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1. CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

Ciele a poslanievýchovy a vzdelávaniav školskomvzdelávacom programe pre študijný
odbor 5361 M praktická sestra vychádzajú z cieľov stanovených v Zákone o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a Štátnom vzdelávacom programe. Poslanie školy vyplýva aj
komplexnej analýzy školy.
Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na
povolanie a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich
k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Jedným zo základných strategických smerov
školy je rešpektovanie a výučba práv detí. Škola sa stane otvorenou inštitúciou pre rodičov,
sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti.
Naša škola má nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Naše ciele v systéme výchovy
a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností,
emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosocionálneho
správania, etiky, sebaregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba
a svoj rozvoj a tvorivosť, vo výchove k ľudským právam, enviromentálnej výchove a
výchove k čitateľskej gramotnosti.
Cieľom výchovy a vzdelávania je umožniť žiakovi:
a) získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych spôsobilostí a
písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie v
štátnom jazyku, materinskom jazyku a cudzom jazyku, matematickej gramotnosti a
kompetencie v oblasti prírodných vied a technológií, k celoživotnému učeniu, sociálne
kompetencie a občianske kompetencie, podnikateľské schopnosti a kultúrne kompetencie,
b) ovládať jeden cudzí jazyk a vedieť ho používať,
c) naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a vedieť
ich riešiť,
d) rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, psychomotorické schopnosti, aktuálne poznatky a
pracovať s nimi v oblastiach súvisiacich s nadväzujúcim vzdelávaním alebo na trhu práce,
e) posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a
tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej
vlastnej kultúre,
f) získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám
ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd,
g) pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a
znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými
skupinami náboženskej tolerancie,
h) naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať v
skupine a preberať na seba zodpovednosť,
i) naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie vrátane
zdravej výživy a životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty,
j) získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie.
Ciele výchovy a vzdelávania orientované na vytváranie predpokladov celoživotného
vzdelávania sú zamerané na:
Posilnenie výchovnej funkcie školy so zámerom:

umožniť všetkým žiakom prístup ku kvalitnému záujmovému
vzdelávaniu a voľnočasovým aktivitám, najmä žiakom zo sociálne znevýhodneného
prostredia ako formy prevencie sociálno-patologických javov a podchytenia
nadaných a talentovaných jedincov,








vytvárať motiváciu k učeniu, ktorá žiakom umožní pokračovať nielen
v ďalšom vzdelávaní, ale aj v kultivovaní a rozvoji vlastnej osobnosti,
podporovať špecifické záujmy, schopností a nadania žiakov,
formovať ucelený názor na svet a vzťah k životnému prostrediu
vytvárať vzťah k základným ľudským hodnotám ako je úcta a dôvera,
sloboda a zodpovednosť, spolupráca a kooperácia, komunikácia a tolerancia,
poskytovať čo najväčšie množstvo príležitostí, podnetov a možností
v oblasti záujmovej činnosti,
poskytovať pre žiakov a širokú verejnosť ponuku vzdelávacích služieb
vo voľnom čase,

Realizáciu stratégie rozvoja školy s dôrazom na:
a) tvorbu školského vzdelávacieho programu s cieľom:

uplatňovať nové metódy a formy vyučovania zavádzaním aktívneho
učenia, realizáciou medzipredmetovej integrácie, propagáciou a zavádzaním
projektového a programového vyučovania,

zabezpečiť kvalitné vyučovanie cudzieho jazyka vytvorením
jazykového laboratóriá, zabezpečením dostupných podmienok pre výučbu
cudzieho jazyka v zahraničí,

skvalitniť výučbu informačných a komunikačných technológií
zabezpečením novšieho
softwarového vybavenia, podporovaním ďalšieho
vzdelávania učiteľov v oblasti informačných technológií,

zohľadniť potreby a individuálne možnosti žiakov pri dosahovaní
cieľov v študijnom odbore zdravotnícky asistent

zabezpečiť variabilitu a individualizáciu výučby,

rozvíjať špecifické záujmy žiakov,

vytvárať priaznivé sociálne, emocionálne a pracovné prostredie v
teoretickom a praktickom vyučovaní,

zavádzať progresívne zmeny v hodnotení žiakov realizáciou priebežnej
diagnostiky,

zachovávať prirodzené heterogénne skupiny vo vzdelávaní.
b) posilnene úlohy a motivácie učiteľov, ich profesijný a osobný rozvoj s cieľom:

rozvíjať a posilňovať kvalitný pedagogický zbor jeho stabilizáciou,

podporovať a zabezpečovať ďalší odborný rozvoj a vzdelávanie
učiteľov,

rozvíjať hodnotenie a sebahodnotenie vlastnej práce a dosiahnutých
výsledkov.
c) podporu talentu, osobnosti a záujmu každého žiaka s cieľom:

rozvíjať edukačný proces na báze skvalitňovania vzťahov medzi
učiteľom - žiakom – rodičom,

rozvíjať tímovú spoluprácu medzi žiakmi budovaním prostredia
tolerancie a radosti z úspechov,

vytvárať prostredie školy založené na tvorivo-humánnom
a poznatkovo-hodnotovom prístupe k vzdelávaniu s dôrazom na aktivitu
a slobodu osobnosti žiaka,

odstraňovať prejavy šikanovania, diskriminácie, násilia, xenofóbie,
rasizmu a intolerancie v súlade s Chartou základných ľudských práv a slobôd,

viesť žiakov k zmysluplnej komunikácii a vyjadreniu svojho názoru,








zapájať sa do projektov zameraných nielen na rozvoj školy, ale aj na
osvojenie si takých vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré žiakom prispejú
k ich uplatneniu sa na trhu práce na Slovensku a v krajinách Európskej únie
a k motivácii pre celoživotné vzdelávanie sa,
nadväzovať spoluprácu s rôznymi školami v zahraničí,
presadzovať zdravý životný štýl,
vytvárať širokú ponuku športových, záujmových a voľnočasových
aktivít,
vytvárať fungujúci a motivačný systém merania výsledkov vzdelávania.

d) skvalitnenie spolupráce so sociálnymi partnermi, verejnosťou a ostatnými
zdravotníckymi školami, prípadne inými školami na princípe partnerstva s cieľom:

zapojiť rodičov do procesu školy najmä v oblasti záujmového
vzdelávania a voľnočasových aktivít,

podporovať spoluprácu s rodičmi pri príprave a tvorbe školského
vzdelávacieho programu,

spolupracovať so zriaďovateľom na koncepciách rozvoja odborného
vzdelávania a prípravy a politiky zamestnanosti v Humennom a našom regióne,

aktívne spolupracovať s Nemocnicou A. Leňa, a. s. a ďalšími
zdravotníckymi zariadeniami, v ktorých žiaci absolvujú praktické cvičenia

vytvárať spoluprácu so školami doma a v zahraničí a vymieňať si
vzájomne skúseností a poznatky,

rozvíjať spoluprácu s nadáciami, rôznymi organizáciami a účelovo
zameranými útvarmi na zabezpečenie potrieb žiakov.
e) zlepšenie estetického prostredia budovy školy a najbližšieho okolia s cieľom:

zlepšiť prostredie v triedach a spoločných priestoroch školy,

priebežne dopĺňať novými učebnými pomôckami odborné učebne pre
praktickú prípravu žiakov

vybudovať viacúčelové športové ihrisko,

zriadiť spoločenskú miestnosť pre návštevy rodičov a ďalších
sociálnych partnerov,

využiť materiálno-technický a ľudský potenciál pre získanie
doplnkových finančných zdrojov, reagovať na vypísané granty a projekty,

pravidelne sa starať o úpravu okoliaškoly.
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VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY

Stredná zdravotnícka
od centra mesta.

škola sa nachádza v kľudnej a krásnej časti Humenného asi 200 m

Mesto Humenné vzniklo zo starej slovanskej osady pri rieke Laborec, o ktorej prvá písomná
zmienka pochádza z r. 1317. Ďalšia história mesta je nerozlučne spätá s viac ako 350-ročnou
érou Drugethovcov, následne Csákyovcov a Andrássyovcov. Kráľ Matej Korvín v 15.stor.
udeľuje mestu výsady potvrdené pečaťou a erbom. Okolo r. 1610 vzniká na mieste pôvodného
stredovekého hradu renesančný kaštieľ, ktorý je obklopený parkom so vzácnymi pamiatkovo
chránenými stromami.
Pre samotný rozvoj súčasnej štruktúry mesta má rozhodujúci význam posledných 150 rokov.
Začiatkom 19.stor. už badať oživenie novej výstavby súkromných domov na základe
vyčlenenia stavebných pozemkov (r.1837). Takto vznikajú ulice : Hrnčiarska, Lipová a
Kúpeľná (Štefánikova) a nová zástavba na okraji mesta. S rozvojom mesta je spojený aj nárast
počtu obyvateľstva a potreba vyšších škôl (meštianska škola-1876, drevárska odborná škola1877 a obchodná akadémia-1875). Po Rakúsko-Maďarskom vyrovnaní nastáva rozvoj
železničnej dopravy – trasa Viedeň – Budapešť – Przemysel (úsek Michaľany – Humenné
1871, Humenné – Medzilaborce – Palota 1873).
Začiatkom 20. stor. dochádza i k riešeniu technickej infraštruktúry mesta – 1906 – výstavba
vodovodu, kanalizácie a chodníkov. Následne r.1907 prebehla elektrifikácia pouličného
osvetlenia a napojenie na elektrickú sieť.
Následný rozvoj začal v 30-tych rokoch – výstavba viacerých verejných budov : okresného
úradu, obecného domu, okresnej nemocenskej poisťovne, štátnej ľudovej školy. V r. 1936–40
bol realizovaný projekt výstavby novej nemocnice.
Posledné obdobie dejín mesta začína 26.11.1944 oslobodením mesta. Hospodárska činnosť
ožíva najmä v období riadenej industrializácie výstavbou viacerých podnikov – Kapron
(Chemlon) r.1956–59 (až 6 tis. pracovníkov), stavebníctvo – Chemkostav r.1952, Okresný
stavebný podnik r.1960, Agrostav a Lesostav. S rozvojom spomínaných podnikov dochádza aj
k rozvoju potravinárstva (mliekárne, mäsopriemysel, Hydinárske závody, Pekárne a
cukrárne). Priemyselnú štruktúru dotvárajú odevné závody Zekon, Chirana, Okresný
priemyselný podnik a ČSAD.
V meste sa nachádza sedem odborných škôl a tri gymnázia.
Po r. 1993 je už badateľný aj rozvoj podnikateľskej sféry a bankového sektora.
Vzťah mesta k širšiemu regiónu a Slovenskej republike
Mesto Humenné je prirodzeným centrom regiónu Horný Zemplín, ktorého poloha je
z hľadiska Slovenskej republiky periférna (SV prihraničná oblasť s Poľskom a Ukrajinou) a
v niektorých aspektoch i marginálna. Vzhľadom na počet obyvateľov mesta (vyše 35 tis.) sú
najbližšie porovnateľné mestá, s výnimkou mesta Michalovce, vzdialené viac ako 70 km
každým smerom. Význam mesta Humenné pre okolie je preto značný, čo len znásobuje
prítomnosť všetkých dôležitých inštitúcií správy štátu, inštitúcie v oblasti kultúry, školstva,

zdravotníctva, cestovného ruchu. V meste je rozvinutý priemysel, stavebníctvo, energetika,
vodné hospodárstvo, telekomunikácie, doprava a ďalší ekonomický a ľudský potenciál.
Na území mesta sa stretávajú dve prirodzené rozvojové osi Zemplínskeho regiónu, ktoré pri
aktivizácii cestovného ruchu a medzinárodného obchodu nadobúdajú nadradený charakter :
západo – východná rozvojová os : Prešov – Vranov n. Topľou – Humenné – Ubľa –
Ukrajina

severo – južná rozvojová os: Poľská republika – Medzilaborce – Humenné –
Michalovce – Trebišov – Slovenské Nové Mesto – Maďarská Republika
Tieto základné rozvojové osi s ohľadom na očakávaný nárast medzinárodného obchodu a
cestovného ruchu budú v nových ekonomických podmienkach plniť funkciu dopravno –
obslužnú a možno tu očakávať výrazný vzostup investícií v obchodno – obslužnej sfére,
doprave a inžiniersko – technologickom vybavení.


Na základe analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce a analýzy práce školy sme identifikovali
všetky pozitíva a negatíva školy, ktoré nám signalizovali, čo máme zmeniť, čo ponechať, aby
náš výchovno-vzdelávací proces mal vyššiu kvalitatívnu úroveň. Tabuľka SWOT analýzy
poukazuje na naše silné, slabé stránky, možnosti, príležitosti, riziká a obavy.

SWOT ANALÝZA
SILNÉ STRÁNKY

1. Tradícia školy
2. Kvalitná úroveň výchovnovyučovacieho procesu
3. Materiálne vybavenie školy
4. Kvalifikovaný pedagogický
kolektív
5. Vybavenosť odborných učební
6. Dobré vybavenie školskej
knižnice
7. Pestrosť školiacich výučbových
základni
8. Spolupráca predmetových komisií
9. Vymenné stáže žiakov v ramci
Erazmus +
10. Otvorená škola pre verejnosť

MOŽNOSTI- PRÍLEŽITOSTI

1. Uplatnenie absolventov odboru
praktická sestra v krajinách EÚ
2. Možnosť kontinuálneho
vzdelávania pedagógov
3. Zapájanie žiakov do
mimoškolskej činnosti, olympiád,
súťaží
4. Možnosť využitia štrukturálnych
fondov
5. Odborné stáže žiakov v zahraničí
6. Využívanie interaktívnych tabúľ
vo vyučovacom procese

SLABÉ STRÁNKY

1. Nedostatok kvalitných
odborných učebníc
2. Úroveň samostatnosti
a profesionálneho
sebavedomia žiakov
3. Nižšia atraktivita štúdia
(nízke platy v zdravotníctve)
4. Chýbanie niektorých
pracovísk vo výučbových
základniach / napr.
rehabilitačné oddelenie/
5. Malý počet pracovných
príležitosti v regióne
6. Nedostatok kvalitných
počítačov pre žiakov

RIZIKÁ - OBAVY

1. Nepriaznivý demografický
vývoj
2. Zlá ekonomická situácia v
rodinách

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Stredná zdravotnícka škola v Humennom bola založená v roku 1970. Dočasným
sídlom školy od jej založenia bola budova SPŠCH v Humennom. Novým sídlom školy sa od
školského roka 1972/73 stala budova Domova mládeže na Lipovej ul. 32 v Humennom.
V roku 1996 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie užívania prístavby učebňovej
časti Strednej zdravotníckej školy , v ktorej sa nachádza 8 klasických a 9 odborných učební
vybavených modernou prístrojovou a didaktickou technikou. Súčasťou školy je aj školský
internát.
Škola od svojho vzniku prijímala žiakov na štvorročné štúdium v študijnom odbore
zdravotná sestra. V 80. rokoch začali žiaci študovať aj v študijnom odbore detská sestra. V 90.
rokoch sa štúdium v študijnom odbore zdravotná sestra a detská sestra pretransformovalo na
polyvalentný typ vzdelávania sestier v študijnom odbore všeobecná sestra. V odbore
všeobecná sestra žiaci študovali nielen v dennom štúdiu po ukončení ZŠ, ale aj
v nadstavbovom štúdiu, pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu večernom a diaľkovom.
V školskom roku 1997/1998 ukončili prvé absolventky štúdium vo vyššom odbornom
štúdiu - diplomovaná všeobecná sestra. Zároveň sa začali na škole vzdelávať v štúdiu popri
zamestnaní v odbore sanitár. V rámci celospoločenských zmien došlo ku zmene systému
vzdelávania v odbore všeobecná sestra. Vzdelávanie sestier sa dostalo do kompetencií
vysokoškolských inštitúcií a preto počnúc školským rokom 2001/2002 na SZŠ žiaci boli
prijímaní do študijného odboru zdravotnícky asistent. Od školského roku 2019/2020 sa žiaci
začnú pripravovať v odbore praktická sestra.
Riaditeľkou školy je PhDr. Marcela Griščíková,
Alžbeta Fedorjaková. Na škole pracujú

odbornou zástupkyňou je Mgr.

pedagogickí zamestnanci všeobecnovzdelávacích

predmetov a pedagogickí zamestnaci pre výučbu odborných zdravotníckych predmetov.
Technicko – hospodársky úsek tvorí mzdová pracovníčka, hospodárka školy, správca
počítačovej siete, sekretárka riaditeľky školy, upratovačky, školník/údržbár.
Škola má školský internát, v ktorom pracujú 2 vychovávateľky. Pri ŠI je aj výdajňa
jedál.
Na škole sú dve učebne informatiky. Máme vlastné webové sídlo, rodičia majú
možnosť sledovať študijné výsledky svojich detí prostredníctvom elektronickej žiackej
knižky. Od školského roku 2016/2017 máme aj elektronickú triednu knihu.
Výchovno-vyučovacia činnosť sa realizuje v dopoludňajších hodinách
a mimoškolská záujmová činnosť sa realizuje v čase od 14.00 – 16.00 hodiny. Praktické
vyučovanie sa realizuje v prirodzených podmienkach v Nemocnici

Andreja Leňa, a.s.

v Humennom, , v Ošetrovateľskom centre, s. r. o. Humenné a ambulanciach všeobecného
lekára.
V roku 1995 vyšlo prvé číslo školského časopisu Sestrička/ najprv v listovej potom v
elektronickej podobe/. V súčasnej dobe časopis vychádza len v elektronickej podobe. Naši
žiaci dostávajú možnosť porovnávať svoje schopnosti aj na medzinárodnej pôde. Zaznamenali
sme účasť na medzinárodnej súťaži KLAS – JUNIOR – BIZNES vo Ľvove, výmenné
návštevy učiteľov a žiakov medzi našou školou a Cirkevnou SZŠ bl. Zdislavy v Prahe,
výmenné návštevy učiteľov a žiakov zo Švédska, Třebíča, Kladna, Prahy, Ostravy
a Karlových Varov. Posledné roky sa žiaci zúčastňujú výmenných odborných stáži vramci
projektov Erazmus +.
Žiaci dosiahli významné úspechy v SOČ v odbore zdravotníctvo /2. miesto
v celoslovenskom kole/. Víťazky sa zúčastnili odbornej exkurzie v zdravotníckych
zariadeniach v Prahe.
Pri škole pracuje neinvestičný fond Sestrička, ktorý podporuje mimoškolskú činnosť
študentov.
Žiaci sa úspešne zapájajú do činnosti sociálneho a humánneho charakteru.
Spolupracujú v projektoch SČK, projektoch Biela Pastelka, Deň narcisov, Úsmev ako dar,
Liga za duševné zdravie, Červené stužky, Škola priateľská k deťom, ....
Žiačky pôsobia ako lektorky zdravotníckej prípravy v základných a materských
školách v meste a regióne.
Svoje schopnosti žiaci rozvíjajú v mimoškolských činnostiach napr. Vianočná
akadémia, imatrikulácia žiakov I. ročníka a pod. Každoročne usporadúvame Európsky deň
rodičov a školy a Deň otvorených dverí. Trikrát sme úspešne zrealizovali tanečno-charitatívne
podujatie pod názvom Bailando. Každoročne organizujeme aj Študentský ples.
Školský internát poskytuje ubytovanie pre cca 40 žiakov. Izby sú

štandardne

vybavené WC a sprchovacím kútom. Školský internát má spoločenskú miestnosť, televízne
kútiky a posilňovňu. Žiaci majú zabezpečenú celodennú stravu v jedálni, ktorá je v súčasnosti
v prenájme.
Výchovná činnosť v školskom internáte

prebieha v súlade s Výchovným programom ŠI

s nadväznosťou na výchovu v rodine. Zabezpečujú ju kvalifikovaní výchovní pracovníci
s vysokoškolským vzdelaním a bohatými pedagogickými skúsenosťami.
Vo výchovno-vzdelávacej činnosti ŠI sa uplatňuje tvorivo-humanistický model výchovy
a vzdelávania, v ktorom je v centre pozornosti žiak, jeho potreby a záujmy, a to v primeranom
pomere s jeho vedením k zodpovednosti za svoj sebarozvoj.

Žiakom sú ponúkané rozmanité vzdelávacie, záujmové a relaxačné činnosti tak, aby
využívanie voľného času viedlo k zdravému rozvoju ich osobnosti a k výchove orientovanej
na pozitívne ľudské hodnoty.
Záujmové činnosti, ktoré školský internát ponúka môžeme rozdeliť do piatich oblasti:


oblasť spoločensko-vedná: súťaž v stolovaní, vedomostná súťaž História národa



kultúrno-umelecké záujmové činnosti: realizácia žiakov v oblasti hudby, spevu,
tanca....



pracovno-technická oblasť: zhotovovanie vianočných ikebán, veľkonočných kraslíc...



