdelania podľa komplexných požiadaviek od-
boru štúdia tak, aby absolvent vzdelávacieho programu mohol získať požado-
vanú kvalifikáciu. Rozširujúce učivo je stanovené v školských vzdelávacích 
programoch.  

 Učenie je proces, v ktorom žiak získava, využíva a prispôsobuje si informácie, 
myšlienky a hodnoty, praktické a kognitívne kompetencie. Prebieha prostredníc-
tvom premýšľania, osobných úvah, obnovy informácií a sociálnych interakcií. 

 Vedomosti sú výsledkom osvojenia, zhromažďovania a prispôsobovania infor-
mácií v priebehu vzdelávania alebo učenia sa. Je to súbor faktov, zásad, teórií 
a postupov, ktoré sa vzťahujú na oblasť štúdia a práce. V kontexte kvalifikácií 
sa vedomosti popisujú ako teoretické alebo faktické. 

                                            
9
  Návrh odporúčania Európskeho parlamentu a Rady o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie – Európsky 

referenčný rámec. Brusel. 2006. 
10

  Návrh odporúčania Európskeho parlamentu a Rady o Implementácii Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzde-

lávanie. Brusel. 2008. 
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 Zručnosti sú spôsobilosti uplatňovať a aplikovať vedomosti a využívať know-
how na zvládnutie rôznych úloh a riešenie problémov. V kontexte kvalifikácii sú 
zručnosti opísané ako kognitívne (napr. uplatnenie logického, kreatívneho alebo 
intuitívneho myslenia) a praktické (manuálna zručnosť, šikovnosť, pohotovosť 
a používanie metód, materiálov, prostriedkov, nástrojov a prístrojov).  

 Hodnotenie je najvýznamnejšou časťou ŠkVP. Je to proces skompletizovania 
a interpretovania údajov a dôkazov o výkone žiaka. Skúšajúci overujú 
a porovnávajú výkony (vedomosti, zručnosti a kompetencie) žiakov vo vzťahu 
ku kritériám. V OVP sa sumatívnym hodnotením (maturitná skúška) overuje, po-
tvrdzuje a uznáva získaná kvalifikácia v danom študijnom odbore.  

 Kontrola vyučovacieho procesu je proces, ktorým sa zisťujú a posudzujú vý-
sledky vyučovacieho procesu – vzdelávacie ciele, vzdelávacie výstupy, čiže 
všetko, čo sa žiaci naučili, osvojili v oblasti kognitívnej, psychomotorickej 
a afektívnej. Má dve roviny: 

 Zisťovanie výsledkov vyučovacieho procesu: preverovanie, skúšanie 

 Posúdenie výsledku vyučovacieho procesu: hodnotenie, preverovanie vý-
sledkov podľa štandardov 

 Preverovanie (skúšanie) žiakov je proces zisťovania výsledku vyučovacieho 
procesu na základe meranie výkonov žiakov (výkonové štandardy), zistenie to-
ho, čo žiaci vedia a čo nevedia, aká je miera toho čo vedia, oproti tomu, čo ve-
dieť majú, ako sa zlepšili v porovnaní sami so sebou alebo skupinou.  

 Klasifikácia je zaraďovanie jednotlivých výkonov žiaka do výkonnostných stup-
ňov (v SR je päťstupňová klasifikačná stupnica). Základom na pridelenie klasifi-
kačného stupňa (slovom, číslom, známkou), a tým zaradenie výkonu žiaka do 
niektorej výkonnostnej skupiny, je výsledok získaný skúšaním.  

 Charakteristika ŠVP je úvodom do vzdelávacieho programu a konkretizuje ho. 
Vysvetľuje jeho funkciu, vzťah ku školskému vzdelávaciemu programu (ďalej 
len „ŠkVP“), objasňuje pojmy, akými sú ciele vzdelávania, požiadavky na vzde-
lávanie, spôsoby a formy získavania vedomostí, zručností a kompetencií, ich 
vzťah k povolaniu a kvalifikácii, ktorú získavajú absolventi po ukončení progra-
mu. Sú záväznými charakteristikami pre ŠkVP. V tejto časti sa uvádza dĺžka 
štúdia, nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium, spôsob ukončenia štúdia, 
poskytnutý stupeň vzdelania, doklad o dosiahnutom vzdelaní, možnosti pracov-
ného uplatnenia, možnosti ďalšieho vzdelávania ako záväzné kritériá pre danú 
skupinu študijných odborov. Súčasťou charakteristiky je určenie požiadaviek a 
obmedzení vo vzťahu k prístupnosti povolania z hľadiska veku absolventov, 
zdravotného a telesného obmedzenia pri výkone povolania, k vhodnosti povo-
lania pre osoby so zníženou pracovnou schopnosťou, k najčastejším chorobám 
a ohrozenia zdravia v dôsledku výkonu povolania, atď. Požiadavky na bezpeč-
nosť, ochranu zdravia a hygienu práce vychádzajú zo všeobecne záväzných 
právnych predpisov, nariadení a vyhlášok uplatňovaných v danej skupine štu-
dijných odborov. V ŠkVP sú tieto oblasti podrobnejšie špecifikované 
a rozpracované vzhľadom na konkrétny odbor prípravy.  

