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1. Základné údaje
Normatív materiálno-technického a priestorového vybavenia študijného odboru 6851 N
sociálno-právna činnosť (ďalej len normatív) je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím
programom pre skupinu odborov 68 Právne vedy s časťou „Povinné materiálno-technické
a priestorové vybavenie“. Cieľom študijného odboru 6851 N sociálno-právna činnosť je
príprava odborníkov s úplným stredným odborným vzdelaním pre oblasť sociálnej práce,
právnej praxe, štátnej správy a samosprávy.
Normatív stanovuje základné učebné priestory pre teoretické a praktické vyučovanie
v danom odbore a ich základné materiálne a prístrojové vybavenie. Špecifikuje ucelený,
vzájomne sa podmieňujúci komplex požiadaviek s cieľom vytvoriť optimálne vzdelávacie
prostredie Do normatívu je začlenené aj odporúčané materiálne a prístrojové vybavenie, ktoré
je nad rámec základných požiadaviek.
Materiálno-technické a priestorové zabezpečenie podľa tohto normatívu môže škola splniť
aj používaním materiálno-technického a priestorového zabezpečenia vo vlastníctve inej
fyzickej alebo právnickej osoby, s ktorou má škola uzatvorenú písomnú dohodu o
uskutočňovaní odborného vzdelávania žiakov podľa školského zákona alebo podľa zákona
o odbornom vzdelávaní, ak táto dohoda obsahuje aj jeho presne špecifikovaný rozsah.
Normatív materiálno-technického a priestorového vybavenia pre študijný odbor 6851 N
sociálno-právna činnosť je záväzný pre všetky formy vyučovania.
2. Všeobecne záväzné právne predpisy
Proces výchovy a vzdelávania zohľadňuje všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce
bezpečnosť práce, ochranu pred požiarom, prevádzkovanie objektov škôl a školských zariadení
ako aj technickú dokumentáciu používaných zariadení, príslušné normy a predpisy, ktoré
upravujú výrobný proces alebo pracovné operácie zodpovedajúce obsahu vzdelávania v danom
odbore vzdelávania.
Učebné priestory musia vyhovovať požiadavkám hygieny práce, bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci, ochrany pred požiarom, ktoré sú v súlade s príslušnými platnými všeobecne
záväznými 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.
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3. Základné učebné priestory
3.1 Základné učebné priestory pre teoretické vyučovanie
Tabuľka č. 1
P. č.
1.

Názov učebného priestoru pre teoretické vyučovanie
Učebňa pre vyučovanie odborných predmetov teoretického vzdelávania

3.2 Základné učebné priestory pre praktické vyučovanie
Tabuľka č. 2
P. č.
1.
2.

Názov učebného priestoru pre praktické vyučovanie
Učebňa pre vyučovanie odborných predmetov praktickej prípravy
Učebňa pre vyučovanie sociálno-psychologického výcviku

4. Základné vybavenie učebných priestorov.
4.1 Základné vybavenie učebných priestorov pre teoretické vyučovanie
Teoretické vyučovanie prebieha v bežných učebniach (triedach), ktoré môžu/nemusia byť
stabilne vybavené potrebnými učebnými pomôckami, materiálmi, prístrojmi. Vzhľadom na to,
že mnohé z nich sú mobilné, sú povinnou súčasťou vybavenia pre výučbu daného predmetu, aj
keď sú umiestnené v iných priestoroch ako učebni (kabinet, sklad, archív školy). Prehľad
stabilného a mobilného vybavenia učebných priestorov pre teoretické vyučovanie uvádza
tabuľka č. 3.
Tabuľka č.3
Teoretické vyučovanie
P. č.

1.