športovo-turistická, telovýchovná oblasť: volejbalový zápas, návšteva plavárne,
klziska...



prírodno-ekologické záujmové činnosti: skrášľovanie okolia ŠI, drevín, trávnika,
úprava areálu školského internátu.

Na veľmi dobrej úrovni je rozvinutá spolupráca

Školského internátu s Domovom

dôchodcov a Domovom sociálnych služieb v Humennom. Naši žiaci navštevujú toto
zariadenie,

kde pomáhajú starkým a starenkám. Prezentujú sa aj pekným kultúrnym

programom. Dvakrát za sebou obyvatelia DD nás navštívili v našom ŠI, kde spolu so žiakmi
účinkovali v programe Vianočnej akadémie.
V mesiaci apríl sú organizované výlety, počas ktorých žiaci spoznávajú historické a prírodné
krásy Slovenska. Ich cieľom je viesť a ukázať žiakom ako sa dá zmysluplne využívať voľný
čas.
Činnosť v oblasti záujmov vyvíjajú tiež krúžky pôsobiace v rámci ŠI. Sú to:


krúžok Zdravý spôsob života



krúžok spoločenskej výchovy

Aktívnu činnosť v ŠI realizuje aj Rada ŠI so svojimi komisiami, ktorá má svoju predsedníčku.
Prostredníctvom Rady ŠI

môžu žiaci podávať pripomienky ku všetkým otázkam

a problémom života v ŠI.
V prípade správnej voľby záujmovej činnosti z ponúkaných možností trávenia voľného času
v ŠI pri SZŠ je vysoký predpoklad pre úspešný rozvoj osobností žiakov.
Ubytovaní v našom ŠI majú k dispozícii:


spoločenskú miestnosť



telocvičňu



posilňovňu



študovňu



3 kuchynky vybavené chladničkami, el. sporákom a novým nábytkom



počítačovú miestnosť



knižnicu



jedáleň v Školskom internáte/obed – možnosť výberu z 2-3 jedál/



bufet v Školskom internáte

3.1 PLÁNOVANÉ AKTIVITY ŠKOLY

Dosahovanie požadovaných aktivít a vhodná prezentácia školy sú výsledkom kvality
vzdelávania. Škola sa snaží vytvoriť a zabezpečiť všetky podmienky pre skvalitnenie života
na škole aj pomocou mimoškolských aktivít ako sú:
Školské súťaže a prehliadky















Súťaž v umeleckom prednese
Hviezdoslavov Kubín
Horovov Zemplín
Vansovej Lomnička
Timravina studnička
Literárne talenty
Súťaž v prvej pomoci
Súťaž v obväzovej technike
Olympiáda v CUJ – ANJ, NEJ
Olympiáda v SJL
MATBOJ
A Slovo bolo u Boha a pod.
výtvarná súťaž
kvíz o ľudských právach

Záujmové vzdelávanie a krúžková činnosť



Slovenčina na slovičko
kružková činnosť v cudzích jazykoch a športová činnosť podľa
aktuálnych potrieb

Kultúrno-výchovné podujatia organizované školou







Divadelné predstavenie v Košiciach alebo v Prešove
Filmové predstavenie v kine Fajn Humenné
Návšteva výchovných koncertov
Návšteva výstav prezentovaných vo Vihorlatskom osvetovom stredisku
Humenné
Návšteva okresnej knižnice mesta Humenné
Imatrikulácia žiakov I. ročníka








Rozsvietenie vianočného stromčeka
Rozlúčka so žiakmi štvrtých ročníkov
Študentský ples
Deň otvorených dverí
Európsky deň rodičov a škôl
Mikulášske návštevy žiakov školy v sociálnych a zdravotníckych
zariadeniach, materských školách

Aktivity v oblasti odbornej prípravy žiakov












Spolupráca s ÚZS SČK pri organizovaní súťaži prvej pomoci pre materské ,
základné školy a stredné školy, realistické znázorňovanie rán, účasť žiakov
v porote
Aktívne zapájanie sa žiakov do verejných zbierok Deň narcisov, Biela pastelka,
Modrý gombík,Vianočná zbierka Unicef, Dni Nezábudiek , zbierka na pomoc
chorým s diagnózou Sklerosis multiplex, Chráňte lesy spolu s nami /v
spolupráci s lesoochranárskym združením Vlk/,
Zdravotná služba žiakov v pri športových, kultúrnych a iných akciách mesta
Humenné
Aktívne zapájanie žiakov do darovania krvi
Prezentácia školy na Burze práce a informácií v Humennom / organizovaná
ÚPSVaR/
Aktívna účasť v súťaži stredných zdravotníckych škôl Asistent v akcii
Zapájanie sa do celoslovenskej súťaže žiakov v poskytovaní prvej pomoci
Výmenné pobyty žiakov na SZŠ v Třebíči, Ostrave a Karlových varoch
ZOAlympiáda

 Odborné exkurzie:
1. ročník - Nemocnica A. Leňa, a.s. Humenné
2. ročník - Hospic Bardejovská Nová Ves
3. ročník - zariadenia sociálnej starostlivosti podľa aktuálnych možností
- odb. exkurzie Viedeň, Bratislava

Besedy a stretnutia









beseda s lekárom na tému výchova k manželstvu a rodičovstvu
besedy so psychologičkou z CPPPaP Humenné
beseda so spisovateľom
stretnutia s pracovníkmi ÚPSVaR
besedy zabezpečené koordinátorom drogovej prevencie
besedy s výchovným poradcom
besedy zabezpečené koordinátorom enviromentálnej výchovy
besedy zabezpečené koordinátorom výchovy k ľudským právam

Športovo-turistické podujatia






Volejbalový medzitriedny turnaj
Tanečný maratón
Basketbalový medzitriedny turnaj
Medzitriedny turnaj vo vybijanej
Turistický výlet



Zapájanie žiakov do okresných športových súťaži stredných škôl okresu
/ plávanie, futbal, volejbal, šach, nohejbal, beh, futsal/

Spolupráca s inštitúciami











Nemocnica A. Leňa, a.s. Humenné
Ošetrovateľské centrum, s.r.o Humenné
DD a DSS Mierova ul. Humenné
Centrum sociálnych služieb Garden Humenné
SČK
CPPPaP Humenné
UNHCR Slovensko
Národné stredisko pre ľudské práva
DofE
Slovenský výbor pre Unicef

Mediálna propagácia

Prezentácia školy na základných školách v regióne

Príspevky do časopisu Sestrička

Príspevky do regionálnej tlače

Aktualizácia www sídla školy

Instagram
Všetky aktivity realizujú pedagogickí zamestnanci školy, žiaci školy a sociálni partneri.
Aktivity sú určené predovšetkým žiakom, učiteľom, rodičom, zamestnávateľom a širokej
verejnosti. Vítame všetky ďalšie návrhy a možnosti na aktivizáciu práce školy.
3.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO ZBORU
Pedagogický zbor tvoria učitelia všeobecno-vzdelávacich a odborných predmetov, z ktorých
niektorí pracujú na čiastočný pracovný úväzok. Škola má
aj externých učiteľov
predovšetkým v oblasti odborného
vzdelávania a povinne voliteľných predmetov /
náboženská výchova/.
Všetci učitelia spĺňajú požiadavky na odbornú a pedagogickú
spôsobilosť. Výchovná poradkyňa školy, riaditeľka i zástupkyňa riaditeľky školy majú okrem
odbornej a pedagogickej spôsobilosti aj zákonom predpísané vzdelanie v oblasti výchovného
poradenstva a školského manažmentu.
Mimoškolské aktivity realizujú a zabezpečujú okrem pedagogických zamestnancov školy
aj aktivisti mimovládnych organizácii mesta Humenné (príslušníci policajného zboru,
vojaci, zachranári a pod.).

3.3 ĎALŠIE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY
Podrobný a konkrétny plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov je
súčasťou Plánu práce školy a ŠI pre príslušný školský rok. Manažment školy považuje za
prioritnú úlohu zabezpečiť:




Uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe
Prípravu pedagogických zamestnancov na zvyšovanie si svojich kompetencií hlavne
jazykových spôsobilostí, schopností efektívne pracovať s IKT
Prípravu pedagogických zamestnancov na tvorbu školského vzdelávacieho programu












Motivovanie pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie,
zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti
Zdokonaľovanie osobnostných vlastností pedagogických zamestnancov, spôsobilostí pre
tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod.
Sprostredkovaniu
najnovších poznatkov
(inovácie) z metodiky vyučovania
jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied, ako aj z odboru.
Prípravu pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných funkcií, napr.
triedny učiteľ, výchovný poradca, predseda predmetovej komisie, knihovník atď.
Prípravu pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj
školského systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba štandardov, tvorba
pedagogickej dokumentácie (pokiaľ bude v platnosti v dobiehajúcich ročníkoch)
elektronickú triednu knihu, atď.
Prípravu pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi
prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou, multimédiami a pod.
Zhromažďovanie a rozširovanie progresívnych skúsenosti z pedagogickej a riadiacej
praxe, podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov
Sprostredkovanie operatívneho a časovo aktuálneho transferu odborných a metodických
informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému
Prípravu pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie.

Vzdelávacích aktivít sa budú zúčastňovať zamestnanci na základe prihlásenia a schválenia
prihlášky riaditeľkou školy po zapracovaní do Plánu kontinuálneho vzdelávania na príslušný
školský rok v súlade s platnou legislatívou.
3.4 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ZAMESTNANCOV
ŠKOLY
Je účinným nástrojom zabezpečenia harmonickej organizácie celého výchovnovzdelávacieho procesu a ďalších školských aktivít. Naša škola bude využívať štandardné
spôsoby hodnotenia: formatívne a sumatívne. Formatívne hodnotenie použijeme na zvýšenie
kvality výchovy a vzdelávania. Sumatívne hodnotenie použijeme na rozhodovanie. Vnútorný
systém kontroly sa zameriava hlavne na celkový priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti na
škole, dodržiavanie ŠkVP, na dodržiavanie plnenia plánov predmetových komisií, na
zabezpečenie vyučovania didaktickou technikou a ostatným materiálno-technickým
vybavením, na hodnotenie žiakov počas vyučovacej hodiny s uplatnením sebahodnotenia
žiaka, na vystupovanie a rečovú kultúru vyučujúcich, na uplatňovanie didaktických zásad, na
mimoškolskú činnosť učiteľov, ale aj na kontrolnú činnosť výchovnej poradkyne, činnosť
hospodárky, upratovačiek a školníka/udržbára.
Na hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov školy použijeme tieto
metódy:






Pozorovanie (hospitácie).
Rozhovor.
Výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy
zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň
vzdelávania a pod).
Hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania,
tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.
Hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy.



Vzájomné hodnotenie učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené
hodiny“).

Hodnotenie učiteľov žiakmi.
Zásady hodnotenia:
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 pripravený písomný
materiál,
 portfólio by sa malo použiť vtedy, keď ide o priebežné hodnotenie a nie je možné hodnotiť
kompetencie podľa kritérií v stanovenom čase.

Vzor tlačiva na hodnotenie pedagogického zamestnanca

Hodnotenie pedagogického zamestnanca
podľa § 52 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(čl. 36 ods. 2 Pracovného poriadku)
Titul, meno, priezvisko
hodnoteného zamestnanca:
Dátum narodenia:
Hodnotené obdobie

od:

do:

Pracovisko (útvar):
Funkcia:
Priamy nadriadený (kto vykonal
hodnotenie) :

VÝSLEDKY
Popis dosiahnutých výsledkov hodnoteného zamestnanca

Slovné hodnotenie:
Bodové hodnotenie :

mimoriadne dobre – veľmi dobre – dobre – nevyhovujúco

4

3

2

1

KVALITA
Hodnotenie kvality pedagogickej alebo odbornej činnosti

Slovné hodnotenie:
Bodové hodnotenie :

mimoriadne dobre – veľmi dobre – dobre – nevyhovujúco

4

3

2

1

NÁROČNOSŤ
Hodnotenie náročnosti výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti

mimoriadne dobre – veľmi dobre – dobre – nevyhovujúco

Slovné hodnotenie:
Bodové hodnotenie :

4

3

2

1

OSVOJENIE SI a VYUŽÍVANIE PROFESIJNÝCH KOMPETENCIÍ
Hodnotenie miery osvojenia si a využívania profesijných kompetencií pedagogických
zamestnancov alebo odborných zamestnancov

mimoriadne dobre – veľmi dobre – dobre – nevyhovujúco

Slovné hodnotenie:
Bodové hodnotenie :

4

Výsledky

Kvalita

Náročnosť

mimoriadne dobre
veľmi dobre
dobre
nevyhovujúco

mimoriadne dobre
veľmi dobre
dobre
nevyhovujúco

mimoriadne dobre
veľmi dobre
dobre
nevyhovujúco

Odporúčania pre riaditeľa školy:
k rozhodnutiu riaditeľa o ukončení
adaptačného vzdelávania:
k plánu kontinuálneho vzdelávania:
K odmeňovaniu:
Dátum:
Podpis priameho nadriadeného
(kto vykonal hodnotenie) :

3

2

Profesijné
kompetencie
mimoriadne dobre
veľmi dobre
dobre
nevyhovujúco

1

CELKOM
bodové
hodnotenie

Rozhodnutie riaditeľa o ukončení
adaptačného vzdelávania:

Odporúčania pre ročný plán
kontinuálneho vzdelávania:

Odmeňovanie:

Dátum:
Podpis riaditeľa školy:

Kategória pedagogických zamestnancov – UČITEĽ
VÝSLEDKY
Mimoriadne dobre - zamestnanec dosahuje vo vyučovacom procese a v pedagogickej činnosti
mimoriadne dobré výsledky. Aktívne sa zapája do mimoškolských súťaží, dosiahol so žiakmi na
celoštátnych súťažiach niektoré z prvých troch miest.
Veľmi dobre - zamestnanec dosahuje vo vyučovacom procese a v pedagogickej činnosti veľmi dobré
výsledky. Aktívne sa zapája do mimoškolských súťaží, dosiahol so žiakmi na okresných a miestnych
súťažiach niektoré z prvých troch miest.
Dobre – zamestnanec dosahuje vo vyučovacom procese a v pedagogickej činnosti veľmi dobré
výsledky. Zapája sa do mimoškolských súťaží, dosiahol so žiakmi na okresných a miestnych súťažiach
niektoré z prvých desiatich miest.
Nevyhovujúco - zamestnanec nedosahuje vo vyučovacom procese a v pedagogickej činnosti
očakávané výsledky. Nezapája sa do mimoškolských súťaží.

KVALITA
Mimoriadne dobre – Vedomosti pedagogického zamestnanca sú na veľmi vysokej úrovni, jeho výklad
je zrozumiteľný a pre žiaka záživný. Na otázky žiakov reaguje pohotovo, preukazuje vysokú ochotu
konzultovať so žiakmi, podnecuje záujem žiakov o vyučovaný predmet. Organizácia vyučovacej hodiny
je veľmi dobrá, kvalita pripravovaných materiálov, pomôcok k preberanému učivu kvalitná, až
nadpriemerná, s dôrazom na dostupnosť týchto materiálov aj pre žiakov. Technické vybavenie, ktoré je
k dispozícii využíva vo veľmi vysokej miere. Kritériá hodnotenia využíva maximálne spravodlivo.
Veľmi dobre – Vedomosti pedagogického zamestnanca sú na vysokej úrovni, jeho výklad je
zrozumiteľný a pre žiaka záživný. Počas vyučovania reaguje na otázky žiakov, preukazuje ochotu
konzultovať so žiakmi, podnecuje záujem študentov o vyučovaný predmet. Organizácia vyučovacej
hodiny je dobrá, kvalita pripravovaných materiálov, pomôcok k preberanému učivu dobrá, s dôrazom
na dostupnosť týchto materiálov aj pre žiakov. Technické vybavenie, ktoré je k dispozícii využíva vo
vysokej miere. Kritériá hodnotenia využíva spravodlivo.
Dobre – Vedomosti pedagogického zamestnanca sú postačujúce, jeho výklad je zrozumiteľný. Počas
vyučovania reaguje na otázky žiakov. Organizácia vyučovacej hodiny je
dobrá, kvalita
pripravovaných materiálov, pomôcok k preberanému učivu dobrá, ale využívaná len výnimočne.
Technické vybavenie, ktoré je k dispozícii využíva. Kritériá hodnotenia využíva spravodlivo.
Nevyhovujúco – Vedomosti pedagogického zamestnanca sú nepostačujúce, jeho výklad je pre žiakov
len ťažko zrozumiteľný. Počas vyučovania nereaguje na otázky žiakov. Organizácia vyučovacej hodiny
je nepostačujúca. Pri vyučovaní nepoužíva žiadne pripravované materiály, pomôcky k preberanému
učivu. Technické vybavenie, ktoré je k dispozícii nevyužíva. Kritériá hodnotenia nie vždy využíva
spravodlivo.

NÁROČNOSŤ VÝKONU PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI
Mimoriadne dobre – vyučuje predmety s najnáročnejšou predmetovou skladbou, ale dbá na to, aby to
neviedlo k neúmernému zaťaženiu žiakov. Dodržuje primeranú náročnosť učiva a neformuluje veľa
špecifických cieľov, aby žiak bol schopný učivo zvládnuť. Vyučuje v triedach s maximálnym počtom
žiakov, aj napriek tomu jeho pedagogická činnosť sa vyznačuje veľmi kvalitnou metodikou, vysokou
odbornou náročnosťou a individuálnym prístupom k žiakom.
Veľmi dobre– vyučuje predmety s náročnou predmetovou skladbou. Dodržuje primeranú náročnosť
učiva a neformuluje veľa špecifických cieľov, aby žiak bol schopný učivo zvládnuť. Vyučuje v triedach
s väčším počtom žiakov, aj napriek tomu jeho pedagogická činnosť sa vyznačuje kvalitnou metodikou,
odbornou náročnosťou a individuálnym prístupom k žiakom.
Dobre – vyučuje predmety s menej náročnou predmetovou skladbou. Dodržuje primeranú náročnosť
učiva. Vyučuje v triedach s nižším počtom žiakov, jeho pedagogická činnosť sa vyznačuje primeranou
metodikou a odbornou náročnosťou.

Nevyhovujúco – vyučuje predmety s nenáročnou predmetovou skladbou, v triedach s nižším (nízkym)
počtom žiakov, napriek tomu jeho pedagogická činnosť sa nevyznačuje odbornou náročnosťou.

MIERA OSVOJENIA A VYUŽÍVANIE PROFESIJNÝCH KOMPETENCIÍ
Mimoriadne dobre - vo všetkých výchovných situáciách je schopný posúdiť potreby dieťaťa a
reagovať flexibilne. Veľmi dobre znáša stresujúce vonkajšie faktory (ako napr. vyrušujúci žiaci,
nezáujem žiakov, nedostatok času, nemožnosť venovať sa žiakom individuálne, neučebné povinnosti,
nedostatok prostriedkov, nedostatok podpory zo strany rodičov, spoločnosti, kolegov,..) Veľmi dobre
aplikuje vo svojej pedagogickej činnosti vzťah rutiny a tvorivosti. Nevyžíva len vlastné osvedčené
postupy, ale aj nové originálne postupy. Nevyžaduje pokyny z hora a hotové metodické návody,
aktívne prináša vlastné nápady. V rámci pedagogického vzťahu k žiakovi je schopný udržať si autoritu
ale nie na úkor kvality pedagogickej činnosti.
Veľmi dobre - vo výchovných situáciách je schopný posúdiť potreby dieťaťa a reagovať flexibilne.
Dobre znáša stresujúce vonkajšie faktory (ako napr. vyrušujúci žiaci, nezáujem žiakov, nedostatok
času, nemožnosť venovať sa žiakom individuálne, neučebné povinnosti, nedostatok prostriedkov,
nedostatok podpory zo strany rodičov, spoločnosti, kolegov,..) Dobre aplikuje vo svojej pedagogickej
činnosti vzťah rutiny a tvorivosti. Nevyžíva len vlastné osvedčené postupy, ale aj nové originálne
postupy. Nevyžaduje pokyny z hora a hotové metodické návody, aktívne prináša vlastné nápady. V
rámci pedagogického vzťahu k žiakovi je schopný udržať si autoritu ale nie na úkor kvality
pedagogickej činnosti.
Dobre – vo výchovných situáciách je schopný posúdiť potreby dieťaťa a reagovať flexibilne. Znáša
stresujúce vonkajšie faktory (ako napr. vyrušujúci žiaci, nezáujem žiakov, nedostatok času, nemožnosť
venovať sa žiakom individuálne, neučebné povinnosti, nedostatok prostriedkov, nedostatok podpory zo
strany rodičov, spoločnosti, kolegov,..) Nevyžaduje pokyny z hora a hotové metodické návody. V
rámci pedagogického vzťahu k žiakovi je schopný udržať si autoritu.
Nevyhovujúco – vo výchovných situáciách je schopný posúdiť potreby dieťaťa. Má problém znášať
niektoré stresujúce vonkajšie faktory (ako napr. vyrušujúci žiaci, nezáujem žiakov, nedostatok času,
nemožnosť venovať sa žiakom individuálne, neučebné povinnosti, nedostatok prostriedkov, nedostatok
podpory zo strany rodičov, spoločnosti, kolegov,..) Vyžaduje pokyny z hora a hotové metodické
návody. V rámci pedagogického vzťahu k žiakovi je schopný udržať si autoritu len na úkor kvality
pedagogickej činnosti.