 Profil absolventa ŠVP je kľúčovým východiskom pre školy, ktoré ho rozpracujú 
vo vlastných ŠkVP. Kompetencie musia spĺňať a pokrývať všetky požiadavky 
a potreby trhu práce a vzdelávania tak, aby absolvent po ukončení ŠkVP dosia-
hol konkrétnu kvalifikáciu – všeobecnú a odbornú. Táto časť programu je zá-
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sadným reformným obratom pri štruktúrovaní vzdelávania, ktorá si vyžaduje 
zmenu celkového prístupu ku vzdelávaniu a učeniu sa tak zo strany učiteľa, ako 
aj žiaka. Ide o proces určenia požiadaviek v podobe výkonových štandardov. 
V OVP je stanovenie výkonových štandardov výsledkom aktívnej a úzkej spolu-
práce so zamestnávateľmi v danom odbore štúdia a prípravy. Vytvorením kom-
petenčného profilu sa v ŠVP sa definujú konkrétne požiadavky na kvalifikovaný 
výkon (kvalifikačný štandard) pracovných činností v skupine príbuzných povola-
ní (skupina študijných odborov), v ŠkVP sa určujú špecifické požiadavky výkonu 
absolventa ako potenciálnej pracovnej sily pre danú pracovnú pozíciu vo zvole-
nom povolaní (študijný odbor).  

 Rámcový učebný plán je základom pre tvorbu školských učebných plánov. 
ŠVP stanovuje záväzný minimálny počet hodín na všeobecné vzdelávanie, od-
borné vzdelávanie vrátane praktického vyučovania (odborný výcvik, odborná 
alebo umelecká prax, praktické cvičenia, iné).  

 Disponibilné hodiny slúžia k rozšíreniu časových dotácií všeobecnej 
a odbornej zložky vzdelávania a sú podporným stimulom pre školy pri rozpraco-
vaní konkrétneho študijného odboru a odborného zamerania pri zohľadnení po-
trieb školy, rozvojových programov regiónu, zamestnávateľov alebo žiakov. Mô-
žu sa využiť aj na podporu rozvoja osobnosti žiaka, jeho záujmovej orientácie 
zavedením pestrej škály voliteľných predmetov, prípadne ďalších účelovo za-
meraných kurzov.  

