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1 Základné údaje 

Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia (ďalej len „normatív“) 

študijného odboru 7667 N starostlivosť o seniorov v sociálnych službách vychádza z cieľov, 

obsahu, rozsahu a podmienok vzdelávania stanovených v Štátnom vzdelávacom programe pre 

odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 76 Učiteľstvo. Špecifikuje ucelený, vzá-

jomne sa podmieňujúci komplex požiadaviek s cieľom vytvoriť optimálne vzdelávacie pro-

stredie. 

Normatív určuje požiadavky na základné učebné priestory a požiadavky na základné vy-

bavenie učebných priestorov pre teoretické a praktické vyučovanie v študijnom odbore 

7667 N starostlivosť o seniorov v sociálnych službách.  

Okrem základných priestorov a základného vybavenia je jeho súčasťou odporúčané mate-

riálne vybavenie základných učebných priestorov pre teoretické vyučovanie, ktoré je nad rá-

mec základného vybavenia. Jeho účelom je zabezpečenie vyššej kvality vyučovacieho proce-

su v nadväznosti na požiadavky trhu práce v danom odbore. Vybavenosť v súlade s týmto 

normatívom v rozsahu odporúčaného vybavenia vytvára predpoklad pre pôsobenie strednej 

odbornej školy ako centra odborného vzdelávania a prípravy.  

2 Všeobecne záväzné právne predpisy 

Pri teoretickom vyučovaní a praktickej príprave žiakov študijného odboru 7667 N starost-

livosť o seniorov v sociálnych službách je potrebné dodržiavať a riadiť sa príslušnými práv-

nymi normami a predpismi, ktoré rešpektujú hľadiská bezpečnosti práce a ochrany zdravia 

žiakov pri práci, hľadiská hygieny práce, ochrany pred požiarom, ergonomické a fyziologické 

hľadiská vybavenia učební teoretickej výučby a praktickej prípravy študijného odboru. 

Učebné priestory musia vyhovovať požiadavkám hygieny práce, bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci, ochrany pred požiarom, v súlade s príslušnými platnými všeobecne záväz-

nými právnymi predpismi, rezortnými predpismi a technickými normami. Priestory, v ktorých 

sa uskutočňuje teoretické a praktické vyučovanie musia umožňovať optimálnu organizáciu 

vyučovania s prihliadnutím na technický rozvoj a zavádzanie nových zariadení do prevádzky. 

Pozornosť treba venovať najmä priestorom určeným na praktické vyučovanie, kde je potrebné 

rešpektovať predpísané pravidlá bezpečnej obsluhy technických a iných zariadení a platné 

technické predpisy, ktoré stanovujú podmienky na bezpečnú prácu v danom odbore. Je nevy-

hnutné preukázateľne poučiť žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

3 Základné učebné priestory 

Základné učebné priestory spĺňajú príslušné bezpečnostné a hygienické predpisy, ktoré sú 

nevyhnutné na nadobudnutie požadovaných vedomostí a zručností stanovených výkonovými 

štandardami ŠVP a špecifík výučby študijného odboru. Počet, rozmery a vybavenie šatní a 

hygienických zariadení vyplýva z platných predpisov pre normovanie a prevádzku zariadení 

pre prípravu žiakov na povolanie. 

3.1 Základné učebné priestory pre teoretické vyučovanie  

Tabuľka č. 1 

P. č. Názov učebného priestoru pre teoretické vyučovanie 

1. Učebňa pre vyučovanie odborných predmetov teoretického vzdelávania 
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3.2 Základné učebné priestory pre praktické vyučovanie 

Tabuľka č. 2 

P. č. Názov učebného priestoru pre praktické vyučovanie 

1. Odborná učebňa pre praktické vyučovanie 

2. Učebňa aplikovanej informatiky 

4 Základné vybavenie učebných priestorov 

4.1 Základné vybavenie učebných priestorov pre teoretické vyučovanie 

Teoretické vyučovanie prebieha v bežných učebniach (triedach), ktoré sú vybavené zá-

kladnými učebnými pomôckami, učebným materiálom, didaktickou a informačno-

komunikačnou technikou.  

Učebné pomôcky, materiál a technika môžu byť stabilnou súčasťou inventáru učebne, 

alebo môžu mať mobilný (prenosný) charakter a trvalo môžu byť umiestnené v iných priesto-

roch (kabinety, sklady, archívy školy). Prehľad stabilného a mobilného vybavenia učebných 

priestorov pre teoretické vyučovanie uvádza Tabuľka č. 3. 

Tabuľka č. 3 

Teoretické vyučovanie 

P. č. 

Názov 

priestoru 

(z tab. č. 1) 

Názov vybavenia 

(v členení nábytok, zariadenie, 

technika) 

Počet na 

žiaka skupinu 

1. 

Učebňa pre 

vyučovanie 

odborných 

predmetov 

teoretického 

vzdelávania 

Stabilné vybavenie učebne 

Školská lavica  1  

Stolička žiaka 1  

Katedra učiteľa  1 

Stolička učiteľa  1 

Školská tabuľa  1 

Umývadlo  1 

Mobilné vybavenie učebne 

PC/notebook  1 

Dataprojektor  1 

Prístup na internet  1 

Dvojrozmerné učebné pomôcky (obra-

zy, schémy, tabuľky, CD, DVD) 
 podľa potreby 

Súbor dokumentácie (opatrovateľskej) 1  

Odborná literatúra pre odborné pred-

mety, odborné časopisy 
 podľa potreby 

Právne normy v odbore  podľa potreby 

4.2 Základné vybavenie učebných priestorov pre praktické vyučovanie  

Praktické vyučovanie prebieha v bežných učebniach (triedach) a odborných učebniach, 

ktoré sú vybavené základnými učebnými pomôckami, učebným materiálom, didaktickou 

a informačno-komunikačnou technikou.  