Kategória pedagogických zamestnancov – VYCHOVÁVATEĽ
VÝSLEDKY
Mimoriadne dobre - zamestnanec dosahuje vo výchovno-vzdelávacom procese mimoriadne dobré
výsledky. Aktívne sa zapája do mimoškolských súťaží, podieľa sa na príprave detí na mimoškolské
súťaže. Mimoriadne aktívnym individuálnym prístupom podporuje rozvoj detí prejavujúcich talent a
nadanie, vytvára podmienky pre ich rozvoj v čase záujmovej činnosti. Rozvíja estetické cítenie detí,
zameriava sa na skrášľovanie priestorov ŠI a okolia školy. Spolupracuje s rodičmi pri riešení
výchovných problémov žiakov.
Veľmi dobre – zamestnanec dosahuje vo výchovno-vzdelávacom procese veľmi dobré výsledky.
Aktívne sa zapája do mimoškolských súťaží, podieľa sa na príprave detí na mimoškolské súťaže.
Individuálnym prístupom podporuje rozvoj detí prejavujúcich talent a nadanie, vytvára podmienky pre
ich rozvoj v čase záujmovej činnosti. Rozvíja estetické cítenie detí, zameriava sa na skrášľovanie
priestorov ŠI a okolia školy. Spolupracuje s rodičmi pri riešení výchovných problémov žiakov.
Dobre - zamestnanec dosahuje vo výchovno-vzdelávacom procese dobré výsledky. Zapája sa do
mimoškolských súťaží, podieľa sa na príprave detí na mimoškolské súťaže. Podporuje rozvoj detí
prejavujúcich talent a nadanie. Spolupracuje s rodičmi pri riešení výchovných problémov žiakov.
Nevyhovujúco – zamestnanec nedosahuje vo výchovno-vzdelávacom procese očakávané výsledky.
Nezapája sa do mimoškolských súťaží, nepodieľa sa na príprave detí na mimoškolské súťaže.

Spolupracuje s rodičmi pri riešení výchovných problémov žiakov len na základe opakovaných
požiadaviek rodičov .

KVALITA
Mimoriadne dobre – Vedomosti pedagogického zamestnanca sú na veľmi vysokej úrovni. Organizácia
práce v ŠI je veľmi dobrá, kvalita pripravovaných materiálov, pomôcok k preberanému učivu
kvalitná, až nadpriemerná. Technické vybavenie, ktoré je k dispozícii využíva vo veľmi vysokej miere.
Veľmi dobre – Vedomosti pedagogického zamestnanca sú na vysokej úrovni. Organizácia práce v ŠI
je dobrá, kvalita pripravovaných materiálov, pomôcok k preberanému učivu dobrá. Technické
vybavenie, ktoré je k dispozícii využíva vo vysokej miere.
Dobre – Vedomosti pedagogického zamestnanca sú postačujúce. Organizácia práce v ŠI je dobrá,
kvalita pripravovaných materiálov, pomôcok dobrá, ale využívaná len výnimočne. Technické
vybavenie, ktoré je k dispozícii využíva.
Nevyhovujúco – Vedomosti pedagogického zamestnanca sú nepostačujúce. Organizácia práce v ŠI je
nepostačujúca. Nepoužíva žiadne pripravované materiály a pomôcky. Technické vybavenie, ktoré je
k dispozícii nevyužíva.

NÁROČNOSŤ VÝKONU PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI
Mimoriadne dobre – Záujmovou a kvalitnou úrovňou rôznych záujmových útvarov motivuje deti k
radostnému a spokojnému pobytu v ŠI. V rekreačnej činnosti využíva športové, pohybové a súťažné
hry. Veľkú pozornosť venuje bezpečnosti, najmä pri športových činnostiach. V príprave na vyučovanie
venuje pozornosť upevňovaniu a precvičovaniu učiva formou didaktických hier, písaniu domácich úloh
a čítaniu s porozumením. Učí deti pravidelne sa pripravovať na vyučovanie a osvojiť si správny
spôsob učenia. U detí vzbudzuje túžbu po novom poznaní a súčasne ich podnecuje, aby poznatky
uplatňovali v praktickej činnosti. Vedie dieťa k novému poznávaniu bez toho, aby cítilo, že je to jeho
povinnosť. Úzko a systematicky spolupracuje s triednou učiteľkou, vyučujúcimi v danom ročníku cez
precvičovanie učiva formou didaktických hier, individuálnej príprave a vypracovávaniu domácich
úloh. Pomáha slabšie prospievajúcim žiakom. Vedie žiakov k čítaniu časopisov a kníh. Nadväzuje na
získané vedomosti z vyučovania a ich rozvíjanie. Vedie deti k rozvíjaniu samostatnosti. Úspešne
zdokonaľuje techniku písania a upevňuje získané zručnosti.
Veľmi dobre – Záujmovou a kvalitnou úrovňou rôznych záujmových útvarov motivuje deti k
radostnému a spokojnému pobytu v ŠI. V rekreačnej činnosti využíva športové, pohybové a súťažné
hry. Pozornosť venuje bezpečnosti, najmä pri športových činnostiach. V príprave na vyučovanie
venuje pozornosť upevňovaniu a precvičovaniu učiva formou didaktických hier, písaniu domácich úloh
a čítaniu s porozumením.. Úzko spolupracuje s triednou učiteľkou, vyučujúcimi v danom ročníku cez
precvičovanie učiva formou didaktických hier, individuálnej príprave a vypracovávaniu domácich
úloh. Pomáha slabšie prospievajúcim žiakom. Vedie žiakov k čítaniu časopisov a kníh. Nadväzuje na
získané vedomosti z vyučovania a ich rozvíjanie. Vedie deti k rozvíjaniu samostatnosti. Zdokonaľuje
techniku písania a upevňuje získané zručnosti.
Dobre – Motivuje deti k radostnému a spokojnému pobytu v ŠI. V rekreačnej činnosti využíva
športové, pohybové a súťažné hry. Pozornosť venuje bezpečnosti, najmä pri športových činnostiach. V
príprave na vyučovanie venuje pozornosť upevňovaniu a precvičovaniu učiva formou didaktických
hier, písaniu domácich úloh a čítaniu s porozumením. Spolupracuje s triednou učiteľkou, vyučujúcimi
v danom ročníku cez precvičovanie učiva formou didaktických hier a vypracovávaniu domácich úloh.
Pomáha slabšie prospievajúcim žiakom. Vedie žiakov k čítaniu časopisov a kníh. Nadväzuje na získané
vedomosti z vyučovania a ich rozvíjanie. Vedie deti k rozvíjaniu samostatnosti. Zdokonaľuje techniku
písania a upevňuje získané zručnosti.
Nevyhovujúco – V rekreačnej činnosti nevyužíva spoločné športové, pohybové a súťažné hry. V
príprave na vyučovanie venuje pozornosť len písaniu domácich úloh. Nespolupracuje s triednou
učiteľkou, Nevenuje osobitnú pozornosť slabšie prospievajúcim žiakom. Nevenuje pozornosť
zdokonaľovaniu techniky písania.

MIERA OSVOJENIA A VYUŽÍVANIE PROFESIJNÝCH KOMPETENCIÍ
Mimoriadne dobre - vo všetkých výchovných situáciách je schopný posúdiť potreby dieťaťa a
reagovať flexibilne. Mimoriadne dobre znáša stresujúce vonkajšie faktory (ako napr., nezáujem
žiakov, nedostatok času, nemožnosť venovať sa žiakom individuálne, nedostatok prostriedkov,
nedostatok podpory zo strany rodičov, spoločnosti, kolegov,..) Nevyžíva len vlastné osvedčené postupy,
ale aj nové originálne postupy. Nevyžaduje pokyny z hora a hotové metodické návody, aktívne prináša
vlastné nápady.
Veľmi dobre - vo všetkých výchovných situáciách je schopný posúdiť potreby dieťaťa a reagovať
flexibilne. Veľmi dobre znáša stresujúce vonkajšie faktory (ako napr., nezáujem žiakov, nedostatok
času, nemožnosť venovať sa žiakom individuálne, nedostatok prostriedkov, nedostatok podpory zo
strany rodičov, spoločnosti, kolegov,..) Nevyžíva len vlastné osvedčené postupy, ale aj nové originálne
postupy. Nevyžaduje pokyny z hora a hotové metodické návody, prináša vlastné nápady.
Dobre – vo výchovných situáciách je schopný posúdiť potreby dieťaťa a reagovať flexibilne. Dobre
znáša stresujúce vonkajšie faktory (ako napr., nezáujem žiakov, nedostatok času, nemožnosť venovať
sa žiakom individuálne, nedostatok prostriedkov, nedostatok podpory zo strany rodičov, spoločnosti,
kolegov,..). Nevyžaduje pokyny z hora a hotové metodické návody, prináša vlastné nápady.
Nevyhovujúco – vo výchovných situáciách je schopný posúdiť potreby dieťaťa len s pomocou
kolegov. Stresujúce vonkajšie faktory (ako napr., nezáujem žiakov, nedostatok času, nemožnosť
venovať sa žiakom individuálne, nedostatok prostriedkov, nedostatok podpory zo strany rodičov,
spoločnosti, kolegov,..) znáša len s ťažkosťami. K samostatnej práci vyžaduje pokyny z hora a hotové
metodické návody.

STUPNICA PRE ZÁVER HODNOTENIA
Slovné hodnotenie
Výsledky

Kvalita

Náročnosť

mimoriadne dobre
veľmi dobre
dobre
nevyhovujúco

mimoriadne dobre
veľmi dobre
dobre
nevyhovujúco

mimoriadne dobre
veľmi dobre
dobre
nevyhovujúco

Profesijné
kompetencie
mimoriadne dobre
veľmi dobre
dobre
nevyhovujúco

Bodové
Hodnotenie
4
3
2
1

3.5

DLHODOBÉ PROJEKTY

Projektová činnosť je súčasťou vzdelávacieho procesu. Zaraďovanie projektov rôznych
časových dĺžok a foriem prebieha v jednotlivých predmetoch v závislosti na možnostiach
a danom učive.
Škola bola zapojená aj do projektov financovaných z ESF „Národný projekt ďalšieho
vzdelávania učiteľov odborných predmetov v oblasti ukončovania štúdia na stredných
školách“, ktorého cieľom bola príprava učiteľov na tvorbu tém a kritérií sumatívneho
hodnotenia žiakov. Boli sme zapojení do projektov na modernizáciu stredných škôl
„Inovatívne vyučovanie na Strednej zdravotníckej škole“ ako aj do projektu z ESF Leonardo
da Vinci Mobility zameraného na výmenné stáže študentov do Českej republiky
a v súčasnosti do projektov Erazmus +. Od školského roku 2018/2019 sa realizuje projekt
IROP – Zvyšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Humennom na praktickom
vyučovaní, do ktorého je škola zapojená.

3.6

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Škola dlhodobo
spolupracuje so Strednou zdravotníckou školou v Třebíči a Strednou
zdravotníckou školou v Ostrave a Karlových Varoch / Česká republika/ .
Cieľom tejto spolupráce je:





3.7

Podieľať sa na spoločných projektoch, ktoré by zabezpečili efektívny transfer poznatkov
a skúseností.
Posilniť a skvalitniť odbornú prípravu žiakov (transfer inovácií).
Prezentovať vlastnú školu, mesto a krajinu.
Spoznávať inú kultúru, históriu a životný štýl.
Nadväzovať kontakty v rámci kariérového rastu.
SPOLUPRÁCA SO SOCIÁLNYMI PARTNERMI

Škola rozvíja všetky formy spolupráce so sociálnymi partnermi a verejnosťou. Predovšetkým
sa zameriava na pravidelnú komunikáciu so žiakmi, ich rodičmi a inými partnermi.
Spolupráca s rodičmi
Rodičia sú členmi Rady školy. Všetci sú informovaní o priebehu vzdelávania žiakov na
triednych schôdzkach a konzultáciami s vyučujúcimi. Majú možnosť sledovať priebežné
študijné výsledky prostredníctvom elektronickej žiackej knižky. Zároveň sú rodičia
informovaní o aktuálnom dianí na škole, o pripravovaných akciách prostredníctvom www
sídla školy . Cieľom školy je zvýšiť komunikáciu s rodičmi. Sme maximálne otvorení
všetkým pripomienkam a podnetom zo strany rodičovskej verejnosti. Jednou z hlavných úloh
školy je otvorenie spolupráce s rodičmi na školskom vzdelávacom programe. Chceme pre
rodičov vytvoriť priestor, kde by sa stretávali nielen s vyučujúcimi, ale aj s inými rodičmi,
čím by sa vyriešili mnohé nevyriešené otázky týkajúce sa hlavne dochádzky žiakov do školy.
Zmluvní partneri
Škola aktívne spolupracuje so zmluvnými partnermi. Spolupráca je zameraná hlavne na
poskytovanie odborného výcviku, tematické prednášky, besedy a exkurzie.

CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO
PROGRAMU V ŠTUDIJNOM ODBORE

4.

VZDELÁVACIEHO

5361 M PRAKTICKÁ SESTRA, 5361 N PRAKTICKÁ SESTRA
4.1 Popis školského vzdelávacieho programu
Výchova a vzdelávanie v zdravotníckom odbore 5361 M a 5361 N praktická sestra sa
zameriava na kvalifikovanú prípravu zdravotníckych pracovníkov pre oblasť ošetrovateľskej
starostlivosti u poskytovate¾ov zdravotnej starostlivosti.
Školský vzdelávací program zahŕňa všeobecné, odborné ako aj špecifické teoretické poznatky
a ich aplikáciu v praktických činnostiach pri príprave zdravotníckych pracovníkov –
praktickej sestry pre oblasť ošetrovateľskej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach. Jeho
obsah a štruktúra poskytuje široký odborný profil, ktorý je zárukou prípravy absolventov
schopných samostatne vykonávať ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti
v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti.
Obsah vzdelania je koncipovaný tak, aby žiaci zvládli všeobecné a odborné poznatky
a zručnosti na požadovanej profesionálnej úrovni nevyhnutné na získanie úplného
všeobecného vzdelania a odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania praktická
sestra. Tomu zodpovedá štruktúra a obsah odbornej zložky vzdelávania vrátane odbornej
klinickej praxe. Dominantnú zložku odbornej prípravy tvoria predmety teoretického
a praktického zamerania, najmä ošetrovateľstvo, zdravie a klnika chorôb, anatómia
a fyziológia, prvá pomoc, pedagogika, psychológia a profesijná komunikácia, zdravotnícka
etika a odborná klinická prax. Tieto predmety prehlbujú vzťah medzi teoretickými
vedomosťami a praktickým osvojovaním si profesionálnych zručností.
V teoreticko-praktickej príprave v triedach, špecializovaných odborných učebniach žiaci
získajú základné poznatky, vždy však v súvislosti s ich praktickou aplikáciou a praktickým
využitím. Vedomosti žiakov získané v teoretickom vyučovaní slúžia predovšetkým na
zdôvodnenie praktických činností a postupov.
Na odbornej klinickej praxi sa utvárajú, rozvíjajú a upevňujú základné odborné zručnosti v
odborných činnostiach pod priamym vedením odborných učiteľov alebo odborníkov z praxe s
príslušnou odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu. Odbornú prípravu umocňuje
absolvovanie odborných exkurzií na špecializovaných pracoviskách.
Výchova a vzdelávanie sa v zdravotníckom odbore praktická sestra organizuje ako
- denné štvorročné štúdium pre absolventov základnej školy,
-

denné dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov strednej
školy s maturitou

-

externé - večerné dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov
strednej školy s maturitou

Externá forma štúdia sa uskutočňuje len ako večerná. Večerné vzdelávanie je organizované
pravidelne niekoľkokrát v týždni v rozsahu 10 až 15 hodín týždenne.
Podmienky prijatia ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy.
Absolventi tohto vzdelávacieho programu získajú úplné stredné odborné vzdelanie.
Výstupným dokladom o získanom vzdelaní je maturitné vysvedčenie.

Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov v stredných zdravotníckych školách sú
exkurzie akurzy, ktoré sú uvedené v učebnom pláne školského vzdelávacieho programu a
školské výlety.
Základné údaje pre stupeň: úplné stredné odborné vzdelanie - 5361 M praktická sestra
Študijný odbor:

5361 M praktická sestra

Forma štúdia:

Denné štúdium pre absolventov základnej školy

Dĺžka štúdia
Vyučovací jazyk

4 roky
Štátny jazyk

Nevyhnutne vstupné
požiadavky na štúdium:
Podmienky na prijatie
do študijného odboru:

Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok
prijímacieho konania
Do študijného odboru praktická sestra môžu byť
prijatí žiaci, ktorí spĺňajú zdravotnú spôsobilosť na prácu
v odbore.
Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave uchádzača musí
byť pripojené k prihláške.
Profilové predmety na prijímacie skúšky:
- slovenský jazyk a literatúra
- biológia
Maturitná skúška
Vysvedčenie o maturitnej skúške

Spôsob ukončenia štúdia:
Doklad o získanom stupni
vzdelania a o získanej
kvalifikácii
Poskytnutý stupeň vzdelania
Možnosti pracovného
uplatnenia absolventa:
Možnosti ďalšieho štúdia:

Úplné stredné odborné vzdelanie
Praktická sestra je zdravotnícky pracovník, ktorý sa
uplatní v zariadeniach zdravotnej starostlivosti.
Vzdelávacie programy pomaturitného a vysokoškolského
štúdia.
Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov podľa
platnej legislatívy MZ SR

Základné údaje pre pomaturitné kvalifikačné štúdium, stupeň: úplné stredné odborné
vzdelanie – 5361 N praktická sestra
Študijný odbor:
5361 N praktická sestra
1. Denné štúdium pre absolventov strednej školy
Forma štúdia:
2. Externé -večerné štúdium pre absolventov strednej
školy
1. 2 roky
Dĺžka štúdia:
2. 2 roky
Vyučovací jazyk
Štátny jazyk
Úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné
Nevyhnutné vstupné
odborné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho
požiadavky na štúdium:
konania
Do študijného odboru praktická sestra môžu byť prijatí
žiaci, ktorí spĺňajú zdravotnú spôsobilosť na prácu
v odbore.
Podmienky na prijatie
Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave uchádzača musí byť
do študijného odboru:
pripojené k prihláške.
Profilové predmety na prijímacie skúšky:
- slovenský jazyk a literatúra
- biológia
Spôsob ukončenia štúdia:
Maturitná skúška z odbornej zložky
Doklad o získanom stupni
Vysvedčenie o maturitnej skúške
vzdelania a o získanej
kvalifikácii
Poskytnutý stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
Praktická sestra je zdravotnícky pracovník, ktorý sa uplatní
Možnosti pracovného
v zariadeniach zdravotnej starostlivosti a v zariadeniach
uplatnenia absolventa:
poskytujúcich sociálnu službu.
Vzdelávacie programy pomaturitného a vysokoškolského
štúdia.
Možnosti ďalšieho štúdia:
Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov podľa
platnej legislatívy MZ SR
4.2 Formy praktického vyučovania
Praktické vyučovanie je neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy v
stredných zdravotníckych školách. Hlavnými formami praktického vyučovania na stupni
vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie pre zdravotnícke študijné odbory sú: praktické
cvičenia v laboratórnych podmienkach (v odborných učebniach) v škole a odborná prax t. j:
odborná klinická prax vykonávaná priebežne a súvisle na klinických výučbových pracoviskách
v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach poskytujúcich sociálnu službu v rámci predmetu
ošetrovateľská starostlivosť. Na cvičeniach a odbornej klinickej praxi sa žiaci delia do skupín,
najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky
podľa platných predpisov.
4.3 Spôsob a podmienky priebehu a ukončovania vzdelávania na stredných
zdravotníckych školách, vydávanie dokladu o získanom vzdelaní
Úspešným absolvovaním školského vzdelávacieho programu, ktorý vychádza
zo štátneho vzdelávacieho programu, môže žiak získať úplné stredné odborné vzdelanie, ak

úspešne ukončil posledný ročník štvorročného programu odboru vzdelávania v strednej
odbornej škole. Odborné vzdelávanie a príprava sa ukončuje maturitnou skúškou. Cieľom
maturitnej skúšky je overenie vedomostí, zručností a kompetencií žiakov v rozsahu učiva
určeného katalógom cieľových požiadaviek, ktoré sú zároveň vzdelávacími štandardmi
štátneho vzdelávacieho programu. Maturitná skúška sa skladá z internej a externej časti.
Externá časť maturitnej skúšky sa koná cez písomný test. Interná časť maturitnej skúšky sa
koná formou písomnou, ústnou, praktickou, predvedenia komplexnej úlohy, obhajoby
komplexnej odbornej práce alebo projektu, popr. úspešnej súťažnej práce, realizácie a
obhajoby experimentu alebo kombináciou rôznych foriem. Odborná zložka maturitnej skúšky
sa člení na teoretickú a praktickú časť. Maturitná skúška sa koná v riadnom alebo
mimoriadnom skúšobnom období v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Maturitná skúška sa koná pred maturitnou komisiou. Kvalifikačné pomaturitné štúdium sa
ukončuje odbornou zložkou maturitnej skúšky, ktorá nebola súčasťou predtým vykonanej
maturitnej skúšky.
Klasifikácia žiaka na maturitnej skúške je vyjadrená stupňom prospechu alebo percentom
úspešnosti. Celkové hodnotenie vychádza z klasifikácie písomnej, praktickej a ústnej časti.
Dokladom o získanom vzdelaní a zároveň o získanej kvalifikácii jevysvedčenie o maturitnej
skúške, v pomaturitných formách štúdia vysvedčenie o maturitnej skúške z odbornej zložky.
4.4 Požiadavky zdravotnej spôsobilosti na uchádzača
Do stredných zdravotníckych škôl môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotný stav posúdil
a na prihláške potvrdil pediater poskytujúci všeobecnú starostlivosť o deti a dorast alebo
všeobecný lekár pre dospelých pre externú formu vzdelávania. Do študijného odboru
praktická sestra môžu byť prijatí žiaci, ktorí spĺňajú zdravotnú spôsobilosť k výkonu
zdravotníckeho povolania vrátane opatrení pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky
závažnú činnosť podľa právnych predpisov MZ SR.
Do študijného odboru praktická sestra nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú
mentálne, zmyslové alebo telesné postihnutie, majú narušenú komunikačnú schopnosť,
špecifické poruchy učenia alebo správania sa,autistický syndróm, poruchy psychického
vývinu.