 Vzdelávacie oblasti sú okruhy, v ktorých sú stanovené výkonové a obsahové 
štandardy. Výkonové štandardy sú záväznou normou pre školy na tvorbu vzde-
lávacích výstupov pre jednotlivé vyučovacie predmety. Obsahové štandardy sú 
záväznou normou pre školy na štruktúrovanie vyučovacích predmetov. Vzdelá-
vacie oblasti v ŠVP sú orientované na základné učivo, ktoré musia školy povin-
ne rešpektovať. Majú nadpredmetový charakter, čo umožňuje školám rôzne vy-
tvárať vlastné ŠkVP, využívať medzipredmetové vzťahy, rozvíjať aplikačné sú-
vislosti s ohľadom na daný študijný odbor alebo jeho odborné zameranie, rozvoj 
nových technológií, zmeny vo výrobných programoch podnikov, zahraničné po-
znatky a skúseností, individuálne potreby a špecifiká žiakov, rodičov 
a spoločnosti. Neoddeliteľnou súčasťou každej vzdelávacej oblasti sú aj vý-
chovné a motivačné aspekty, ktoré sa musia začleniť do obsahu vzdelávania. 
V ŠkVP sa podľa základného stanovuje rozširujúce učivo, ktoré slúži na prehĺ-
benie základného učiva s ohľadom na záujmy žiaka, rozvoj jeho nadania, roz-
hľadu, daný študijný odbor, odborné zameranie, požiadavky na praktické vyu-
čovanie ap. Rozširujúce učivo má prispieť k tomu, aby si žiaci osvojili zodpove-
dajúce vedomosti, zručnosti a kompetencie, určité postoje, hodnoty, rozhodo-
vanie, atď. Patria tu aj voliteľné a nepovinné predmety, účelové kurzy v oblasti 
všeobecného a odborného vzdelávania, ktoré podporujú a prehlbujú špecifické 
záujmy žiaka, zdokonaľujú jeho kompetenčnú úroveň (teoretickú, praktickú, te-
lesnú, osobnostnú). Tento typ učiva sa určí buď na štátnej úrovni alebo na 
úrovni škôl podľa indikovaných potrieb, záujmov a požiadaviek. Vytvára tiež in-
tegratívny vyučovací mostík pre rôzne projekty, písomné práce, a pod. Malo by 
sa predovšetkým zameriavať na materiálové a energetické zdroje, kvalitu pra-
covného prostredia, vplyvy pracovných činností na prostredie a zdravie, na 
technické a technologické procesy a riadiacu činnosť. Rozširujúce učivo sa mô-
že realizovať rôznymi metódami a formami v rámci teoretického a praktického 
vyučovania, ale aj mimoškolskými aktivitami. V praktickom vyučovaní je vhodné 
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viesť žiakov napr. k správnemu upotrebeniu, separovaniu a odvozu odpadov, 
využívaniu úsporných spotrebičov a postupov, dodržiavaniu požiadaviek na 
bezpečnosť a hygienu práce.  

 Učebné zdroje chápeme ako učebné pomôcky, prostriedky a didaktickú techni-
ku odporúčané vo vyučovacom procese. Sú nositeľom učiva a používajú sa 
v rôznych priestoroch (interiéry a exteriéry). Ich súčasťou sú aj moderné tech-
nológie vo vzdelávaní. ŠVP odporúča základné učebné zdroje pre danú skupinu 
študijných odborov. ŠkVP budú špecifikovať tie učebné zdroje, ktoré sú dôležité 
pre daný odbor štúdia. Učebné zdroje predstavujú zdroj významných informácií 
a prostriedkov na vytváranie zručností a návykov žiakov, cestu ich motivácie, 
upevňovania a kontroly nadobudnutých vedomostí, zručností a postojov, orien-
tácie na ich individuálne záujmy.  

 Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je 
integrálnou súčasťou vzdelávacieho systému. ŠVP predkladá možnosti sprí-
stupniť vzdelávací program čo najširšiemu spektru žiakov. Škola musí zvážiť 
tieto možnosti a rozhodnúť, či vzdelávací program je vhodný aj pre konkrétnu 
skupinu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, či je spôsobi-
lá ho upraviť podľa podmienok, potrieb a druhu znevýhodnenia a prispôsobiť 
podmienky na ich výučbu. Každá škola je však povinná sledovať individuálne 
potreby a záujmy žiakov a riešiť ich formou individuálnych učebných plánov 
a špecifických organizačných opatrení (napr. talentovaní alebo hyperaktívni žia-
ci). 

 Základné podmienky na realizáciu ŠVP vychádzajú zo všeobecných platných 
noriem a určujú základné (minimálne) požiadavky na zabezpečenie výchovno-
vzdelávacieho procesu. Je úlohou školy, aby tieto požiadavky sformulované 
v ŠVP konkretizovala vo svojom ŠkVP podľa reálnych potrieb a požiadaviek, 
aktuálnych cieľov a možností. ŠVP determinuje základné materiálne, personál-
ne a organizačné podmienky, ako aj nevyhnutné podmienky bezpečnosti 
a hygieny práce. 
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Príloha 2   

ODPORÚČANÉ POSTUPY NA KONTROLU A HODNOTENIE ŽIAKOV  

Hodnotenie je jednou z najvýznamnejších činností kontroly vyučovacieho procesu, 
ktorou sa zisťujú a posudzujú výsledky vzdelávania. Musí spĺňať tieto funkcie: 

 diagnostická, ktorá určuje mieru vedomostí, zručností, postojov žiakov a ich ne-
dostatkov,  

 prognostická, ktorá identifikuje zodpovedajúce predpoklady, možnosti a potreby 
ďalšieho vývoja žiakov, 

 motivačná, ovplyvňujúca pozitívnu motiváciu žiakov,  

 výchovná, formujúca pozitívne vlastnosti a postoje žiakov, 

 informačná, ktorá dokumentuje výsledky vzdelávania, 

 rozvíjajúca, ktorá ovplyvňuje sebakontrolu a sebahodnotenie žiakov, 

 spätnoväzbová, ktorá vplýva na revidovanie procesu výučby. 