Tabuľka č. 4 

Praktické vyučovanie 
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P. č. 

 
Názov 

priestoru 

(z tab. č. 2) 

Názov vybavenia  
(v členení nábytok, zariadenie, 

vybavenie, technika) 

Počet na 

žiaka skupinu 

1. 

Odborná 

učebňa pre 

praktické 

vyučovanie 

Pracovný stôl žiaka 1  

Stolička žiaka 1  

Katedra učiteľa  1 

Školská tabuľa   1 

Umývadlo  1 

Polohovacia posteľ  1 

Vybavenie postele: matrac do celej pos-

tele, vankúš, prikrývka, podložka, 

plachta 

 
1 z každej 

položky 

Obliečky na vankúš  

Obliečka na paplón 
 

1 

1 

Pomôcky na polohovanie a prevenciu 

preležanín 
 podľa potreby 

Hrazdička  1 

Nočný stolík  1 

Stolík na jedlo  1 

Skrinky na materiál  2 

Súbor pomôcok k asistencii klientovi 

pri užívaní liekov a dodržiavaní liečeb-

ného režimu: 

jednodňový rozdeľovač 

týždenný rozdeľovač 

odmerka, pohár, lyžica, lyžička  

 

 

 

 

1 

1 
podľa potreby 

Obväzový materiál   podľa potreby 

Lekárnička   1 

Resuscitačná figurína   1 

Pomôcky k úkonom sebaobsluhy:  

Pomôcky pre osobnú hygienu, celkový 

kúpeľ: toaletné potreby: šampón, myd-

lo, zubná kefka/pasta, hrebeň, uterák, 

nožnice, jednorazové pomôcky, rukavi-

ce, umývadlo 

 podľa potreby 

Pomôcky pre stravovanie a dodržiava-

nie pitného režimu: príbory, taniere, 

podnosy, poháre 

 1 sada 

Pomôcky pre vyprázdňovanie močové-

ho a hrubého čreva: podložná misa, mo-

čová fľaša, toaletná stolička mobilná 

jednorazové sacie podložky, plienkové 

vložky, plienkové nohavičky  

 

 
1 z každej 

položky 

 

 

podľa potreby 

Pomôcky pre dodržiavanie liečebného 

režimu: 

glukomer  

inzulínové pero  

tlakomer 

tampóny 

 

 

 

 

 

  

1 

1 

1 
podľa potreby 
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Dezinfekčné prostriedky 

Čistiace prostriedky 
 Podľa potreby 

Pomôcky pre mobilitu, motoriku: 

palica  

barle 

 

 

1 

1 

Pomôcky k úkonom starostlivosti 

o domácnosť: 

taška 

brašna 

obedár 

Súbor pomôcok k hygiene: mydlo, ute-

rák, jednorazové rukavice 

 

 

1 

1 

1 

 
podľa potreby 

Pomôcky k základným sociálnym akti-

vitám. Základné výtvarné a pracovné 

pomôcky: štetce, výkresy, farebný pa-

pier, voskové pastely, lepidlo, textil, vl-

na, nožnice 

 podľa potreby 

Prehrávač 

hudobné nosiče 
 

1 
podľa potreby 

Súbor opatrovateľskej dokumentácie   podľa potreby 

PC/notebok  1 

Dataprojektor  1 

Premietacie plátno  1 

Súbor odbornej literatúry, odborných 

časopisov  
 1 

2. 
Učebňa 

aplikovanej 

informatiky 

Pracovný stôl žiaka 1  

Stolička žiaka 1  

Katedra učiteľa  1 

Stolička učiteľa  1 

Školská tabuľa  1 

Umývadlo  1 

PC/notebook  1  

Dataprojektor  1 

Prístup na internet  1 

5 Odporúčané učebné priestory 

Študijný odbor 7667 N starostlivosť o seniorov v sociálnych službách nedisponuje nad-

štandardnými učebnými priestormi. V teoretickom vyučovaní je doplnené základné vybavenie 

odbornej učebne o nadštandardné vybavenie. 

6 Odporúčané vybavenie učebných priestorov 

6.1 Odporúčané vybavenie učebných priestorov pre teoretické vyučovanie 

Uvedené nadštandardné vybavenie učebných priestorov umožní realizovať kvalitnejšiu 

teoretickú výučbu, ktorá poskytuje kompetencie nad rámec profilu absolventa.  

Tabuľka č. 5 

Teoretické vyučovanie 
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P. č. 

Názov priesto-

ru 

(z tab. č. 1) 

Názov vybavenia 

(v členení stroje a zariadenia, prístroje, 

výpočtová technika, nábytok a pod.) 

Počet na 

žiaka skupinu 

1. 

Učebňa pre 

vyučovanie 

odborných 

predmetov  

teoretického 

vzdelávania 

Interaktívny tablet bezdrôtový  1 

Interaktívna tabuľa  1 

Výukový softvér  podľa potreby 

Kopírka  1 

Tlačiareň  1 

Skener  1 

Trojrozmerné učebné pomôcky – akry-

láty, modely oka, ucha, ľudského tela – 

vnútorné orgány 

 
1 z každej 

položky 

Fotoaparát  1 

 