5. PROFIL ABSOLVENTA
5.1 Celková charakteristika absolventa
Študijný odbor praktická sestra pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí
vykonávať ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti a úlohy v preventívnom,
diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach
a zariadeniach poskytujúcich sociálnu službu.
Náročnosť zdravotníckeho povolania si vyžaduje široký všeobecný rozhľad, rozsiahle a trvalé
odborné a praktické zručnosti, osobnú zodpovednosť, čo kladie vysoké nároky na osobnostný
rozvoj. Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi,
zorganizovať a zrealizovať pracovné aktivity a vyhodnotiť prácu svoju i svojich kolegov.
Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti starostlivosti
o zdravie a jeho ochranu, z ošetrovateľskej starostlivosti, z oblasti administratívy a
zdravotníckej dokumentácie a z oblasti bezpečnosti práce.
V správaní absolventa dominuje tolerancia, empatia, asertivita a prosociálne správanie.
Absolvent je pripravený pracovať tvorivo samostatne i v tíme, v praktickej i teoretickej
činnosti, je komunikatívny, zručný v nadväzovaní a sprostredkovaní kontaktov, má
kultivované vystupovanie a prejavy. Vyznačuje sa vysokým stupňom sebaregulácie
a sebakontroly, schopnosťou spolupráce. Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny
i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností a je naklonený
a otvorený novým trendom a metódam v danej profesii.
Absolvent má mať pre kvalifikovaný výkon týchto činností potrebné všeobecné vzdelanie,
znalosť cudzích jazykov a široký odborný profil. Má byť dostatočne adaptabilný aj v
príbuzných odboroch, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom
riešení pracovných problémov, schopný pracovať v tíme, aktívne komunikovať a podieľať sa
na organizácii a riadení pracoviska, sústavne sa vzdelávať, ovládať dôležité výkonové
zručnosti, konať v súlade s právnymi normami spoločnosti a zásadami etiky a demokracie.
Zároveň je schopný uplatňovať moderné metódy, technológie a štýl práce, logické myslenie,
samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívu. Absolvent je pripravovaný v súlade s
medzinárodnými štandardami (jazykové, počítačové). Má predpoklady na ďalší odborný,
profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností. Je
naklonený a otvorený novým trendom a metódam v danej profesii. Absolvent má predpoklady
konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi predpismi spoločnosti,
zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Predpokladá sa jeho schopnosť
samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo
všeobecnovzdelávacích i odborných predmetoch. Príprava je zameraná aj na pomaturitné,
vyššie odborné vzdelávanie a vysokoškolské štúdium.
Absolvent študijného odboru je pripravený:
realizovať plánované výkony ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach
ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb
chorého, v rámci svojich kompetencií,
- spolupracovať v diagnostickom a liečebnom režime všeobecnej a špecializovanej
zdravotnej starostlivosti,
- podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,
- poskytovať odbornú prvú pomoc,
- vykonávať
administratívne práce a pracovať
s informačným
systémom
zdravotníckeho zariadenia
Absolvent sa uplatní na všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti.
-

Odbornou praxou a ďalším štúdiom si prehlbuje a zvyšuje kvalifikáciu.
Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje nasledujúcimi kompetenciami:
5.2 Kľúčové kompetencie
Vzdelávanie v ŠkVP v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania na danom stupni vzdelania
smeruje k tomu, aby si žiaci vytvorili zodpovedajúce schopnosti a študijné predpoklady.
Kľúčové kompetencie chápeme ako kombináciu vedomostí, zručností, postojov, 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 celého svojho
života. Kľúčové kompetencie ako výkonové štandardy sa v rámci výchovno-vzdelávacieho
procesu prostredníctvom výchovných 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 vzdelávanieŠVP
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 cieľavedomé a zodpovedné
riadenie a organizovanie svojho osobného, spoločenského a pracovného života. Jednotlivci si
potrebujú vytvárať svoju osobnú identitu vo vzťahu 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 materinskom a cudzom jazyku
-

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

správne sa vyjadrovať v 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 technológiami.

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 počúvať
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 osobným
konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.

5.3. Odborné kompetencie
a) Požadované vedomosti
Absolvent má splniť tieto výkonové štandardy vedomostí (má poznať):

-

-

základy latinčiny a medicínskej terminológie
anatómiu, fyziológiu a patológiu človeka, prostredníctvom ktorých pochopí stavbu,
funkciu, vývoj organizmu a chorobných procesov v ľudskom organizme
základy preventívnej medicíny, aby pochopil jednotu organizmu a prostredia v zdraví i v
chorobe, aby pochopil princípy práce v septickom a aseptickom prostredí,
organizáciu a právne aspekty starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach a sociálnej
služby,
účinnú prvú pomoc pri úrazoch, stavoch ohrozujúcich život
osobnosť človeka vo vývoji, v zdraví a chorobe, zvlášť jeho prežívanie, správanie a
konanie, poznať seba samého, metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na človeka,
zásady profesijnej komunikácie
základy sociológie, sociálnej starostlivosti a metód sociálnej práce ako predpokladu
vnímania ľudí ako členov spoločnosti a vnímania sociálnych aspektov zdravotnej
starostlivosti,
základné atribúty zdravia, blaha a pohody, ich zachovania, upevňovania a obnovovania, a
faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav,
základné poznatky o systémových ochoreniach,
princípy zdravotníckej etiky,
bio-psycho-sociálne potreby a spôsob ich uspokojovania,
základné metódy pozorovania a zbierania informácií o pacientovi v zdravotníckych
zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb,
zásady správnej výživy zdravého a chorého človeka,
teoretické vedomosti o ošetrovateľských postupoch v starostlivosti o chorého,
teoretické vedomosti o diagnostických a liečebných postupoch v zdravotnej starostlivosti
o chorého
teoretické vedomosti o úprave prostredia a starostlivosti o pomôcky v zdravotníckych
zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb
spracovanie a vedenie administratívy vo všeobecnej rovine, ako aj vedenie zdravotnej
dokumentácie v zdravotníctve.

b) Požadované zručnosti
Absolvent má splniť tieto výkonové štandardy zručností (musí byť schopný):
-

dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
zabezpečovať dodržiavanie bezpečného prostredia osoby vrátane dieťaťa a ochranu
intimity pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti,
poskytovať prvú pomoc podľa svojich odborných schopností a zabezpečiť ďalšiu odbornú
pomoc.

Obväzový materiál a obväzová technika
-

pripravovať pomôcky z obväzového materiálu,
zhotovovať obväzy jednotlivých častí tela,
zhotovovať bandáž dolných a horných končatín,
spolupracovať s lekárom pri fixácií zlomenín.

Starostlivosť o pomôcky
-

vykonávať mechanickú očistu, dezinfekciu a sterilizáciu pomôcok, prístrojov, nástrojov
a zariadení,
pripravovať dezinfekčné roztoky,
správne manipulovať so sterilným materiálom,
zabezpečovať hygienu prostredia.

Starostlivosť o posteľ a polohovanie pacienta
-

realizovať starostlivosť o posteľ po prepustení pacienta,
realizovať úpravu postele s pacientom, bez pacienta,
manipulovať s pomôckami doplňujúcimi posteľ,
zabezpečovať starostlivosť o posteľnú bielizeň,
uložiť pacienta do požadovanej polohy,
zabezpečovať prevenciu vzniku syndrómu z imobility polohovaním, nácvikom sedu, stoja
a chôdze a používaním antidekubitových pomôcok.

Podávanie jedla pacientom
-

podávať jedlo pacientom vrátane detí, okrem novorodencov,
sledovať a zaznamenávať bilanciu tekutín,
zabezpečovať dodržiavanie pitného režimu pacientom vrátane detí, okrem novorodencov
podávať stravu sondou,
pripravovať a podávať liečebné čaje,

Hygienická starostlivosť o chorého
-

zabezpečovať hygienickú starostlivosť o dospelého pacienta a dieťa, okrem novorodenca
vykonávať rannú a večernú toaletu a celkový kúpeľ,
zabezpečovať umývanie vlasov, odvšivenie,
zabezpečovať starostlivosť o dutinu ústnu, vrátane osobitnej starostlivosti,
zabezpečovať starostlivosť o osobnú bielizeň pacienta
zabezpečovať špecifickú hygienickú starostlivosť o čiastočne a úplne imobilného
pacienta,
pripravovať operačné pole.

Vyprázdňovanie chorých
-

zabezpečovať úkony súvisiace s vyprázdňovaním hrubého čreva a močového mechúra
pacientom vrátane detí, okrem novorodencov,
aplikovať klyzmu,
zabezpečovať starostlivosť o kolostómie,
zabezpečovať starostlivosť o permanentný močový katéter,
asistovať pri cievkovaní.

Sledovanie a záznam fyziologických funkcií
-

merať a zaznamenávať telesnú teplotu,
merať a zaznamenávať dych,
merať a zaznamenávať pulz,
merať a zaznamenávať tlak krvi,
merať výšku a hmotnosť dospelého a dieťaťa, merať obvod hlavy a hrudníka u dieťaťa,
sledovať a zaznamenávať vyprázdňovania hrubého čreva a močového mechúra okrem
novorodencov,
zhotovovať EKG záznam.

Odber biologického materiálu na vyšetrenie
-

realizovať odber moču a stolice,
realizovať odber krvi,
realizovať výtery z rán a z telových dutín,
realizovať odber spúta.

Podávanie liečiv per os dospelým a deťom
-

podávať lieky per os pacientom okrem novorodencom, zabezpečiť užitie liekov per os,.

Aplikácia liečiv na kožu a do telových dutín
-

aplikovať lieky na kožu a do telových dutín.

Aplikácia tepla a chladu
-

aplikovať teplé a studené procedúry, zábaly, obklady, liečivé kúpele,
aplikovať liečivé sedacie kúpele.

Aplikácia injekcií
-

aplikovať subkutánne injekcie,
aplikovať intramuskulárnu injekciu,
zabezpečovať starostlivosť o periférnu kanylu
pripravovať a asistovať pri aplikácii intravenóznych injekcií a infúzií.

Aplikácia liečiv cez dýchacie cesty
-

zabezpečovať inhaláciu a podávať kyslík,
odsávať nezaistené dýchacie cesty.

Preväzy rán
-

realizovať jednoduché ošetrenie kože a preväzy rany,
asistovať pri komplikovaných ošetreniach,
vykonávať starostlivosť o drény a drenážne systémy.

Zabezpečovať starostlivosť o umierajúceho a mŕtve telo
-

vykonávať starostlivosť o mŕtve telo.

Asistovať pri vizite
Psychosociálne aspekty ošetrovateľskej starostlivosti
-

zabezpečovať zber informácií o potrebách pacienta a zaznamenávať pozorované javy do
ošetrovateľskej dokumentácie,
používať profesijnú komunikáciu.
vykonávať základnú zdravotno-výchovnú činnosť primerane veku a zdravotnému stavu
pacienta

Administratíva a zdravotnícka dokumentácia
-

-

podieľať sa na vedení dokumentácie: spojenej s príjmom, preložením a prepustením
pacienta, s hospitalizáciou pacienta a prevádzkou oddelenia (indexovanie chorobopisov
a pôrodopisov, príprava sprievodných lístkov, triedenie a zakladanie výsledkov vyšetrení a
iné)
zaznamenávať realizované výkony do dokumentácie,
pracovať s informačným systémom pracoviska.

Absolvent pri ošetrovaní pacienta s vybraným ochorením má splniť tieto výkonové
štandardy zručností (musí byť schopný):
-

zisťovať mieru sebestačnosti a potrebu pomoci pacientovi vo vykonávaní sebaobslužných
činností a aktivít denného života,
zabezpečovať výchovu k sebestačnosti a nezávislosti,
zaznamenávať odchýlky v potrebách do dokumentácie pacienta, navrhovať riešenia a ich
realizáciu,
podieľať sa na lekárskom diagnostickom pláne špecifickom pre jednotlivé oddelenia,
plniť úlohy vyplývajúce z plánu ošetrovateľskej starostlivosti v rámci ošetrovateľského
procesu – špecifickom pre jednotlivé oddelenia

-

zabezpečovať zdravotno-výchovnú činnosť, zabezpečiť poučenie pacienta o základnej
starostlivosti súvisiacej s uspokojovaním jeho potrieb.

c)
Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti
Absolvent sa vyznačuje:
-

-

morálno-etickým a humánnym prístupom k ľuďom, najmä k chorým, starým, telesne
a psychicky postihnutým, vychádzajúc z lásky k človeku a snahy pomáhať mu, dokázať
ho akceptovať a akceptovať jeho práva na individualizovanú starostlivosť, účasť na nej,
zabezpečiť mu súkromie, byť schopný pochopiť ho, prejaviť mu úctu, empatiu, útechu
a emocionálnu podporu, brať ohľad na jeho osobnosť,
trpezlivosťou, vytrvalosťou, flexibilitou, kreativitou,
komunikatívnosťou, priateľskosťou, prosociálnym správaním,
spoľahlivosťou, presnosťou,
primeraným sebahodnotením, sebadisciplínou,
emocionálnou stabilitou,
diskrétnosťou a zodpovednosťou,
iniciatívnosťou, adaptabilnosťou, tvorivosťou,
asertívnosťou, altruizmom(mravný princíp spočívajúci na nezištnej službe iným ľuďom,
v ochote obetovať pre ich dobro osobné záujmy),
zvládaním záťažových životných situácií,
schopnosťou pracovať v tíme i samostatne.

5.4 Normatív minimálneho priestorového a materiálno – technického vybavenia pre
odborné vzdelávanie v škole
Normatív minimálneho materiálno–technického vybavenia odbornej učebne pre
predmet anatómia a fyziológia
Vybavenie

Minimálny počet pre jednu
učebňu

Anatomicko-fyziologické zobrazenia všetkých
sústav,schémy
Trojrozmerné modely anatomických štruktúr,
orgánov a ichfunkcií
Softvér pre výučbu ANF cez interaktívnu tabuľu

cca 20 ks

Ďalšie špecifické pomôcky pre jednotlivé
študijné odbory
(napr.: CD a DVD nosiče o prevencii, dg.,
priebehu a terapiijednotlivých stavov
a ochorení, operačných zákrokoch,využití
pomôcok a pod
Prezentačná technika –dataprojektor, notebook,
plátno,vizualizér

cca 20 ks
1/1

á 1 ks

Normatív minimálneho materiálno–technického vybavenia odbornej učebne pre
predmet prvá pomoc
Počet

Zostava pomôcok

Spotrebný materiál

Iné

Jedna

figurína dospelého na
kardiopulmonálnu resuscitáciu s
možnosťou elektronickej kontroly
s počítačovým vyhodnotením
priebehu kardiopulmonálnej
resuscitácie v tlačenej forme

zdravotnícky materiál a
pomôcky na
precvičovanie
poskytovania prvej
pomoci postihnutému
v simulovaných
podmienkach pre
každého žiaka

odborná
literatúra
týkajúcu sa
poskytovania
prvej pomoci pre
každého žiaka

Jedna

figurína dojčaťa na
kardiopulmonálnu resuscitáciu
s elektronickým vyhodnocovacím
zariadením na kontrolu správnosti
vykonávanej resuscitácie

Jedna

figurína na nácvik uvoľnenia
cudzieho telesa z dýchacích ciest
určenú na nácvik spriechodnenia
dýchacích ciest úderom do chrbta
a stlačením brucha pri dusení sa
cudzím telesom

Jedna

celotelová figurína s
traumatickými poraneniami; táto
sa nevyžaduje, ak figurína

didaktická
technika
najmenej na
úrovni dátového
projektoru s
počítačom

dospelého na kardiopulmonálnu
resuscitáciumá vymeniteľné časti,
ktoréobsahujú
aj traumatické poranenia
Jeden

tréningový automatický externý
defibrilátor
s možnosťou simulácie
srdcových rytmov

pre
každého
žiaka

vybavená lekárnička

Normatív minimálneho materiálno–technického vybavenia odbornej učebne
pre predmet ošetrovateľské techniky
Vybavenie

pre jednu učebňu

ekologická tabuľa – fixky
stoličky
katedra + stolička
umývadlo
skrinka na lieky
skriňa na pomôcky
štandardná posteľ s bočnicami
špeciálna posteľ
nočný stolík
detská posteľ
modely dospelého
modely dieťaťa
prebaľovací stôl
dojčenské váhy
stolík na pomôcky
preväzový stolík
vozík na čistú a špinavú bielizeň
zástena
schodíky k posteli
stolièka k posteli
jedálenský stolík
OBVÄZOVÝ MATERIÁL A OBVÄZOVÁ
TECHNIKA

1
10
1/1
1
1
2
1
1
2
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
2
2

ukážky dláh
Komplexne obväzový materiál
STAROSTLIVOSŤ O POMÔCKY

5
á žiak

dezinfekčné prostriedky - rôzne druhy a formy
čistiace prostriedky
kefy, prachovky, pomôcky na umývanie
Vedro
POMÔCKY NA STAROSTLIVOSŤ O

2

POSTEĽ A POLOHOVANIE PACIENTA
paplóny
vankúše
návleky na paplóny
návleky na vankúše
plachty
plachty na detskú posteľ
gumovky
antidekubitné pomôcky – rôzne druhy
polohovacie pomôcky - rôzne druhy
debničky
rebríček
uzdička
hrazdička
POMÔCKY NA PODÁVANIE JEDLA
PACIENTOM
jedálenská súprava
príbor sada
špeciálne poháre a pomôcky na pitie
kompletná sada na kŕmenie dojčiat
rôzne sušené mlieka a čaje
nasogastrické sondy
POMÔCKY NA HYGIENICKÚ
STAROSTLIVOSŤ O CHORÝCH

2
2
6
6
8
4
2
2
10
2
2
2
2

1
1
2
1
2

osobná bielizeň pre pacienta
detská bielizeň pre dojča
súbor pomôcok na hygienickú starostlivosť o
dojča, vanička z
PVC, krajčírsky meter
umývadlo z PVC
nafukovací bazénik na umytie vlasov
uteráky, osušky
sušič na vlasy
toaletný košík kompletné vybavený na
hygienickú starostlivosť
o dutinu ústnu, vlasy, nechty, uši, oči, potreby
na holenie
POMÔCKY NA VYPRÁZDŇOVANIE
CHORÝCH