ŠVP odporúča v rámci celého výchovno-vzdelávacieho procesu akceptovať tieto 
funkcie a na základe nižšie uvedených kritérií využívať nasledovné formy hodnote-
nia:  

1) podľa výkonu žiaka 

a) výkonové hodnotenie, v ktorom sa výkon žiaka porovnáva s výkonom iných 
žiakov,  

b) hodnotenie absolútneho výkonu, kde sa výkon žiaka meria na základe sta-
noveného kritéria (norma, štandard). Hodnotia sa vzdelávacie výstupy 
priamo na vyučovacej hodine a po ukončení vzdelávacieho programu matu-
ritné témy, zadania a úlohy na maturitnej a absolventskej skúške, 

c) individuálne hodnotenie, pri ktorom sa porovnáva aktuálny výkon žiaka 
s jeho predchádzajúcim výkonom. 

2) podľa cieľa vzdelávania 

a) sumatívne hodnotenie na jasne definovaných kritériách pri ukončení štúdia 
(maturitná a absolventská skúška),  

b) formatívne hodnotenie zabezpečuje spätnú väzbu medzi žiakom a učiteľom. 
Hodnotí sa ústne a využíva sa najmä pri hodnotení kľúčových kompetencií. 

3) podľa času 

a) priebežné hodnotenie, kde sa žiak hodnotí v priebehu celého vyučovacieho 
obdobia na vyučovacej hodine,  

b) záverečné hodnotenie, pri ktorom sa žiak hodnotí jednorázovo na konci vy-
učovacieho obdobia (štvrťročne, polročne, ročne). 

4) podľa informovanosti 

a) formálne hodnotenie, kedy je žiak dopredu informovaný o hodnotení 
a môže sa naň pripraviť (testy, písomné práce, ap.),  

b) neformálne hodnotenie, pri ktorom sa pozoruje bežná činnosť žiaka vo vyu-
čovacom procese. 
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5) podľa činnosti 

a) hodnotenie priebehu činnosti, napr. rôznych cvičení, úloh a pod.,  
b) hodnotenie výsledku činnosti, napr. test, výkres, model, výrobok a pod. 

6) podľa prostredia 

a) interné hodnotenie, prebieha v škole učiteľmi,  
b) externé hodnotenie prebieha v škole inými ľuďmi napr. učiteľ z inej školy, 

odborník z praxe, inšpektor a pod. 

Hodnotenie v ŠkVP by malo byť založené na hodnotiacom štandarde. Je to súbor 
kritérií, organizačných a metodických postupov na overovanie vzdelávacích výkonov 
– výkonových štandardov. Zisťuje sa, či žiak predpísaný vzdelávací výstup zvládol 
alebo nie. Hodnotiaci štandard zahŕňa: 

 Kritériá hodnotenia zisťujú mieru realizácie plánovaných výsledkov, určujú, 
ako stanoviť dôkaz o tom, že učenie bolo ukončené a preukázané pre požado-
vaný výkonový štandard. Je dôležité aby kritériá hodnotenia boli definované na 
jeden výkon, aby boli konkrétne, jasné, stručné, zamerané buď na proces (čin-
nosť) alebo na výsledok činnosti. V ŠkVP by mali byť jasne deklarované kritériá 
napr. pre ústnu odpoveď, písomnú prácu, skupinovú prácu, laboratórnu prácu, 
ap. Kritériá sumatívneho hodnotenia by mali byť uvedené vzhľadom 
k stanoveným témam, zadaniam alebo úlohám ako príloha ŠkVP.  