Názov
priestoru
(z tab. č. 1)

Učebňa pre
vyučovanie
odborných
predmetov
teoretického
vzdelávania

Názov vybavenia
(v členení stroje a zariadenia, prístroje,
výpočtová technika, nábytok a pod.)
Stabilné vybavenie učebne
Školská lavica
Stolička žiaka
Katedra učiteľa
Stolička učiteľa
Školská tabuľa
Skriňa pre pomôcky
Mobilné vybavenie učebne
Dataprojektor
PC/notebook
3

Počet na
žiaka

skupinu

1
1
1
1
1
1
1
1

Prístup na internet
Premietacie plátno
Dvojrozmerné učebné pomôcky (obrazy,
schémy, tabuľky, CD)
Trojrozmerné učebné pomôcky – modely
oka, ucha, ľudského tela – vnútorné
orgány, kostra človeka
Resuscitačná pomôcka
Lekárnička s vybavením na nácvik prvej
pomoci
Odborná literatúra pre odborné
predmety, odborné časopisy

1
1
Podľa
potreby
1 z každej
položky
1
1
Podľa
potreby

4.2 Základné vybavenie učebných priestorov pre praktické vyučovanie
Tabuľka č. 4
Praktické vyučovanie
P. č.
Názov priestoru
(z tab.č.2)

1.

Učebňa
pre vyučovanie
odborných
predmetov
praktickej
prípravy

Názov vybavenia
(v členení stroje a zariadenia,
prístroje, výpočtová technika, nábytok
a pod.)
Pracovný stôl žiaka
Stolička žiaka
Katedra pre učiteľa
Stolička pre učiteľa
Interaktívna tabuľa
Dataprojektor
PC pre učiteľa
PC pre žiaka
Prístup na internet
Kamera
Multifunkčné zariadenie alebo
samostatne
kopírovací stroj, skener, tlačiareň
Programové aplikačné vybavenie *:
Kancelársky softvér
Ekonomický softvér
Softvér na výučbu 10-prstovej
hmatovej metódy
Softvér podľa obsahového zamerania
vyučovacích predmetov
Vzory dokumentácie v odbore
Drobný kancelársky materiál (náplň
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Počet na
žiaka

skupinu

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
Podľa
potreby
Podľa

2.

do tlačového zariadenia, kancelársky
papier, zošívačky, dierkovače, spinky,
nožnice, zakladače, obálky, papier a
i.)
Odborné časopisy, knihy, legislatívne
normy
Učebné pomôcky v elektronickej
alebo materiálnej forme podľa obsahu
predmetov, ktoré sa budú v učebni
vyučovať
Pracovný stôl žiaka **
Stolička žiaka **
Katedra pre učiteľa
Stolička pre učiteľa
PC/notebook
Spätný projektor
Učebňa pre
CD prehrávač
vyučovanie
Skriňa pre pomôcky
sociálnoZákladné výtvarné a pracovné
psychologického pomôcky
výcviku

potreby

Podľa
potreby
Podľa
potreby
1
1
1
1
1
1
1
1
Podľa
potreby

CD nosiče s relaxačnou
a podkladovou hudbou
Odborné časopisy, knihy
Flipchartová tabuľa
Koberce
Karimatky

Podľa
potreby
Podľa
potreby
1
1
1

* Každú položku je potrebné zabezpečiť aj pre učiteľa
**Pracovný stôl žiaka a stoličku je možné nahradiť stoličkou s pracovným pultom

5. Odporúčané učebné priestory
Študijný odbor 6851 N sociálno-právna činnosť nedisponuje nadštandardnými učebnými
priestormi. V praktickom vyučovaní je doplnené základné vybavenie odbornej učebne
o nadštandardné vybavenie.

6. Odporúčané vybavenie učebných priestorov
6.1 Odporúčané vybavenie učebných priestorov pre praktické vyučovanie
Uvedené nadštandardné vybavenie učebných priestorov umožní realizovať kvalitnejšiu
praktickú výučbu, ktorá poskytuje kompetencie nad rámec profilu absolventa
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Tabuľka č. 5
Praktické vyučovanie
P. č.

1.

Názov priestoru
(z tab.č.2)

Učebňa
pre vyučovanie
odborných
predmetov
praktickej
prípravy

Názov nadštandardného vybavenia
(v členení stroje a zariadenia,
prístroje, výpočtová technika, nábytok
a pod.)
Veľkoplošný TV 3 D + DVD
Viazačka
Skartovačka
Laminovačka

6

Počet na
žiaka

skupinu/t
riedu
1
1
1
1