6
6

podložná misa
močová fľaša
izbové WC
klystírová súprava, rektálne rúrky rôzne veľkosti
Janettova striekačka
pomôcky na ošetrenie kolostómií - rôzne
absorpčné pomôcky (rôzne druhy)
rôzne druhy močových katétrov, zberné vrecká

2
2
1
2
2
2
8
6

1
2
1
5
1
2

POMÔCKY NA SLEDOVANIE A ZÁZNAM
FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ
tlakomer (rôzne druhy)

5

fonendoskop
teplomer (rôzne druhy)
EKG prístroj
osobná váha
POMÔCKY NA ODBER BIOLOGICKÉHO
MATERIÁLU NA VYŠETRENIE
močový pohár a samolepiace vrecká pre odber
moču u detí
zberná nádoba na moč
urometer, odmerný valec
diagnostické indikátory.
špeciálne odberovky na odber moču, krvi,
stolice, spúta výtery
glukomer
súbor pomôcok na odber kapilárnej a venóznej
krvi
Kussmaulova sonda
duodenálna sonda
súprava na výplach žalúdka
gumová zástera

5
5
1
1

2
2
1 bal
á žiak
1
á žiak
1
1
1
1

POMÔCKY NA PODÁVANIE LIEČIV PER
OS DOSPELÝM A DEŤOM

liekovky
dávkovač liečiv
rozdeľovač liekov
ukážky liečiv všetkých foriem
POMÔCKY NA APLIKÁCIU LIEČIV NA
KOŽU A DO TELOVÝCH DUTÍN

2
1
1

rôzne druhy aplikátorov a liečiv
POMÔCKY NA APLIKÁCIAU TEPLA A
CHLADU
bioptron
solux, horské slnko, gélové vrecká na aplikáciu
tepla a chladu,
POMÔCKY NA APLIKÁCIU INJEKCIÍ

1
termofory á 1ks

rôzne druhy striekačiek a ihiel
súbor pomôcok na aplikáciu injekcií
POMÔCKY NA APLIKÁCIU LIEČIV CEZ
DÝCHACIE CESTY

á žiak
á žiak

inhalátor elektrický
inhalačný nástavec
aplikátor kyslíka (rôzne druhy)
kyslíková fľaša – stojan
odsávačka

1
1
1
1

POMÔCKY NA PREVÄZY RÁN
základné inštrumentárium sada
drény a drenážne systémy
ukážky špeciálnych druhov preväzového
materiálu
lukasterilové a stericilinové vrecká
ADMINISTRATÍVA ZDRAVOTNÍCKA
DOKUMENTÁCIA

1
1
10
10

zdravotnícka dokumentácia á žiak
ĎALŠIE POMÔCKY
emitné misky
podnosy
Spotrebný materiál: rukavice, tvárová rúška,
buničitá vata, obväzová vata, náplaste, atď

6
6

Normatív minimálneho materiálno–technického vybavenia odbornej učebne pre
predmet administratíva a zdravotnícka dokumentácia
Vybavenie

Minimálny počet pre
jednu učebňu

počítače, notebook
dataprojektor
interaktívna tabuľa

15 ks
1
1

vizualizér

1

Programy napr. softvér pre ambulanciu
všeobecného lekára, nemocničný informačný
systém

podľa potreby

Vzory dokumentácie
všetky druhy obálok
podací denník – skartačný protokol
skartačný protokol
príjmový pokladničný doklad
výdavkový pokladničný doklad
poštový peňažný preukaz (rôzne typy)
príkaz na úhradu – všetky druhy
objednávky
dodací list
faktúra, likvidačný list faktúry
žiadanky na vyšetrenia a prepravu biologického
materiálu na rtg, sono, CT. A iné.
zdravotnícka dokumentácia:
chorobopis, dekurz, teplotná tabuľka,
ošetrovateľská dokumentácia, hlásenia, PN,
prijímací lístok, preukaz na dopravu osoby zo
zdravotných dôvodov, predpis stravy pre

oddelenie, dodatočné hlásenie zmien v počte
diét a iné.
tlačivá týkajúce sa chorôb podliehajúcich
povinnému hláseniu
tlačivá k úmrtiu, list o prehliadke mŕtveho
a štatistické hlásenie o úmrtí
kniha index
kniha príchodov a odchodov
žiadanka o dovolenku
osobný dotazník
pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce
evidenčný list dôchodkového zabezpečenia
štatistika hlásenia požadované matrikou a
poisťovňou
štatistické výkazy – rôzne druhy
tlačivá k evidencii, inventárna kniha
peňažný denník
príjemky, výdajky
cestovný príkaz
priepustka
inventárna karta

5.5 Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie
Povinnosťou školy je dodržať a splniť normatív priestorovej, materiálnej a prístrojovej
vybavenosti pre tie študijné odbory, pre ktoré bol schválený ŠkVP .
Špecifické vybavenie odborných učební a laboratórií je nutné pre výučbu
odborných predmetov a nie je možné ho nahradiť vyučovaním na externých pracoviskách.
Všeobecné požiadavky a podmienky, podľa ktorých sa bude poskytovať tento vzdelávací
program, sú nasledovné.
a) Kapacita školy
1. Školský manažment:
- kancelária riaditeľa školy, kancelárie pre zástupcov riaditeľa školy
- kancelária pre ekonomický úsek,
- príručný sklad s odkladacím priestorom,
- sociálne zariadenie,
2. Pedagogickí zamestnanci školy:
- zborovňa pre rokovania pedagogickej rady, jazykové, prírodovedné kabinety a kabinety
pre odborné predmety a praktické vyučovanie.
3. Nepedagogickí zamestnanci školy:
- kancelárie pre sekretariát, ekonómov a správcu, priestory pre obslužný personál
(údržba, upratovanie,) príručný sklad s odkladacím priestorom, registratúrne stredisko.
- hygienické priestory, sociálne zariadenia, šatne
- sklady učebných pomôcok a didaktickej techniky
- priestory pre centrálne ovládanie didaktickej techniky
- knižnica
- priestory pre záujmovú a spoločenskú činnosť žiakov a zamestnancov školy, aula

b) Makrointeriéry
1. Školská budova
2. Školský dvor
3. Telocvičňa, sklad náradia, náčinia, pomôcok, sociálne zariadenia, šatne
4. Garáž
5. Školský internát
6. Výdajná školská jedáleň a kuchyňa
c) Vyučovacie interiéry
1. Klasické triedy - učebne pre teoretické vyučovanie vybavené didaktickou technikou,
2. Učebne výpočtovej techniky
3. Odborné triedy - učebne pre teoretické a praktické vyučovanie vybavené štandardnou
didaktickou technikou, prístrojovou technikou, pomôckami a modelmi:
- odborná učebňa pre predmet anatómia a fyziológia
- odborná učebňa pre predmet prvá pomoc
- 3 špeciálne odborné učebne pre predmet ošetrovateľské techniky
d) Vyučovacie exteriéry
1. Školské ihrisko
e) Zmluvné pracoviská
Podmienky praktického vyučovania – odborná prax (ďalej len „odborná klinická prax“)
v zdravotníckych zariadeniach sú jednoznačne písomne dohodnuté na základe dohody
uzatvorenej podľa zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.
84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych
zariadení s každým výučbovým zdravotníckym zariadením a v súlade s Výnosom
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.09812/2008-OL z 10. Septembra 2008
o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie
jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov, ktoré
zodpovedajú cieľom a obsahu praktických zručností danom študijnom odbore v súlade so
štátnym vzdelávacím programom. Pri výučbe v odbornej učebni a na výučbovom pracovisku
zdravotníckeho zariadenia sú nutné osobné ochranné pracovné prostriedky ( odev a obuv).
5.6 Podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní
Vytváranie podmienok bezpečnej a hygienickej práce je organickou súčasťou celého
vyučovacieho procesu, osobitne praktického vyučovania t.j. praktické cvičenia
v laboratórnych podmienkach a odbornej klinickej praxe vo výučbových zdravotníckych
zariadeniach. Postupuje sa podľa platných predpisov, nariadení, vyhlášok, noriem a pod.
Výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia, hygiene práce a ochrana pred požiarom je
neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania. V priestoroch určených 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 dodržiavanie týchto predpisov
vyžadovať.
V priestoroch určených na praktické vyučovanie je potrebné podľa platných technických
predpisov vytvoriť podmienky na bezpečnú prácu, dôkladne a jasne oboznámiť žiakov s

predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, s hygienickými predpismi, s technickými
predpismi a technickými normami, s predpísanými technologickými postupmi, s pravidlami
bezpečnej obsluhy technických zariadení, používaním ochranných prostriedkov a
dodržiavanie týchto predpisov kontrolovať a vyžadovať.
Pracovná činnosť v zdravotníckom študijnom odbore si vyžaduje stále a priame vedenie
odborného učiteľa alebo zodpovednej osoby s príslušnou odbornou spôsobilosťou podľa
osobitného predpisu pod vedením, ktorej sa praktické vyučovanie vykonáva - nácvik
a upevňovania odborných pracovných činností. V priebehu praktických činností sa musia
používať predpísané ochranné pracovné prostriedky a pomôcky v bezchybnom stave.
Odborná klinická prax v zdravotníckych zariadeniach a ďalších zariadeniach prebieha
v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov rovnako ako aj z hľadiska zdravotníckej etiky,
ochrany zdravia pacientov/klientov a hygieny v skupinách s počtom žiakov najviac 6.
V odborných učebniach v škole najviac 10.
5.7 Personálne podmienky
Personálne zabezpečenie odborného vzdelávania
Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov odborných predmetov,
ktorí realizujú školský vzdelávací program je v súlade s platnými predpismi. Plnenie
ďalších kvalifikačných predpokladov potrebných pre výkon zložitejších, zodpovednejších
a náročnejších pedagogických činností sa riadi platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci
musia zabezpečiť súlad všetkých vzdelávacích a výchovných činností s cieľmi vzdelávania
v danom študijnom odbore v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Práva a povinnosti
pedagogických zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich pedagogickej
činnosti v rámci platných predpisov.
Plnenie stanovenej miery vyučovacej a výchovnej povinnosti vyplýva z platnej legislatívy,
rámcového učebného plánu a učebného plánu pre odbornú zložku vzdelávania štátneho
vzdelávacieho programu. Rámcové rozvrhnutie obsahu vzdelávania je východiskom pre
tvorbu učebných plánov v školských vzdelávacích programoch. Stanovené vzdelávacie oblasti
a ich minimálne počty hodín sú záväzné, ich dodržanie v školských vzdelávacích programoch
musí byť preukázateľné

ODBORNÉ PREDMETY v študijnom odbore 5361 M, 5361 N praktická sestra
Vyučovacie predmety

Latinský jazyk
Anatómia a fyziológia

Prvá pomoc
Organizácia zdravotníctva a sociálnych služieb
Preventívne lekárstvo
Patológia

Kvalifikačné požiadavky
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v
príslušnom študijnom odbore, doplňujúce
pedagogické štúdium (DPŠ) a minimálne 2
roky odbornej praxe
- klasické jazyky = latinčina a starogréčtina
- latinčina v kombinácii
- všeobecné lekárstvo,
- ošetrovateľstvo, starostlivosť o chorých –
pedagogika, starostlivosť o chorých –
psychológia, všeobecná pedagogika
s predchádzajúcim ukončením študijného
odboru na SZŠ, učiteľstvo odborných predmetov
na SZŠ, ošetrovateľstvo a rehabilitácia [ ďalej
len „ošetrovateľstvo“] s vykonaním štátnej
záverečnej skúšky z predmetu somatológia
- ošetrovateľstvo s 3. stupňom VŠ vzdelania
v študijnom odbore ošetrovateľstvo / „PhD“
- ošetrovateľstvo s 1. atestáciou a ukončeným
programom ďalšieho vzdelávania PZ
- všeobecné lekárstvo
- ošetrovateľstvo
- všeobecné lekárstvo
- „ošetrovateľstvo“
- všeobecné lekárstvo
- verejné zdravotníctvo
- všeobecné lekárstvo
- ošetrovateľstvo s 3. stupňom VŠ vzdelania
v študijnom odbore ošetrovateľstvo / „PhD“
- ošetrovateľstvo s 1. atestáciou a ukončeným
programom ďalšieho vzdelávania PZ

Zdravie a klinika chorôb

- všeobecné lekárstvo
- ošetrovateľstvo] s vykonaním štátnej
záverečnej skúšky z predmetu somatológia
- ošetrovateľstvo s 3. stupňom VŠ vzdelania
v študijnom odbore ošetrovateľstvo / „PhD“
- ošetrovateľstvo s 1. atestáciou a ukončeným
programom ďalšieho vzdelávania PZ

Zdravotnícka etika

- „ošetrovateľstvo“

Psychológia, pedagogika a profesijná
komunikácia

- „ošetrovateľstvo“

PROFILUJÚCE ODBORNÉ PREDMETY
Ošetrovateľstvo
Ošetrovate¾ské techniky
Administratíva a zdravotnícka
dokumentácia

- „ošetrovateľstvo“
- „ošetrovateľstvo“
- „ošetrovateľstvo“

Učebné zdroje
Odborná literatúra
VYUČOVACÍ
PREDMET
anatómia a
fyziológia

NÁZOV
UČEBNICE

AUTOR

ROK
VYDANIA

Somatológia

Dylevský,
I.

Osveta
2003

Lauková,
D. a kol.

Osveta
2014

Anatómia a
fyziológia

ČÍSLO
SCHVAĽ.
DOLOŽKY
X

ÚČINNOSŤ

PLATÍ
DO:

X

X

Z483932014-OZdV

19.11.2014

19.11.2024

patológia

Patológia

Slugeň,
I a kol.

Osveta
1998

X

X

X

organizácia
zdravotníctva

Organizácia
zdravotníctva

Šagát, T. a
kol

Osveta
2004

18.12.2003

X

Sociálna
starostlivosť

Draganová
, H. a kol.

Z074932/2003OZdV
300092/2006
OZdV

20.12.2006

X

prvá pomoc

Prvá pomoc

Berecová,
L.

Osveta
2018

preventívne
lekárstvo

Preventívne
lekárstvo

Rovný, I. a
kol

Osveta
1995

psychológia,
pedagogika
a profesijná
komunikácia

Psychológia
a pedagogika

Šútovec, J.
a kol.
Štefanovič,
J.,
Greisinger,
J.
Kopecká,
K.,
Korcová,
M. a kol.

Osveta
1994

Psychológia

Osveta
2006

Osveta
1987
Osveta
2008

S134822018

27.11.
2018

27.11
.2028

X

X

X

X

X

X

X

X

X

S042202018-OZdV
10

26.02.2008

X

zdravotnícka
etika

Zdravotnícka
etika

zdravie a klinika
chorôb

Zdravie a
klinika chorôb

Kopecká,
K.,
Kopecký,

Osveta
2014

Z483922014-OZdV

19.11.2014

19.11.2024

Ošetrovateľstvo

Ošetrovateľské
techniky

Krišková,
A. a kol

Osveta
2001

5075

12.12.2001

12.12.2021

Ošetrovateľské
techniky

Základy
ošetrovania
a asistencie

Kontrová,
Ľ.,Kristová
, J. a kol.

Osveta
2006

300052/2007
OZdV

20.12.2006

Základy
ošetrovania
a asistencie II

Sládečkov
á, R. a kol.

Osveta
2006

298551/2007
OZdV

14.12.2006

X

Pracovné listy

Roháčová,
M.

Osveta
2018

S134892018

27.11.2018

27.12.2023

Administratíva
a zdravotnícka
dokumentácia

Garová,
M.,
Valentová,
I., Gara,K.
Kormanov

Osveta
2003

075142/2003
OZdV

18.12.2003

X

Osveta

S13474-

27.11.2018

27.11.2028

X

administratíva
a zdravotnícka
dokumentácia

Administratíva

latinský jazyk

a zdravotnícka
dokumentácia
Latinský jazyk

á, G.

2018

Kábrt, J.

Osveta
2011

Stručný lekársky
slovník

Kábrt, J.,
Valach, V.

Osveta
1992

2018 OZdV1
S042202010 OZdV-6
X

26.02.2011

1.9.2021

X

Didaktická technika
1. prenosný dátový projektor
2. počítače, tlačiareň
3. kopírovací stroj a skener
4. video a DVD prehrávač
5. projekčné plátno
6. flipchart
7. vizualizér
8. laserové ukazovátko
9. interaktívna tabuľa
10. ozvučenie učebne
11. kamera
Materiálne výučbové prostriedky
1. CD, DVD
2. Odborné filmy
3. Softwerové programy určené pre prácu v odbore, ktoré sú priebežne aktualizované
4. Obrazy, tabule, mapy a schémy konštrukcií
5. Vybavenie odborných učební podľa normatívu ŠVP
6. Spotrebný zdravotnícky a iný materiál
7. Anatomicko-fyziologické a iné modely

X

6 . OSOBITOSTI A PODMIENKY VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO
ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI
Do stredných zdravotníckych škôl môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotný stav posúdil
a na prihláške potvrdil pediater poskytujúci všeobecnú starostlivosť o deti a dorast a v prípade
iných foriem vzdelávania všeobecný lekár. Do študijného odboru praktická sestra môžu
byť prijatí žiaci, ktorí spĺňajú zdravotnú spôsobilosť k výkonu zdravotníckeho povolania
vrátane opatrení pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť podľa
právnych predpisov MZ SR.
Do študijného odboru 5361 M praktická sestra nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí
majú mentálne, zmyslové alebo telesné postihnutie, majú narušenú komunikačnú
schopnosť, špecifické poruchy učenia alebo správania sa,autistický syndróm, poruchy
psychického vývinu.
Špecifické poruchy učenia

Žiaci zo sociálne znevýhodneného
prostredia (SZP)
Mimoriadne nadaní žiaci

Záleží od individuálneho prípadu, od typu
poruchy a úrovne jej kompenzácie. Vzhľadom
na vysoké nároky zdravotníckych študijných
odborov na študijné predpoklady žiakov, treba
zvážiť ich vhodnosť pre žiakov s dyslexiou,
dysgrafiou a dyskalkúliou.
Vhodnosť študijných odborov pre žiakov so
špecifickými vývinovými poruchami učenia
treba konzultovať so školskými zariadeniami
výchovného poradenstva a prevencie.
V spolupráci školy s územnou samosprávou a
ÚPSVaR možno získať pre žiakov príspevok na
školské pomôcky, na cestovné, ubytovanie,
stravovanie.
Výučba sa u nich môže organizovať formou
individuálnych študijných plánov a programov,
ktoré sa vypracujú podľa reálnej situácie
(možnosť absolvovania odboru v skrátenom
čase, príprava na ďalšie vzdelávanie).Uvedené
neplatí pre odbornú klinickú prax.

7. UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU
7.1 RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre 4-ročný študijný odbor
Cieľové zložky vzdelávania
Všeobecné vzdelávanie
Odborné vzdelávanie
Disponibilné hodiny
CELKOM
Kategórie a názvy
vzdelávacích oblastí
VŠEOBECNÉ
VZDELÁVANIE
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra
prvý cudzí jazyk
Človek a hodnoty
etická výchova/náboženská
výchova
Človek a spoločnosť
dejepis
občianska náuka
Človek a príroda
fyzika
chémia
biológia
geografia
Matematika a práca s
informáciami
matematika
informatika
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova
Disponibilné hodiny
ODBORNÉ
VZDELÁVANIE
SPOLU

Počet týždenných
vyučovacích hodín vo
vzdelávacom programe za
štúdium
48
74
10
132
Minimálny počet týždenných
vyučovacích hodín vo
vzdelávacom programe za
štúdium

Minimálny celkový počet
hodín za štúdium
1536

2368
320
4224
Minimálny celkový počet
hodín za štúdium

48

1536

24

768

2

64

5

160

3

96

6

192

8

256

10

320

74

2368

132

4224

Účelové kurzy/učivo
Kurz pohybových aktivít v prírode
Kurz na ochranu života a zdravia
Účelové cvičenia
Účelový kurz podľa výberu
Maturitná skúška

Minimálny počet týždenných hodín je 33 (rozpätie 33 – 35 hodín)

7.1.1 Učebný plán pre všeobecné vzdelávanie
Škola (názov, adresa)

Stredná

Názov ŠkVP

Praktická sestra
53 Zdravotníctvo
5361 M praktická sestra
úplné stredné odborné vzdelanie

Kód a názov ŠVP
Kód a názov študijného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Druh školy
Vyučovací jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov
Všeobecnovzdelávacie predmety
Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk / Nemecký jazyk
Etická výchova/Náboženská výchova
Dejepis
Občianska náuka
Fyzika
Chémia
Biológia
Matematika
Informatika
Finančná gramotnosť
Telesná a športová výchova
Spolu

zdravotnícka škola , Lipová 32 066 83 Humenné

4 roky
Denná
Štátna
slovenský jazyk
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1.
2.
3.
4.
Spolu
22
20
12
10
64
3+1*
3+1*
3
3
14
3+2*
3+1*
3+1*
3
16
1
1
2
2
1
3
1
1
2
1
2(1)
1(1) *
1
2(1)
1(1)*
1
1
1
1
1
1
4
1(1)+1(1)*
1(1)
3(3)
1
1*
3
3
1
1
8
23

18

9

8

58

12

12

18
24

15*

15**

30

Účelové kurzy
Kurz na ochranu života a zdravia
Účelové cvičenia
Kurz pohybových aktivít v prírode
* I. ročník zimné športy
** lI. ročník letné športy

18

*Disponibilné hodiny
Prehľad využitia týždňov
Činnosť
Vyučovanie podľa rozpisu
Maturitná skúška
Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva,
exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie ai.)