 Spôsoby a postupy hodnotenia môžu byť rôzne. Pre OVP odporúčame roz-
deliť ich podľa nasledovných kritérií: 

a) podľa počtu skúšaných žiakov 

 individuálne  

 skupinovo 

 frontálne 

b) podľa časového zaradenia 

 priebežné skúšanie (skúša sa učivo jednej alebo niekoľkých vyučovacích 
hodín),  

 súhrnné skúšanie (skúša sa učivo tematického celku alebo učivo za celé 
klasifikačné obdobie), 

 záverečné skúšanie (maturitné, absolventské alebo opravné skúšky). 

c) podľa spôsobu vyjadrovania sa 

 ústne hodnotenie (otázka – odpoveď),  

 písomné hodnotenie (cieľový test, test voľných odpovedí, stanovenie (ur-
čenie niečoho), prípadová štúdia, projekt, zistenie a pod.),  

 praktické hodnotenie (cvičenia, simulácie, projekty a pod.). 

d) podľa vzdelávacích výstupov sa hodnotia kognitívne (rozumové) kompeten-
cie napr. pamäťové alebo aktuálne činnosti a praktické kompetencie (výro-
bok, proces, postup). Odporúčame zaviesť tzv. „Portfólio“ ako súbor doku-
mentov o rôznych aktivitách žiaka a jeho výsledkoch, ako aj o oblastiach je-
ho aktivít, činností a miery ich praktického zvládnutia. Je to súbor dôkazov, 
ktoré umožňujú hodnotiť rozvoj kompetencií za určité obdobie. Pri hodnotení 
praktických kompetencií sa veľmi osvedčilo hodnotenie na základe „Refe-
rencií“ kompetentných osôb, odborníkov alebo organizácií, ktoré vypovedajú 



 
Štátny vzdelávací program pre skupinu odborov 68 Právne vedy 

65 

o kvalite vedomostí, zručností a postojoch. Rôzne metódy hodnotenia prak-
tických a kognitívnych kompetencií ukazuje nasledovná tabuľka. 

Zoznam štandardných nástrojov hodnotenia 
 

ODBORNÉ KOMPETENCIE KOGNITÍVNE KOMPETENCIE 

Praktické cvičenia 
Simulované situácie 
Úloha hrou 
Ústne odpovede 
Projekt 
Zistenie 
Stanovenie (niečo určiť) 
Prípadová štúdia 
Zapisovanie do pracovnej knihy 
Protokoly 
Správy 
Osobný rozhovor  
Dotazník  

Ústna odpoveď (krátke, súvislé 
a obmedzené odpovede, doplnenia) 
Písomné odpovede (testy) 
Projekt 
Zistenie 
Stanovenie (niečo určiť) 
Porovnanie 
Prípadová štúdia 
Školská práca 
Úlohy a cvičenia 
 
 

 
Pri rozhodovaní o využití uvedených postupov platia tieto zásady: 

 praktické, ústne a písomné overovanie by sa malo používať vtedy, ak je možné 
overiť kompetencie na základe kritérií v určitom stanovenom čase,  

 písomné overovanie by sa malo použiť tam, kde sa dá predložiť vopred pripra-
vený písomný materiál, 

 portfólio by sa malo použiť vtedy, keď ide o priebežné hodnotenie a nie je mož-
né hodnotiť kompetencie podľa kritérií v stanovenom čase. 

 Organizačné a metodické pokyny sa týkajú všeobecne záväzných právnych 
predpisov, dokumentácie a pravidiel pre maturitnú alebo absolventskú skúšku.  

Pravidlá hodnotenia (spôsoby hodnotenia a kritériá hodnotenia) sa musia vy-
pracovať na celé obdobie štúdia pre všetky ročníky. Sú stanovené v učebných 
osnovách vyučovacích predmetov a sú záväzné pre učiteľa a žiaka. Súčasťou 
hodnotenia musí byť aj sebahodnotenie žiakov, ich schopnosť posúdiť vlastný 
výkon, vynaložené úsilie, osobné možnosti a rezervy. V každom ŠkVP musia 
byť vytvorené jasné a objektívne pravidlá hodnotenia. Pri formulovaní pravidiel 
sa pridržiavajte nasledujúceho usmernenia: 

 hodnotenie zameriavame a formulujeme pozitívne, 

 hodnotíme podľa miery splnenia (úspešnosť) daných kritérií, 

 klasifikujeme iba prebrané a upevnené učivo, 

 používame platnú klasifikačnú stupnicu, 

 v predmete, v ktorom vyučujú viacerí učitelia, je výsledný stupeň klasifikácie 
stanovený po vzájomnej dohode, 

 písomné práce oznamujeme žiakom vopred, 

 učíme žiakov pracovať aj s chybou, ap. 
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Príloha 3   

ODPORÚČANÉ ZÁSADY PRE TVORBU ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO 
PROGRAMU  

Školský vzdelávací program (ďalej len „ŠkVP“) je zásadným pedagogickým doku-
mentom školy, na základe ktorého realizuje škola vzdelávanie v danom študijnom 
odbore. Je povinnou súčasťou školskej dokumentácie.  