Účasť na odborných akciách
Spolu týždňov

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

33
7

33
6

33
6

30
1
6

40

1
40

1
40

37

Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 4-ročný študijný odbor
a) Rámcový učebný plán vymedzuje proporcie medzi všeobecným a teoretickým
a praktickým odborným vzdelávaním a ich záväzný minimálny rozsah. Tento plán je
východiskom pre spracovanie konkrétnych učebných plánov pre všeobecnú zložku
vzdelávania školských vzdelávacích programov, v ktorých budú vzdelávacie oblasti
rozpracované do učebných osnov vyučovacích predmetov alebo modulov. Počty
vyučovacích hodín pre jednotlivé vzdelávacie oblasti predstavujú nevyhnutné
minimum. V školských vzdelávacích programoch sa môžu rozšíriť podľa potrieb
odborov a zámerov školy z kapacity disponibilných hodín.
b) Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je
minimálne 33 hodín a maximálne 35 hodín, za celé štúdium minimálne 132 hodín,

maximálne 140 hodín. Výučba v študijných odboroch sa realizuje v 1., 2. ročníku v
rozsahu 33 týždňov, a v 3. ročníku v rozsahu 34 týždňov vrátane súvislej odbornej
klinickej praxe, v 4. ročníku v rozsahu 30 týždňov (do celkového počtu hodín za
štúdium sa počíta priemer 32 týždňov). Časová rezerva sa využije na opakovanie a
doplnenie učiva, na kurz na ochranu života a zdravia a kurzy pohybových aktivít v
prírode, na športovo-vzdelávacie kurzy, na tvorbu projektov, exkurzie, atď.
a v poslednom ročníku na absolvovanie maturitnej skúšky.
c) Výučba slovenského jazyka a literatúry sa v študijných odboroch realizuje s dotáciou
minimálne 3 hodiny týždenne v každom ročníku. Na školách s vyučovacím jazykom
národnostných menšín je povinnou súčasťou vzdelávacej oblasti „Jazyk
a komunikácia“ predmet slovenský jazyk a slovenská literatúra (s minimálnou
dotáciou 3 hodiny týždenne v každom ročníku), predmet jazyk národností a literatúra
(s minimálnou dotáciou 3 hodiny týždenne v každom ročníku). Trieda sa na dvoch
hodinách v týždni za celé štúdium delí na skupiny pri minimálnom počte 24 žiakov.
d) Vyučuje sa jeden z cudzích jazykov: jazyk anglický, nemecký, francúzsky, ruský,

španielsky, taliansky. Podľa potreby a podmienok školy aj ďalšie cudzie jazyky.
Výučba prvého cudzieho jazyka sa v študijných odboroch realizuje minimálne v
rozsahu 3 týždenných vyučovacích hodín v ročníku. Druhý cudzí jazyk sa môže
vyučovať ako voliteľný predmet z časovej dotácie disponibilných hodín minimálne v
rozsahu 3 týždenných vyučovacích hodín v 1. a 2. ročníku a minimálne v rozsahu 2
týždenných vyučovacích hodín v 3. a 4. ročníku. Trieda sa delí na každej hodine na
skupiny pri minimálnom počte 24 žiakov.
e) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a hodnoty“ sú predmety náboženská výchova v
alternatíve s etickou výchovou. Predmety etická výchova/náboženská výchova sa
vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 20 žiakov. Na vyučovanie
predmetu etická výchova alebo náboženská výchova možno spájať žiakov rôznych
tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. Ak počet
žiakov v skupine klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov.
Na cirkevných školách je povinnou súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a hodnoty“
predmet náboženstvo (podľa konfesie zriaďovateľa). Predmet etická výchova môže
škola vyučovať v rámci voliteľných predmetov.
f) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a spoločnosť“ je predmet dejepis a občianska
náuka.
g) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“ sú predmety fyzika, chémia, biológia
a geografia, ktoré sa vyučujú podľa ich účelu v danom odbore.
h) Súčasťou vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami sú predmety
matematika a informatika celkovou dotáciou v rozsahu minimálne 6 hodín za celé
štúdium, ktoré sa vyučujú podľa ich účelu v danom odbore štúdia. Výučba matematiky
sa realizuje s dotáciou minimálne 1 hodina týždenne v každom ročníku. Predmet
informatika sa vyučuje povinne, ak škola nemá zavedený odborný predmet aplikovaná
informatika. V predmete informatika (aplikovaná informatika) sa trieda delí na
skupiny, maximálny počet žiakov v skupine je 15.
i) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ je predmet telesná a športová
výchova. Predmet telesná a športová výchova možno vyučovať aj v popoludňajších
hodinách a spájať do viachodinových celkov. Trieda sa delí na každej hodine na
skupiny pri minimálnom počte 24 žiakov.

j) Riaditeľ školy na základe odporúčania predmetovej komisie schvaľuje v rámci hodinovej
dotácie v učebných osnovách predmetov odbornej zložky vzdelávania, ktoré sú súčasťou
štátneho vzdelávacieho programu, 10 %-nú úpravu učebného obsahu na inováciu a na
zabezpečenie regionálnych a aktuálnych potrieb.
k) Predmety pre odbornú zložku vzdelávania sa delia na skupiny; Maximálny počet žiakov v
skupine na predmete : - latinský jazyk 24 žiakov,
- prvá pomoc 12 žiakov,
- psychológia a pedagogika a profesijná komunikácia 17 žiakov,
- ošetrovateľské techniky 10 žiakov,
- administratíva a zdravotnícka dokumentácia 17 žiakov,
- ošetrovateľská starostlivosť 6 žiakov.
l) Praktická príprava sa realizuje podľa platnej legislatívy. Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania
je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie požadovaných praktických zručností a
činností formou cvičení v laboratórnych podmienkach (v odborných učebniach, laboratóriách
a pod.) v škole a na odbornej klinickej praxi v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach
sociálnych služieb. Na cvičeniach a odbornej klinickej praxi sa žiaci delia do skupín, najmä s
ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa
platných predpisov nasledovne: na cvičeniach v laboratórnych podmienkach (v odborných
učebniach, laboratóriách a pod.) je počet žiakov v skupine najviac 10. Na odbornej klinickej
praxi v rámci predmetu ošetrovateľská starostlivosť je počet žiakov v skupine najviac 6.
Súčasťou predmetu je súvislá odborná klinická prax, ktorú žiaci absolvujú v 3. ročníku
denného štúdia ako súvislé 4 týždne po 7 hodín denne, 35 hodín týždenne, spolu 140 hodín.
Počas štvortýždňovej súvislej odbornej klinickej praxe 1 hodina je 45 minút. Žiak súvislú
odbornú klinickú prax vykonáva v dvojzmennej prevádzke.
m) Žiaci sa v zmysle § 7 (Povinné očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému
nebezpečenstvu vybraných nákaz) vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z. ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov sa proti
vírusovému zápalu pečene typu B očkujú tak, aby pri nástupe na praktické vyučovanie mali
podané najmenej dve dávky očkovacej látky.
n) Disponibilné hodiny sú určené pre všeobecné aj odborné vzdelávanie, 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 koncepcie výchovy a vzdelávania podľa návrhu predmetových komisií a po
prerokovaní v pedagogickej rade. Možno ich využiť na posilnenie hodinovej dotácie
základného učiva (povinných predmetov) alebo na zaradenie ďalšieho rozširujúceho učiva
(voliteľných predmetov) v učebnom pláne.
o) Žiak môže postúpiť do vyššieho ročníka a pristúpiť k praktickej maturitnej skúške v
odbornej zložke vzdelávania, ak absolvoval minimálne 90 % praktickej prípravy v
predmetoch ošetrovateľské techniky a ošetrovateľská starostlivosť a splnil výkonový štandard
odborných zručností.
p) Maturitná skúška sa organizuje podľa platnej školskej legislatívy.
q) Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
r) Účelové kurzy sa môžu realizovať v rámci časovej rezervy v školskom roku.

s) Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu života a zdravia a kurz
pohybových aktivít v prírode, ktoré sú uvedené v učebnom pláne školského vzdelávacieho
programu. Kurz na ochranu života a zdravia má samostatné tematické celky s týmto obsahom:
riešenie mimoriadnych udalostí - civilná ochrana, zdravotná príprava, pobyt a pohyb v
prírode, záujmové technické činnosti a športy. Organizuje sa v treťom ročníku štúdia a trvá tri
dni po šesť hodín, resp. 5 dní pri realizácii internátnou formou.
Účelové cvičenia sú súčasťou prierezovej témy Ochrana života a zdravia. Uskutočňujú sa v 1.
a 2. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz.
Kurz pohybových aktivít v prírode sa organizuje vo forme lyžiarskeho kurzu,
snoubordingového kurzu, plaveckého kurzu, turistického kurzu alebo kurzu iných športov v
prírode. Organizuje sa 1. ročníku štúdia (so zameraním na zimné športy) a v 2. ročníku štúdia
(so zameraním na letné športy). Kurz pohybových aktivít v prírode sa koná v rozsahu piatich
vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín.

7.1.2 Učebný plán pre odbornú zložku vzdelávania
Učebný plán pre odbornú zložku vzdelávania vymedzuje záväzný minimálny rozsah
odborného vzdelávania v jednotlivých študijných odboroch pripravujúcich žiakov na výkon
zdravotníckeho povolania. Počty vyučovacích hodín pre povinné vyučovacie predmety
a odbornú klinickú prax predstavujú nevyhnutné minimum.
Poskytnutý stupeň vzdelania:

úplné stredné odborné vzdelanie

Študijný odbor:

5361 M praktická sestra

Forma, spôsob a organizácia štúdia:

denné štúdium pre absolventov základnej školy

Kategórie a názvy vzdelávacích
oblastí
Teoretické vzdelávanie a praktická
príprava

Minimálny počet týždenných vyučovacích hodín
vo vzdelávacom programe v ročníku
1.
2.
3.
4.
Spolu
10(5)

15(7)

10(2)

7 (2)

42(15)

1(1)

-

-

-

1(1)

anatómia a fyziológia

2

2

-

-

4

patológia

-

1

-

-

1

preventívne lekárstvo

-

-

1

-

1

organizácia zdravotníctva a sociálnych
služieb

-

-

1

-

1

prvá pomoc

-

2(2)

-

-

2(2)

psychológia, pedagogika a profesijná
komunikácia

-

1

2(1)

2(2)

5(3)

zdravotnícka etika

-

-

1

-

1

zdravie a klinika chorôb

1

2

2

3

8

ošetrovateľstvo

2

2

2

2

8

4(4)

4(4)

2(2)/-

-

9(9)

-

1(1)

-

-

1(1)

-

-

14(14)

18(18)

32(32)

10

15

24

25

74

latinský jazyk

ošetrovateľské techniky
administratíva a zdravotnícka
dokumentácia
Odborná klinická prax
Ošetrovateľská starostlivosť
SPOLU

7.1.3 Poznámky k učebnému plánu pre odborné vzdelávanie
a) Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je minimálne
33 hodín a maximálne 35 hodín, za celé štúdium minimálne 132 hodín, maximálne 140 hodín.
Počet hodín v zátvorke udáva počet hodín cvičení z celkového počtu týždenných vyučovacích
hodín predmetu. Školský rok trvá 40 týždňov, výučba v študijných odboroch sa realizuje v 1.,
2. ročníku v rozsahu 33 týždňov, v 1. ročníku PKŠ a v 3. ročníku dennej formy štúdia 34
týždňov (vrátane 4 týždňovej súvislej odborne klinickej praxe), v 4. ročníku v rozsahu 30
týždňov a v 2. ročníku PKŠ 30 týždňov. Do celkového počtu hodín za štúdium sa počíta
priemer 32 týždňov, spresnenie počtu hodín za štúdium bude predmetom školských učebných
plánov. Časová rezerva sa využije na opakovanie a doplnenie učiva, na športovo-vzdelávacie
kurzy, na tvorbu projektov, exkurzie, atď. a v poslednom ročníku na absolvovanie maturitnej
skúšky.
b) Predmety odbornej zložky vzdelávania uvedené v učebnom pláne sú povinné pre všetky
formy vzdelávania v študijnom odbore.
c) Obsah učebných osnov predmetov odbornej zložky vzdelávania je záväzný pre všetky
formy vzdelávania v študijnom odbore.
d) V externej forme môže prebiehať vyučovanie kombinovanou formou, t. z. prezenčnou
(priama účasť žiakov na vyučovaní) a dištančnou, v ktorej žiak podľa pokynov učiteľa
realizuje samoštúdium, plní úlohy zadané učiteľom, realizuje autodiagnostiku plnenia
výkonových štandardov v jednotlivých predmetoch. Obsahový štandard vyučovacích
predmetov môže byť realizovaný v blokoch, t. z. že v týždni s rozsahom 15 vyučovacích
hodín, je možné na základe vypracovaných tematických plánov predmetov vytvárať rozvrhy
na jednotlivé týždne. 15 vyučovacích hodín je možné rozšíriť o konzultačné hodiny v
maximálnom rozsahu 4 hod. týždenne. Po ukončení výučby každého vyučovacieho predmetu
v ročníku, ktorého obsah bol realizovaný blokovou výučbou prezenčnou formou, aj
dištančnou formou, nasleduje sumarizačné hodnotenie a klasifikácia vedomostí žiaka. Okrem
sumarizačného hodnotenia výkonu žiaka učiteľ využíva aj priebežné hodnotenie vedomostí,
zručností a postojov žiaka.
e) Riaditeľ školy na základe odporúčania predmetovej komisie schvaľuje v rámci hodinovej
dotácie v učebných osnovách predmetov odbornej zložky vzdelávania, ktoré sú súčasťou
štátneho vzdelávacieho programu najviac 10 %-nú úpravu učebného obsahu na inováciu a na
zabezpečenie regionálnych a aktuálnych potrieb vyznačenú v ŠkVP.
f) Praktická príprava sa realizuje podľa platnej legislatívy. Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania
je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie požadovaných praktických zručností a
činností formou cvičení v laboratórnych podmienkach (v odborných učebniach a
laboratóriách.) a odbornej klinickej praxe v rámci predmetu ošetrovateľská starostlivosť v
zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje
ošetrovateľská starostlivosť. Na cvičeniach a odbornej klinickej praxi sa žiaci delia do skupín,
najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky
podľa platných predpisov nasledovne: na cvičeniach v laboratórnych podmienkach (v
odborných učebniach, laboratóriách a pod.) je počet žiakov v skupine najviac 10. Na odbornej
klinickej praxi je počet žiakov v skupine najviac 6.

g) Počet žiakov na jedného učiteľa sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
h) V 3. ročníku denného štúdia je v odbornej zložke vzdelávania štvortýždňová súvislá
odborná klinická prax v rámci predmetu ošetrovateľská starostlivosť.
t) Žiak môže postúpiť do vyššieho ročníka a pristúpiť k praktickej maturitnej skúške v
odbornej zložke vzdelávania, ak absolvoval minimálne 90 % praktickej prípravy v
predmetoch ošetrovateľské techniky a ošetrovateľská starostlivosť a splnil výkonový štandard
odborných zručností.
i) Maturitná skúška sa organizuje podľa platnej školskej legislatívy.
j) Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne záväznými právnymi
predpismi.

7.2

Rámcový učebný plán pre 2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium- večerné
Cieľové zložky
vzdelávania

Odborné vzdelanie
CELKOM

Počet týždenných
vyučovacích hodín vo
vzdelávacom programe za
štúdium
30
30

Minimálny celkový počet
hodín za štúdium
960
960

7.2.2 Učebný plán pre odbornú zložku vzdelávania
Učebný plán pre odbornú zložku vzdelávania vymedzuje záväzný minimálny rozsah
odborného vzdelávania v jednotlivých študijných odboroch pripravujúcich žiakov na výkon
zdravotníckeho povolania. Počty vyučovacích hodín pre povinné vyučovacie predmety
a odbornú klinickú prax predstavujú nevyhnutné minimum.
Poskytnutý stupeň vzdelania:
úplné stredné odborné vzdelanie
Študijný odbor:
5361 N praktická sestra
Forma, spôsob a organizácia štúdia:
pomaturitné kvalifikačné štúdium - večerné
Kategórie a názvy vzdelávacích
oblastí
Teoretické vzdelávanie a praktická
príprava
latinský jazyk

Minimálny počet týždenných
vyučovacích hodín vo vzdelávacom
programe v ročníku
1.
2.
Spolu
19

19

5h/II.polrok

-

68h/I.a II.
polrok

-

patológia

17h/I.polrok

-

preventívne lekárstvo

12h/II.polrok

-

organizácia zdravotníctva
a sociálnych služieb

3h/I.polrok

-

prvá pomoc

8h/I.polrok

-

17h/II.polrok

-

anatómia a fyziológia

psychológia, pedagogika a profesijná
komunikácia
zdravotnícka etika

6h/I.polrok

spolu 3h

spolu 1h

zdravie a klinika chorôb

1

2

3

ošetrovateľstvo

1

3

4

ošetrovateľské techniky

64h/I. a II.
polrok

-

-

administratíva a zdravotnícka
dokumentácia

4h/I. polrok

-

spolu 2h

Ošetrovateľská starostlivosť

SPOLU

11(11)

14(14)

19
prezenčná
forma-15
kontaktných
+4
konzultačné

19

25(25)
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Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre odborné vzdelávanie: pre 2 - ročné
pomaturitné kvalifikačné štúdium - večerné
a.)

Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je
v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu v 1. ročníku v rozsahu 33 týždňov v 2. ročníku 30
týždňov). Do celkového počtu hodín za štúdium sa počíta priemer 32 týždňov, spresnenie
počtu hodín za štúdium bude predmetom školských učebných plánov. Časová rezerva sa
využije na opakovanie a doplnenie učiva, na tvorbu projektov, exkurzie, atď.
a v poslednom ročníku na absolvovanie maturitnej skúšky.

b.)

Predmety odbornej zložky vzdelávania uvedené v učebnom pláne sú povinné pre všetky
formy vzdelávania v študijnom odbore.

c.)

Obsah učebných osnov predmetov odbornej zložky vzdelávania je záväzný pre všetky
formy vzdelávania v študijnom odbore.

d.) V externej forme môže prebiehať vyučovanie kombinovanou formou, t. z. prezenčnou
(priama účasť žiakov na vyučovaní) a dištančnou, v ktorej žiak podľa pokynov učiteľa
realizuje samoštúdium, plní úlohy zadané učiteľom, realizuje autodiagnostiku plnenia
výkonových štandardov v jednotlivých predmetoch.
Obsahový štandard vyučovacích predmetov môže byť realizovaný v blokoch, t. z. že v
týždni s rozsahom max. 15 vyučovacích hodín, je možné na základe vypracovaných
tematických plánov predmetov vytvárať rozvrhy na jednotlivé týždne. 15 vyučovacích
hodín je možné rozšíriť o konzultačné hodiny v maximálnom rozsahu 4 hod. týždenne.
Po ukončení výučby každého vyučovacieho predmetu v ročníku, ktorého obsah bol
realizovaný blokovou výučbou prezenčnou formou, aj dištančnou formou, nasleduje
sumarizačné hodnotenie a klasifikácia vedomostí žiaka. Okrem sumarizačného
hodnotenia výkonu žiaka učiteľ využíva aj priebežné hodnotenie vedomostí, zručností a
postojov žiaka.
e.)

f.)

Riaditeľ školy na základe odporúčania predmetovej komisie schvaľuje v rámci
hodinovej dotácie v učebných osnovách predmetov odbornej zložky vzdelávania, ktoré sú
súčasťou štátneho vzdelávacieho programu, 10 %-nú úpravu učebného obsahu na inováciu
a na zabezpečenie regionálnych a aktuálnych potrieb.
Predmety pre odbornú zložku vzdelávania sa delia na skupiny:

-

ošetrovateľské techniky 10 žiakov
ošetrovateľská starostlivosť 6 žiakov
psychológia a pedagogika a profesijná komunikácia 17 žiakov
administratíva a zdravotnícka dokumentácia 17 žiakov
prvá pomoc 12 žiakov
latinský jazyk 24 žiakov

g.)

Praktická príprava sa realizuje podľa platnej legislatívy. Pre kvalitnú realizáciu
vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie požadovaných praktických
zručností a činností formou cvičení v laboratórnych podmienkach (v odborných
učebniach, laboratóriách a pod.) a odbornej klinickej praxe, v rámci predmetu
ošetrovateľská v zdravotníckych, zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb.. Na
cvičeniach a odbornej klinickej praxi sa žiaci delia do skupín, najmä s ohľadom na
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa platných
predpisov nasledovne: vo všetkých študijných odboroch na cvičeniach v laboratórnych
podmienkach (v odborných učebniach, laboratóriách a pod.) je počet žiakov v skupine
maximálne 10. Na odbornej klinickej praxi je počet žiakov v skupine najviac 6. Žiaci
počas štúdia v externej večernej forme absolvujú najmenej 800 hodín odbornej klinickej
praxe

h.)

Žiak môže postúpiť do vyššieho ročníka a pristúpiť k praktickej maturitnej skúške
v odbornej zložke vzdelávania, ak absolvoval minimálne 90 % praktickej prípravy
v predmetoch ošetrovateľské techniky a ošetrovateľská starostlivosť a splnil výkonový
štndard odborných zručnosti.

i.) Maturitná skúška sa organizuje podľa platnej školskej legislatívy.
j.) Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

8. VZDELÁVACIE OBLASTI
8. 1 Odborné vzdelávanie
Prehľad vzdelávacích oblastí:
1. Teoretické vzdelávanie a praktická príprava
2. Odborná klinická prax
8. 2 Vzdelávacie štandardy odborného vzdelávania
Jednou z výrazných zmien, ktoré sú súčasťou nového procesu vzdelávania je dôslednejšie
zameranie na výstup zo vzdelávania. Dôležité je, aby bol jasne sformulovaný výstup
a zdôvodnené zaradenie obsahu vzdelávania. Je to štruktúrovaný popis spôsobilostí.
Vzdelávanie je vtedy úspešné, ak vieme, k akým cieľom podľa požiadaviek majú žiaci
dospieť. Preto sa v Štátnom a následne v Školskom vzdelávacom programe kladie dôraz na
formulovanie požiadaviek na výstup z témy, z ročníka alebo celého stupňa podľa charakteru
predmetu.
Vzdelávací štandard sa skladá z dvoch častí: obsahový štandard a výkonový štandard.
Obsahová časť vzdelávacieho štandardu určuje minimálny obsah vzdelávania. Jeho hlavným
cieľom je zjednocovať, koordinovať resp. zabezpečovať kompatibilitu minimálneho obsahu
vzdelávania na všetkých školách. Obsahovú časť tvorí učivo, ktoré je všetkými žiakmi
osvojiteľné. Učivo je formulované v štyroch kategóriách: faktuálne poznatky – základný
prvok poznania, ktorý žiaci musia vedieť, aby boli oboznámení s určitou disciplínou
poznania, alebo aby v nej mohli riešiť vedné problémy; konceptuálne poznatky – vzájomné
vzťahy medzi poznatkami; procedurálne poznatky – ako niečo urobiť, metódy skúmania;
metakognitívne poznatky – kognície vo všeobecnosti. Výkonová časť je formulácia výkonov,
ktorá určuje, na akej úrovni má žiak dané minimálne učivo ovládať a čo má vykonať.
Výkonový štandard je formulovaný v podobe operacionalizovaných cieľov, to znamená je
uvádzaný aktívnymi slovesami, ktoré zároveň vyjadrujú úroveň osvojenia. Jednotlivé úrovne
výstupov sú zamerané na kompetencie – to znamená kombináciu vedomostí, zručností
a schopností. Jednotlivé úrovne sledujú rozvíjanie poznávacích schopností: spoznať alebo
znovu vybaviť si informácie z dlhodobej pamäte, porozumieť a konštruovať, aplikovať,
analyzovať, vyhodnocovať a schopnosť tvoriť. Je požiadavkou na výstup zo stupňa vzdelania
a zároveň požiadavkou na vstup pri ďalšom stupni vzdelania. Popisuje produkt výučby, nie
proces. Obsah a požiadavky na výstup zo vzdelania nie sú postačujúce na maturitnú skúšku.
Požiadavky na maturitnú skúšku sú uvedené v Katalógu cieľových požiadaviek.
8.3 Učebné osnovy odborných predmetov
Učebné osnovy predmetov odbornej zložky vzdelávania vymedzujú záväzný minimálny
obsahový štandard a minimálny výkonový štandard vedomostí, zručností a schopností žiaka
v jednotlivých vyučovacích predmetochpotrebných preprípravu žiakov na výkon
zdravotníckeho povolania. Obsah učebných osnov je záväzný pre všetky formy vzdelávania
v študijnom odbore.
Riaditeľ školy na základe odporúčania predmetovej komisie schvaľuje v rámci hodinovej
dotácie v učebných osnovách najviac 10 %-nú úpravu učebného obsahu na inováciu a na
zabezpečenie regionálnych a aktuálnych potrieb vyznačené v ŠkVP.

Dopĺňujúce zložky výchovy a vzdelávania v dennom štúdiu
Výchova a vzdelávanie žiakov školy je v ŠkVP dopĺnená o výchovu k ľudským právam,
k finančnej gramotnosti, o enviromentálnu výchovu, čitateľskú gramotnosť a o výchovu
k rodičovstvu a manželstvu.

1. Výchova k ľudským právam
Študijný odbor praktická sestra je odbor, ktorého hlavným poslaním je vychovávať
a vzdelávať študentov s dôrazom na humanizáciu ošetrovateľskej starostlivosti. Vo
vyučovacom procese je dôležité vytvárať podmienky na formovanie úcty k ľudskému životu,
ľudskej dôstojnosti, etických princípov a prosociálneho správania, ktoré sú determinované
praktickou potrebou absolventov vzhľadom na charakter ich práce. Úlohou učiteľov,
triednych učiteľov, výchovného poradcu, koordinátorov ( pre ľudské práva, pre drogovú
závislosť.....) je prostredníctvom organizovania besied, stretnutí, tematických výstav, návštev
divadelných predstavení zameraných na konkrétnu problematiku prinášať informácie
o ľudských právach, učiť ich tolerancii, multikulturizme, predchádzať všetkým formám
diskriminácie,xenofóbii, antisemitizmu, rasizmu.
Pedagogický zamestnanec sa pri výkone pedagogickej činnosti riadi aj
medzinárodnými zmluvami a dohovormi,ktorými je SR viazaná. Hlavné medzinárodné
a národné nástroje na uplatňovanie a ochranu ľudských práv:
- Všeobecná deklarácia ľudských práv (OSN, 1948)
- Európsky dohovor o ochrane ľudských práv
- Dohovor OSN o právach dieťaťa
- Charta základných práv Európskej únie
- Manuál výchovy a vzdelávania mládeže k ľudským právam – KOMPAS,
KOMPASITO
- Antidiskriminačný zákon č. 365/2004 Z. z.
- Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
- IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže riadený Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu
Problematika ľudských práv je zahrnutá v tematických výchovno-vzdelávacích plánoch týchto
predmetov:
- Občianska náuka – 1. roč. – Základné ľudské práva, základné medzinárodné
dokumenty, dohovory
- Zdravotnícka etika – II. roč. – Základné ľudské práva, základné medzinárodné
dokumenty, dohovory
- Dejepis – II. roč. – Problematika II. svetovej vojny a holokaustu
- Pedagogika, psychológia a profesijná komunikácia – III. roč. – Komunikácia,
komunikačné zručnosti, empatia a asertivita
- Ošetrovateľstvo – I. roč. – Etické požiadavky na osobnosť a správanie
zdravotníckeho asistenta, prosociálne správanie, osobnostné predpoklady na výkon
povolania
- Ošetrovateľstvo - IV. roč. - Uspokojovanie bio – psycho – soc. potrieb
u nevyliečiteľne chorých a umierajúceho pacienta

Plán práce koordinátora výchovy k ľudským právam
1. ročník
 Prednáška o migračnej a azylovej politike SR v rámci projektu Pomoc žiadateľom o
azyl, financovaného z Európskeho fondu pre utečencov.
 Kvíz o ľudských právach
2. ročník
 Beseda na tému Kyberšikana so zamestnancom zo Slovenského národného strediska
pre ľudské práva v Košiciach.
 Návšteva Múzea židovskej kultúry v Prešove
3. ročník
 Beseda

na tému: Zdravotná starostlivosť pre žiadateľov o azyl Záchytný

táborHumenné
 Beseda na tému Extrémizmus
4. ročník
 Premietanie dokumentárnych filmov v rámci medzinárodného festivalu “ Jeden svet“
a beseda s humanitárnou pracovníčkou neziskovej organizácie Človek v ohrození

 Pre 1. a 2. roč. návšteva koncentračného tábora Auschwitz – Birkenau neďaleko
poľského mesta Oswiencin, prípadne iného mesta (podľa záujmu žiakov).

2. Enviromentálna výchova
Charakteristika prierezovej témy
Environmentálna výchova vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov
medzi

organizmami

a vzťahom

človeka

k životnému

prostrediu.

Ide

o rozvíjanie

a najmä pochopenie nevyhnutného prechodu k udržateľnému rozvoju spoločnosti, ktorý
umožňuje sledovať a uvedomovať si dynamicky sa vyvíjajúce vzťahy medzi človekom
a prostredím, kde sú vzájomne prepojené aspekty ekologické, ekonomické a sociálne.

ENV ako prierezová téma ŠVP sa prelína všetkými vyučovacími predmetmi. Vzájomným
prepojením, rozšírením, upevňovaním a systematizáciou vedomostí, špeciálnych návykov
a zručností upozorňujeme žiakov na súvislosti medzi poznatkami, ktoré si už osvojili
a na pochopenie problematiky zo širšieho pohľadu. Len tak dokážu skutočne pochopiť
globálne problémy. Pochopenie je základnou podmienkou aktívneho prístupu žiakov
k efektívnej ochrane a udržateľnému stavu životného prostredia.
Termín environmentálna výchova je odvodený od environmentalistiky – vedy o životnom
prostredí. Jej predmetom je súbor vzťahov medzi ľudskou spoločnosťou a prostredím. Podľa
Fazekašovej et al. (2007, s. 52): „Environmentálna výchova je výchova jedinca, ktorého
hodnotový systém

mu umožní múdro a citlivo konať v prospech ochrany a zachovania

biodiverzity vo všetkých jeho formách, ktorý bude schopný súcitu s prírodou a inými živými
tvormi a ktorý bude ochotný preberať zodpovednosť za svoje konanie.“
Starostlivosť o životné prostredie zahŕňa: ochranu životného prostredia, tvorbu životného
prostredia a riadenie životného prostredia (Lisický, 1996, s. 8-9).
Na konci procesu environmentálnej výchovy by mal stáť neustále sa rozvíjajúci človek: človek
múdry na odbornej úrovni s etickým a estetickým profilom, človek starostlivý, láskavý, citlivý,
tolerantný, zodpovedný, s úctou ku všetkému živému, súčasnému i budúcemu – človek
environmentálne gramotný (Hilbert, 1996).

I.

Prínos environmentálnej výchovy k rozvoju osobnosti žiaka

V oblasti vedomostí, zručností a schopností:
-

schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným
prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi,

-

poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu
v rôznych oblastiach sveta,

-

schopnosť pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú
zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu,

-

poskytovať vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné
konanie a postoje človeka k životnému prostrediu,

-

rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe
regionálnej a medzinárodnej úrovni,

životného prostredia

na miestnej,

-

pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie,
vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa
a výrobcu,

-

vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia
a komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory
a stanoviská,

-

schopnosť

využívať

informačné

a komunikačné

technológie

a prostriedky

pri získavaní a spracúvaní informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce.
V oblasti postojov a hodnôt:
-

vnímať život ako najvyššiu hodnotu,

-

pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja
ľudskej spoločnosti,

-

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

-

podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom
praktickej výučby,

-

posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a k vnímaniu
estetických hodnôt prostredia,

-

schopnosť

vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu

dedičstvu,
-

prehlbovať,

rozvíjať

a

upevňovať

hodnotový

systém

v prospech

konania

k životnému prostrediu,
-

II.

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

Tematické okruhy
 Ochrana prírody a krajiny
(les, pole, vodné zdroje, more, tropický dažďový prales, ľudské sídlo, urbanizácia).
 Zložky životného prostredia
(voda, ovzdušie, pôda, zachovanie biodiverzity).
 Prírodné zdroje, ich využívanie, ochrana
(význam prírodných zdrojov pre človeka, obnoviteľné prírodné zdroje, neobnoviteľné
prírodné zdroje, racionálne využívanie prírodných zdrojov vo vzťahu k udržateľnému
rozvoju, využívanie alternatívnych zdrojov energie).
 Ľudské aktivity a problémy životného prostredia

(poľnohospodárstvo a životné prostredie, doprava a životné prostredie, priemysel
a životné prostredie, odpady a spôsoby hospodárenia s odpadmi, ochrana prírody
a kultúrnych pamiatok, zmeny v krajine, dlhodobé programy zamerané na zvyšovanie
ekologického vedomia ľudí).
 Vzťah človeka k prostrediu
(naše mesto, obec, náš životný štýl, lokálne a globálne ekologické problémy,
prostredie a zdravie).

III.

Hlavné úlohy a ciele v oblasti environmentálnej výchovy

Hlavným cieľom environmentálnej výchovy v podmienkach našej školy je rozvoj osobnosti
žiakov zameraný najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, zvyšovanie povedomia
v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania žiakov
k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného
prostredia. Žiaci si majú uvedomiť, že ich terajší vzťah k životnému prostrediu ovplyvní
kvalitu života každého z nich v budúcnosti. Environmentálne témy sú súčasťou všeobecnovzdelávacích, ale i odborných predmetov.
Hlavné úlohy a ciele v oblasti environmentálnej výchovy :
1. uplatňovanie globálnych súvislostí a globálnej dimenzie v obsahu vzdelávania ŠkVP,
2. zvyšovanie povedomia detí a žiakov a ich oboznámenie s Agendou 2030 pre trvalo
udržateľný rozvoj, schválenej na pôde OSN a jej 17-tich cieľoch v súvislosti s riešením
aktuálnych otázok a jej implementáciou na národnej a medzinárodnej úrovni,
3. využívanie pomôcky pri začleňovaní tém globálneho vzdelávania do vyučovacieho procesu
Odporúčania, inšpirácie pre školy k uplatňovaniu globálnej dimenzie

vo

vyučovaní–aby žiaci vedeli a chceli byť aktívni pri vytváraní spravodlivejšieho sveta
pod názvom Aktivizujúce metódy výučby v globálnom rozvojovom vzdelávaní
4. využívanie informácií, podporných materiálov na inšpiráciu pri začleňovaní globálneho
vzdelávania do obsahu rôznych vyučovacích predmetov
5. využívanie metodického materiálu Metodické usmernenie k zavádzaniu prierezovej témy
do iŠkVP, ktorý obsahuje inšpirácie a zdroje k uplatňovaniu tejto prierezovej témy
v edukačnom procese

6. rozvíjanie

osvetovej,

vzdelávacej

a výchovnej

činnosti

žiakov

s dôrazom

na uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej,
regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni,
7. zvyšovanie

povedomia

žiakov

o globálnych

témach,

rozvíjanie

ich

kritického

uvedomovania si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov
vo svete aj pomocou spolupráce s neziskovými organizáciami pôsobiacimi v oblasti
globálneho vzdelávania,
8. rozvíjanie environmentálnej výchovy a vzdelávania ako súčasť rozvoja osobnosti žiakov
zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, zvyšovanie povedomia v oblasti
separácie odpadov, zhodnocovania (recyklácie) a likvidácie odpadov v súlade s právnymi
predpismi, na vytváranie správnych postojov a správania žiakov k životnému prostrediu,
na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, na riešenie rôznych
problémov ochrany prírody a krajiny,
9. spolupráca s environmentálnymi centrami a strediskami, regionálnymi pracoviskami
štátnej ochrany prírody, Slovenskou agentúrou životného prostredia

a neziskovými

organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti na podporu skvalitnenia a vytvárania vhodných
podmienok praktickej environmentálnej výchovy v škole i mimo školy v súlade s cieľmi
výchovy a vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju,
10. rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania zapájaním školy do projektov a súťaží
s environmentálnym zameraním,
11. posilňovanie národnej hrdosti mládeže, ochrana národného dedičstva a budovanie
národnej identity založenej na pozitívnom vzťahu ku kultúrnym hodnotám-zaradenie tém
UNESCO (pamiatky a ich ochrana a pod.) do vyučovacieho procesu i do školského časopisu,
12. zapájanie žiakov do dobrovoľníckych aktivít, spolupráca v oblasti organizovania
dobrovoľníctva na škole s dobrovoľníckymi centrami (organizáciami) v lokalite školy,
13. zapájanie žiakov do dobrovoľníckych aktivít a výchova k ich záujmu o svoje okolie
a svet

Hlavné aktivity
September


Kurz na ochranu života a zdravia

November


Beseda v rámci ENV (3.roč.)

Marec


Účasť žiakov 2.roč. na podujatí vo Vihorlatskom múzeu v Humennom (Svetový deň

vody, Deň Zeme...)


Beseda v rámci ENV (1.roč.)

Apríl


Návšteva Vihorlatskej hvezdárne v Humennom (2.roč.)

Máj


Jednodňová exkurzia (podľa záujmu žiakov 1. a 2.roč.)

Jún


Účasť žiakov 1.roč. na podujatí vo Vihorlatskom múzeu v Humennom (Eko dni...)



Turistická vychádzka



Aktualizácia environmentálnej nástenky pri príležitosti významných svetových

a environmentálnych dní


Aktualizácia príspevkov na webovej stránke školy



Využívanie dostupných vzdelávacích materiálov najmä na hodinách biológie, fyziky

a chémie, sledovanie filmov a prezentácií na vybrané environmentálne témy


Udržiavanie

poriadku,

šetrenie

elektrickou

energiou

a vodou

v

škole

i na mimoškolských akciách


Upratovanie v areáli školy, zveľaďovanie životného prostredia



Spolupráca s centrami a strediskami pôsobiacimi v oblasti environmentálnej

výchovy


Zapájanie žiakov do dobrovoľníckych aktivít



Zapájanie žiakov do celosvetového vzdelávacieho programu Medzinárodná cena

vojvodu z Edinburghu

3. Čitateľská gramotnosť
Ministerstvo školstva sa podieľalo na príprave Národnej stratégie zvyšovania úrovne
a kontinuálneho rozvíjania čitateľskejgramotnosti. Čitateľská gramotnosť sa považuje za
existečnčnú a základnú kompetenciu.
Aj na našej škole venujeme čitateľskej gramotnosti patričnú pozornosť. Na škole existuje
koordinátor čitateľskej gramotnosti, ktorý pripravuje jednotlivé podujatia, ktorými podporuje
kladný vzťah ku knihe a literatúre, organizuje súťaže a podporuje projekty rozvíjajúce
sociálne zručnosti. V súlade s pedagogicko organizačnými pokynmi pre príslušný rok
kapitola 1.6.3.Predčitateľská a čitateľská gramotnosť sú podnety zapracované do plánu
koordinátora ČG na škole. Hlavným cieľom je podporovať vzťah ku knihe a k aktivitám
podporujúcim čítanie literatúry.