Školské vzdelávacie programy sú postavené na nasledovných princípoch: 

a. vytvárajú pluralitné a konkurenčné vzdelávacie prostredie medzi školami, 
b. podporujú autonómiu a rozhodovacie privilégiá škôl, 
c. vytvárajú sa pre konkrétny študijný odbor v danej skupine odborov vzdelávania,  
d. regulujú vzdelávacie podmienky v danej škole, 
e. v plnom rozsahu akceptujú potreby regionálneho trhu práce a rozvojové priority 

školy, 
f. dodržiavajú základný obsah vzdelávania a prípravy, ktorý vymedzuje štátny 

vzdelávací program, 
g. za ich vypracovanie a schválenie zodpovedá riaditeľ školy, 
h. súlad so štátnym vzdelávacím programom sleduje, kontroluje a hodnotí Štátna 

školská inšpekcia.  

Pri spracovaní ŠkVP sa stanovujú tieto zásady. ŠkVP: 

a) sa vypracuje za celé obdobie štúdia a riadi sa podľa relevantných ŠVP, 
b) na jednom stupni vzdelania sa pre jeden samostatný študijný odbor vrátane od-

borného/ných zamerania/ní vypracuje jeden ŠkVP, 
c) ŠkVP na danom stupni vzdelania bude integrovať rôzne formy vzdelávania – 

dennú, externú, kombinovanú, 
d) štruktúra ŠkVP musí byť v súlade so školským zákonom: 

 Úvodné identifikačné údaje (názov vzdelávacieho programu, kód a názov 
odboru štúdia, stupeň vzdelania, názov a adresa školy) 

 Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania 

 Vlastné zameranie školy (veľkosť a vybavenie školy, charakteristika peda-
gogického zboru, kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných za-
mestnancov, vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy, 
dlhodobé projekty a medzinárodná spolupráca, spolupráca s rodičmi, so-
ciálnymi partnermi a inými subjektmi)  

 Profil absolventa (charakteristika a kompetencie absolventa)  

 Charakteristika školského vzdelávacieho programu (dĺžka štúdia, forma vý-
chova a vzdelávania, vyučovací jazyk, spôsoby a podmienky ukončovania 
štúdia, doklad o získanom vzdelaní) 

 Učebný plán 

 Učebné osnovy/moduly pre všetky predmety 

 Materiálno-technické a priestorové podmienky 

 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove 
a vzdelávaní 

 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov 

 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 
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 Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných za-
mestnancov  

e) súčasťou ŠkVP bude aj prevodník na tvorbu učebných plánov, prehľad pláno-
vania rozvoja kľúčových kompetencií, plán ďalšieho vzdelávania pedagogických 
a odborných zamestnancov vrátane časového a vecného harmonogramu, pre-
hľad projekčnej činnosti, témy pre záverečné skúšky vrátane hodnotiaceho ma-
teriálu, témy (zadania, úlohy) pre maturitné alebo absolventské skúšky vrátane 
hodnotiaceho materiálu, hodnotiaci materiál pre hodnotenie kľúčových kompe-
tencií a ďalšie materiály podľa rozhodnutia školy, 

f) pri práci s kľúčovými kompetenciami dodržiavajte tieto pravidlá: 

 pri tvorbe učebných osnov vyučovacieho predmetu vyberte jeden (prípadne 
dva) výkonový štandardy kľúčových kompetencií, ktoré sú v rámci predmetu 
prioritné a súvisia s obsahom výučby, 

 výber kľúčových kompetencií by mal sledovať problematické oblasti osob-
nosti žiakov alebo rozvoj tých vlastností, ktoré u žiakov najfrekventovanej-
šie, 

 výber kľúčových kompetencií je nutné organizovať v predmetových komi-
siách, aby sa v rámci vyučovacích predmetov pokryl čo najväčší počet kľú-
čových kompetencií, 

 na úrovni triedy sa vyberie jedna spoločná kľúčová kompetencia, ktorú budú 
rozvíjať a hodnotiť všetci učitelia v rámci vlastných vyučovacích predmetov, 

 každá kľúčová kompetencia musí mať stanovené metódy a formy práce, 

 každá kľúčová kompetencia uvedená v ŠkVP sa musí hodnotiť, 
g) profil absolventa derivujeme zo ŠVP, vybrané zodpovedajúce výkonové štan-

dardy doplníme o ďalšie výkonové štandardy v spolupráci so zamestnávateľmi 
(analýza povolania) pre konkrétny študijný odbor,  

h) ŠkVP musí mať precízne vypracované pravidlá pre hodnotenie žiakov (kritériá 
hodnotenia, postupy a prostriedky hodnotenia) a pri svojej tvorbe postupuje 
v súlade s platnou metodikou. 

ŠkVP vypracuje škola v súlade s príslušným ŠVP a metodickým pokynom, ktorým sa 
určia podrobnosti o tvorbe vzdelávacieho programu. Tvorba ŠkVP je v kompetencií 
riaditeľa školy, ktorý zodpovedá nielen za jeho kvalitu ale aj za jeho realizáciu. Vzde-
lávací program musí zabezpečiť súlad s regionálnymi potrebami trhu práce, 
s rozvojovými potrebami regiónu a požiadavkami zamestnávateľov na regionálnej 
alebo miestnej úrovni.  

Škola má možnosť požiadať zodpovedajúce vzdelávacie subjekty a objednať si vy-
pracovanie svojho programu. Do projektovania ŠkVP sa môže zapojiť verejné 
a neštátne inštitúcie.  

Pri tvorbe ŠkVP, najmä v oblasti OVP, sa musí zohľadňovať ich relevantnosť 
a opodstatnenosť k rozvojovým regionálnym programom, strategickým zámerom 
ekonomického, politického a spoločenského vývoja na národnej regionálnej alebo 
miestnej úrovni, ku kvalite obsahu vzdelávania, najmä odborného vzdelávania 
a prípravy a ústretovosť k potrebám a požiadavkám zamestnávateľskej sféry.  

Hoci tvorba ŠkVP je v plnej kompetencií riaditeľa školy, konečné schválenie ŠkVP 
musí prebiehať aj na regionálnej úrovni zriaďovateľom v zmysle všeobecne záväz-
ných právnych predpisov. Po schválení ŠkVP úradom samosprávneho kraja musí byť 
tento dokument prístupný verejnosti na www stránkach školy.  
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Školský vzdelávací program sa môže vypracovať ako štandardný na základe urče-
ných vyučovacích predmetov a jeho učebných osnov alebo ako modulový. Je 
v kompetencii školy zvážiť, ktorý spôsob spracovania školských programov je pre ňu 
najvýhodnejší. Použitie modulovej štruktúry školských vzdelávacích programov je 
vhodné najmä vtedy pokiaľ škola chce ponúknuť individuálne vzdelávacie cesty žia-
kom, ponúknuť rôzne formy a možnosti vzdelávania v kontexte celoživotného vzdelá-
vania. 

Škola bude vypracovávať ŠkVP: 

a) v súlade s príslušným ŠVP a všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
b) komplexne, tzn. vymedzí všetky požadované kompetencie absolventa v danom 

študijnom odbore, vzdelávacie výstupy (výkonové štandardy) a obsah vzdelá-
vania, didaktické postupy uplatňované pri realizácií vzdelávacieho procesu, 
personálne, materiálne a organizačné podmienky nevyhnutné k dosiahnutiu 
stanovených cieľov vzdelávania vrátane spolupráce so sociálnymi partnermi pri 
realizácií programu v dennej forme vzdelávania, ktorí budú v plnej miere podpo-
rovať autonómiu a rozhodovacie privilégiá škôl, 

c) tak, aby bol prehľadný a poskytoval všetky potrebné informácie o vzdelávaní 
v danom odbore štúdia a aby umožňoval posúdiť súlad so ŠVP, 

d) tak, aby vytváral podmienky pre uznanie odborných kvalifikácií v danom povo-
laní a tým aj uplatniteľnosť absolventov na trhu práce s dôrazom na daný región 
školy, ale aj na osobnostný rozvoj absolventov a ich pripravenosť celoživotne sa 
vzdelávať, 

e) tak, aby vytváral podmienky aj pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchov-
no-vzdelávacími potrebami alebo dospelých ľudí. 

 