Hlavné aktivity
1.Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti /ČG/ vo všetkých predmetoch vyučovania , zvlášť
v maturitných predmetoch jazykového zamerania.
2. Zapojenie sa do projektu Záložka do knihy spája stredné školy.
3. Podpora a zapojenie sa do Projektu medzinárodný deň školských knižníc.
4.Zapojenie sa do súťaže stredoškolských časopisov.
5. Návšteva divadelného predstavenia v Košiciach, resp v Prešove
6. Návšteva školskej knižnice pri našej škole a Vihorlatskej knižnice v Humennom.
7. Súťaž v čitateľskej gramotnosti pre žiakov 1. ročníka.
8. Zorganizovanie podujatia v spolupráci s Vihorlatskou knižnicou v Humennom.
9. Návšteva Krajského múzeá v Prešove s využitím zážitkového učenia na hodine literatúry
a Vihorlatského múzea v Humennom. (Pre žiakov 2.ročníka)

4. Finančná gramotnosť
Rozvoj finančnej gramotnosti v podmienkach SZŠ v Humennom
Finančné vzdelávanie v strednej škole nadväzuje na finančné vzdelávanie získané už
na základnej škole.
Vyučovanie finančnej gramotnosti má svoje špecifiká a odlišnosti. Finančné vzdelávanie je
orientované na rozvíjanie zručností pre uplatnenie v živote. V tomto procese poznávania je
neodmysliteľnou súčasťou prítomnosť odborníka z oblasti finančníctva, ktorý svojou
prítomnosťou a odbornými radami prispeje k pochopeniu danej problematiky.
Vzdelávanie žiakov v oblasti finančnej gramotnosti v podmienkach SZŠ v Humennom
budeme realizovať začlenením prioritných tém Národného štandardu finančnej gramotnosti
(verzia 1.1 pre 3. a 4.roč., verzia 1.2 pre 1. a 2.roč.) do obsahu jednotlivých predmetov
s využitím medzipredmetových vzťahov na teoretickom i praktickom vyučovaní. Témy NŠFG

sú implementované predovšetkým v predmetoch: finančná gramotnosť, matematika,
občianska náuka.
Hlavné úlohy a ciele v oblasti finančnej gramotnosti:
 implementácia aktualizovaného Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2
(vydalo MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 1. septembra 2017, začínajúc 1. ročníkom)
do ŠkVP,
 využívanie centrálneho informačného portálu MŠVVaŠ SR na podporu výučby finančnej
gramotnosti
 výučba finančnej gramotnosti so zvýšeným dôrazom na čiastkové kompetencie, ktoré sa
týkajú boja proti korupcii a klientelizmu a ochrany spotrebiteľa,
 zabezpečenie vybavenosti školy učebnými materiálmi, pomôckami a metodickými
materiálmi stimulujúcimi rozvoj finančnej gramotnosti,
 kontrolovanie stavu a úrovne rozvíjania finančnej gramotnosti žiakov, zovšeobecňovanie
výsledkov zistení a prijímanie účinných opatrení na odstránenie zistených nedostatkov,
 vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvoja finančnej gramotnosti
(akreditované programy kontinuálneho vzdelávania pre oblasť finančnej gramotnosti),
 zabezpečenie vzdelávania v oblasti rozvíjania finančnej gramotnosti prostredníctvom
odborníkov zo štátnych inštitúcií a neštátnych organizácií,
 využívanie publikácie Korupcia–námety na vyučovanie pre základné a stredné školy
na podporu boja proti korupcii

Hlavné aktivity
September
 Aktualizácia tematických výchovno-vzdelávacích plánov

z matematiky, finančnej

gramotnosti v súlade s NŠFG (verzie 1.1 a 1.2)
Október
 Euráčik–vzdelávací cyklus v spolupráci s Finančnou akadémiou (Raslavice) pre žiakov
1. roč.
Január
 Finančná

akadémia–vzdelávací

cyklus

v spolupráci

pre žiakov 4. roč.
 Beseda v rámci finančnej gramotnosti pre žiakov 2. roč.

s Nadáciou

PARTNERS

Apríl
 Matboj SZŠ-matematická súťaž trojčlenných družstiev

(1.-3.roč.)

Priebežne počas celého školského roka
 aktualizácia

informačného panelu zameraného na oblasť finančnej gramotnosti

a aktualizácia príspevkov na webovom sídle školy,


spolupráca s organizáciami, ktoré školám ponúkajú prednášky a iné aktivity zamerané

na rozvoj finančnej gramotnosti.

5. Výchova k manželstvu a rodièovstvu
Ciele výchovy:
- rozvíjať zodpovednosť žiakov voči sebe a iným, aby boli schopní prevziať zodpovednosť za
vlastné správanie,
- pomáhať žiakom/čkam rozvíjať pozitívne sebavedomie, pestovať sebaúctu,
- pestovať v žiakoch/čkach schopnosť výberu na základe správneho rozhodnutia, a to i v
prípade, že budú vystavení negatívnemu tlaku (asertivita),
- formovať sociálne zručnosti žiakov v interakcii s inými: vytvárať a zvládnuť vzťahy,
odhaľovať a riešiť problémy, jasne a výstižne formulovať myšlienky, vypočuť mienku iných
v diskusii, potláčať vulgarizáciu jazyka,
- zdôrazńovať význam kamarátstva a priateľstva, ktoré pomáha rozvíjať interpersonálne
vzťahy – empatiu, komunikačné schopnosti,
- poukazovať na rodinu ako na základnú a funkčnú jednotku spoločnosti,
- formovať postoje k bezpečnému správaniu vo vzťahu k zdraviu,
- poskytnúť žiakom/čkam prvotné informácie o vzniku a vývine ľudského jedinca,
o starostlivosti rodičov o dieťa (výživa a opatera),
- viesť žiakov/čky k utváraniu personálnej bezpečnosti, poznať rozdiely medzi vhodnými a
nedovolenými telesnými dotykmi,
- viesť žiakov/čky k tomu, aby si postupne uvedomovali a osvojili svoju pohlavnú rolu so
zreteľom na spoločensko-mravné normy vzájomného správania,
- posilňovať sebahodnotenie a sebaurčenie (dieťa hodnotné a hodné lásky, zachovávanie
osobnej sféry)

- poukazovať na rodovú rovnosť, že všetci/ky žiaci/čky majú rovnakú príležitosť rozvíjať
svoju osobnosť.

Hlavné aktivity
1. ročník
A/ Téma a obsah: Medziľudské vzťahy
Realizujú: vyučujúce predmetu pedagogika, psychológia a profesijná komunikácia
B/ Téma a obsah: Láska a zodpovednosť
Realizujú: vyučujúci predmetu náboženská výchova
2. ročník
A/ Téma : Pohlavná sústava človeka
Realizujú: vyučujúca predmetu anatómia a fyziológia
B/ Téma: Tehotenstvo a pôrod
Realizujú: vyučujúca predmetu anatómia a fyziológia
3. ročník
Téma : LGBT komunita
Realizuje: koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu
4. ročník
A/ Téma : Pohlavne prenosné ochorenia
Realizuje: vyučujúci predmetu zdravie a klinika chorôb
B/ Téma : Rodina
Realizuje: vyučujúci predmetu orgaizácia zdravotníctva a sociálnych služieb
C/ Téma : LGBT komunita
Realizuje: koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu
Ďalšie besedy sa môžu realizovať podľa požiadaviek a návrhov žiakov alebo triednych
učiteľov.

9. Učebné osnovy odborných predmetov

Názov a adresa školy
Názov školského vzdelávacieho programu
Kód a názov ŠVP
Kód a názov študijného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia

Stredná zdravotnícka škola , Lipová 32, 066 83
Humenné
Praktická sestra
53 Zdravotníctvo
5361 M praktická sestra
5361 N praktická sestra
úplné stredné odborné vzdelanie
4 roky
2 roky
denná
externá, večerná

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU

LATINSKÝ JAZYK
LAJ

Študijný odbor: 5361 M, 5361 N praktická sestra

C H A R A K T E R I S T IK A PR E D M E T U
Latinský jazyk na strednej zdravotníckej škole je v rámci školského vzdelávacieho programu
súčasťou odbornej zložky vzdelávania. Vyučovanie latinského jazyka prispieva svojím
špecifickým podielom k príprave žiakov na štúdium odborných predmetov a pripravuje ich na
zdravotnícke povolanie tým, že ich uvádza do odbornej latinsko–gréckej terminológie, ktorú
má ovládať budúci zdravotnícky pracovník – absolvent strednej zdravotníckej školy.
Realizovaním moderných foriem, prostriedkov a vyučovacích metód sa vytvárajú podmienky
pre formovanie a rozvíjanie logického a tvorivého myslenia žiakov. Zvládnutie základov
latinčiny aj minima gréčtiny súvisí aj so všeobecným vzdelaním, získané poznatky pomôžu aj
pri štúdiu iných cudzích jazykov. Sú predpokladom pre komunikáciu súčasného vzdelaného
človeka v širšom kontexte.
Predmet poskytuje základy i pre ďalšie vzdelávanie.
C I E L E PR E D M E T U
Cieľom vyučovania latinského jazyka je prispieť k splneniu cieľov odborného vzdelávania
a osvojenia si kľúčových kompetencií prostredníctvom obsahu učiva predmetu. Žiaci majú
pochopiť základné gramatické pravidlá, osvojiť si základy odbornej terminológie anatomickej
i klinickej a porozumieť princípom, podľa ktorých sa odborné termíny tvoria. Vyučovanie
latinského jazyka má prispieť k rozvíjaniu a upevňovaniu vedomostí jazykového systému
získaných v slovenskom jazyku a živých cudzích jazykoch, k rozvoju presného a logického
myslenia a vyjadrovania. Konečným cieľom je schopnosť používať latinský jazyk
v profesijnej praxi a v samostatnom štúdiu odbornej literatúry.
ROZPIS UČIVA
1. ročník 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín z toho 33 hodín cvičení
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD
Obsahový štandard:
Tematický celok: Úvod do štúdia latinského jazyka
Témy: História medicínskej terminológie. Hippokratova prísaha. Význam latinčiny a
gréčtiny pri výkone zdravotníckej profesie. Latinská abeceda. Výslovnosť.
Kľúčové pojmy: medicína, odborná terminológia, Hippokrates, výslovnosť
Výkonový štandard:
 popísať vznik a vývoj medicínskej terminológie,
 vysvetliť význam Hippokratovej prísahy v súčasnosti,
 ovládať latinskú abecedu a výslovnosť,
 vedieť správne písať a čítať latinské slová.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Flexia substantív a adjektív. Adverbiá.
Témy: Základná gramatická terminológia. Skloňovanie substantív 1. – 5. deklinácie,
adjektív 1., 2., 3. deklinácie. Stupňovanie adjektív so zameraním na nepravidelné
a neúplné stupňovanie. Anatomické názvoslovie.

Kľúčové pojmy: substantívum, adjektívum, singulár, plurál, nominatív, genitív, akuzatív,
ablatív, maskulínum, feminínum, neutrum, 1. deklinácia, 2. deklinácia, 3. deklinácia, 4.
deklinácia, 5. deklinácia, skloňovanie, stupňovanie adjektív pravidelné, nepravidelné,
neúplné.
Výkonový štandard:
 využiť vedomosti z gramatickej terminológie slovenského jazyka a cudzích jazykov
 ovládať klasifikáciu slovných druhov, predovšetkým substantív a adjektív
 vedieť skloňovať substantíva 1., 2., 3., 4., 5. deklinácie s dôrazom na genitív singuláru
a nominatív a genitív plurálu
 nájsť spoločné znaky jednotlivých deklinácií
 vedieť správne používať predložkové pády
 vedieť skloňovať adjektíva 1., 2. a 3. deklinácie
 pri skloňovaní adjektív aplikovať poznatky zo skloňovania substantív
 vedieť adjektíva vystupňovať a správne prekladať
 správne používať a prekladať anatomické názvoslovie s adjektívami vystupňovanými
nepravidelne a neúplne
 vymenovať najpoužívanejšie adverbiá v odbore
Obsahový štandard:
Tematický celok: Číslovky.
Témy: Latinské číslovky – základné a rdaové. Použitie čísloviek v anatomickej a
klinickej terminológii.
Kľúčové pojmy: základné číslovky, radové číslovky, diagnóza.
Výkonový štandard:
 ovládať klasifikáciu latinských čísloviek
 vymenovať latinské číslovky základné 1 – 30, 100, 1000
 vymenovať latinské radové číslovky 1. – 15.
 ovládať základné grécke číslovky 1-10,
 ovláda podielové číslovky ( singuli, bini v receptúrach)
 ovláda násobné číslovky (simplex, duplex, triplex, multiplex aplikované v diagnózach
a násobné číslovky v receptúrach semel,bis,ter,quarter)
 vedieť správne vyjadriť kvantitatívne javy – počet (základné číslovky v anatomickej
terminológii)
 vedieť správne používať radové číslovky v diagnózach(ovládať rímske číslice)
Obsahový štandard:
Tematický celok: Základné informácie o tvorení odvodených a zložených slov.
Témy: Tvorenie latinských a gréckych slov prefixmi, sufixami a skladaním slov.
Kľúčové pojmy: slovný základ, prefix, sufix, odvodené slovo, zložené slovo.
Výkonový štandard:
 osvojiť si najdôležitejšie latinské prefixy, sufixy, grécke prefixy, sufixy používané pri
tvorení slov v zdravotníckej terminológii
 vysvetliť význam zložených slov a osvojiť si najfrekventovanejšie slovné základy: tomia,-ectomia,-stomia,-scopia,--graphia,-metria,-pathia,-algia,-logia,-iatra,-paedia,rrhagia,-therapia
 vedieť prakticky používať základné spôsoby tvorenia slov odvodzovaní a skladaním




orientovať sa v medicínskych termínoch a ich vzájomných vzťahoch
upevniť si vedomosti a poznatky o tvorení odbornej lekárskej terminológie

Obsahový štandard:
Tematický celok: Substantíva gréckeho pôvodu.
Témy: Základné informácie o gréckych substantívach 1. – 3. deklinácie.
Kľúčové pojmy: substantíva gréckeho pôvodu.
Výkonový štandard:
 využiť pri skloňovaní gréckych substantív vedomosti zo skloňovania latinských
substantív
 zoznámiť sa so skloňovaním gréckych substantív zakončených predovšetkým na -e, es, -os, -er, -on, -ma, -itis, - is, -osis
 porovnať spoločné znaky skloňovania gréckych a latinských substantív
 orientovať sa v gréckej terminológii
Obsahový štandard:
Tematický celok: Medicínska terminológia so zameraním na špecifiká jednotlivých
študijných odborov.
Témy: Odborná terminológia a názvoslovie.
Kľúčové pojmy: Anatomická terminológia, kosť, sval, kostra, stavec, rebro, horná
končatina, dolná končatina, tráviaca rúra, srdce, diagnóza.
Výkonový štandard:
 spoznať odbornú medicínsku terminológiu ako nevyhnutnú súčasť jednotlivých
odborov
 vymenovať časti kostry, svaly, tráviacu sústavu, vylučovaciu sústavu
 orientovať sa v patologickej terminológii všeobecne
 správne pochopiť a využiť skratky vyskytujúce sa v jednotlivých študijných odboroch

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU

ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA
ANF

Študijný odbor: 5361 M, 5361 N praktická sestra

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Predmet anatómia a fyziológia na SZŠ v rámci školského programu, ako súčasť odbornej
zložky vzdelávania, poskytuje študentom vhodne vybranými poznatkami z klinicky
aplikovanej anatómie a fyziológie, histológie a embryológie, biochémie a antropológie
didaktický systém poznatkov o stavbe a funkcii ľudského organizmu. Realizovaním
moderných foriem, prostriedkov a vyučovacích metód vyučovania sa vytvárajú podmienky
pre formovanie a rozvíjanie logického a tvorivého myslenia a konania žiakov. Tvorivé
myslenie umožňuje študentom správne aplikovať poznatky pri riešení problémových úloh
teoretického aj praktického charakteru. Predmet poskytuje základy nevyhnutné pre ďalšie
odborné predmety a pre ďalšie vzdelávanie.
CIELE PREDMETU
Cieľom vyučovania predmetu anatómia a fyziológia je v maximálnej možnej miere prispieť
k splneniu cieľov odborného vzdelávania a osvojeniu si kľúčových kompetencií
prostredníctvom obsahu učiva anatómie a fyziológie. Žiaci sa majú naučiť pracovať
sozákladnou odbornou terminológiou, osvojiť si schopnosť vyhľadávať odborné informácie
v literatúre a informačných médiách, vhodne prezentovať odborné poznatky, analyzovať
vybrané problémy, aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych úloh rôznej zložitosti. Mali by
chápať a vysvetliť vybrané javy a procesy prebiehajúce v ľudskom organizme, vedieť
používať základné myšlienkové operácie na získavanie nových poznatkov, logicky spájať
poznatky nadobudnuté štúdiom aj iných vedných odborov a využiť ich pri riešení
problémových úloh.
ROZPIS UČIVA
1. ročník 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín
2. ročník 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD
Obsahový štandard:
Tematický celok: Úvod do predmetu anatómie a fyziológie.
Témy: Charakteristika predmetu, jeho význam pre povolanie. Historický pohľad na
odbory anatómie a fyziológie.
Kľúčové pojmy. anatómia, fyziológia, história.
Výkonový štandard:
 vysvetliť pojmy anatómia, fyziológia,
 vymenovať vedy spolupracujúce resp. súvisiace s anatómiou a fyziológiou,
 vymenovať osobnosti z histórie, ktoré posunuli významne dejiny tejto vedy.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Bunka.
Témy: Organely živočíšnej bunky a ich funkcia.
Kľúčové pojmy: bunka, organely.
Výkonový štandard:
 definovať bunku,
 vymenovať jednotlivé súčasti bunky a popísať ich funkciu.

Obsahový štandard:
Tematický celo: Tkanivá.
Témy: Charakteristika tkaniva. Druhy tkanív. Morfológia a funkcia tkanív.
Kľúčové pojmy: tkanivo, funkčná morfológia tkaniva, regenerácia tkaniva.
Výkonový štandard:
 charakterizovať tkanivo,
 vymenovať a popísať druhy tkanív podľa tvaru a funkcie,
 popísať funkciu jednotlivých tkanív.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Pohybová sústava.
Témy: Kostrová sústava. Svalová sústava. Rast tela.
Kľúčové pojmy: kosť, kĺb, sval.
Výkonový štandard:
 opísať stavbu, štruktúru, tvar a spojenie kostí a používať latinské názvoslovie kostí,
 určiť rozdelenie kĺbov.,.
 popísať jednotlivé časti osovej kostry a kostry končatín,
 vysvetliť funkciu kostí,
 charakterizovať kostrové, hladké svalstvo a srdcový sval a vysvetliť ich funkciu,
 opísať stavbu svalu,
 vysvetliť mechanizmus svalového sťahu,
 vysvetliť inerváciu svalov,
 vymenovať, opísať a uviesť funkcie a latinské názvoslovie svalov hlavy, krku,
hrudníka, brucha, chrbta, horných a dolných končatín, rúk a nôh a panvového dna,.
 vysvetliť vývoj a rast tela,
 orientovať sa na ľudskom tele použitím latinského označenia rovín a smerov.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Krv.
Témy: Zloženie a funkcia krvi. Krvné skupiny. Obranná schopnosť krvi. Zrážanie krvi.
Kľúčové pojmy: plazma, krvné bunky, krvné skupiny.
Výkonový štandard:
 charakterizovať krv, opísať zloženie krvi, vysvetliť jej funkcie,
 používať latinské názvoslovie pri opise jednotlivých krvných buniek,
 rozlíšiť krvné bunky, opísať ich stavbu, vysvetliť ich funkcie,
 vysvetliť mechanizmus zrážania krvi a zastavenie krvácania,
 vymenovať a popísať súčasti krvnej plazmy a fyzikálne a chemické vlastnosti krvi,
 opísať hemolýzu a sedimentáciu,
 definovať obranné mechanizmy krvi,.
 popísať rozdiel medzi jednotlivými krvnými skupinami
Obsahový štandard:
Tematický celok: Krvný obeh a srdce.
Témy: Rozdelenie krvného obehu. Rozdelenie, stavba a funkcia ciev. Stavba a funkcia
srdca. Krvný obeh plodu. Miazgový obeh.
Kľúčové pojmy: cievy, srdce, lymfa.
Výkonový štandard:














popísať telový a pľúcny krvný obeh,
používať latinské názvoslovie v súvislosti so srdcom a krvným obehom,
vymenovať hlavné vetvy tepnového krvného obehu a hlavné časti žilového riečiska,
pomenovať jednotlivé druhy ciev a vysvetliť ich funkciu,
popísať stavbu steny jednotlivých ciev,
opísať stavbu srdca, veľkosť, tvar, umiestnenie,
popísať prácu srdca ako motorickej jednotky,
schematicky nakresliť a pomenovať dutiny srdca a štruktúry, ktoré sa v nich
nachádzajú,
charakterizovať štruktúry a mechanizmy, ktoré sa podieľajú na regulácii srdcovej
činnosti a krvného obehu,
opísať prejavy srdcovej činnosti,
porovnať krvný obeh plodu a zdravého dieťaťa a dospelého,
vymenovať súčasti miazgového obehu, vysvetliť ich funkciu a špecifikovať zloženie
miazgy a jej prúde v miazgových cievach.

Obsahový štandard:
Tematický celok: Dýchacia sústava.
Témy: Horné dýchacie cesty. Dolné dýchacie cesty. Objemy pľúc. Regulácia dýchania.
Kľúčové pojmy: dýchanie, dýchacie cesty, pľúca.
Výkonový štandard:
 používať latinské názvoslovie pri opise dýchacích ciest,
 vymenovať a na modely ukázať jednotlivé časti horných a dolných dýchacích ciest,
 popísať stavbu steny dýchacej trubice,
 vysvetliť funkciu jednotlivých častí dýchacej sústavy,
 popísať základné princípy mechaniky dýchania,
 pomenovať jednotlivé objemy pľúc a vysvetliť ich význam,
 vysvetliť reguláciu dýchania,
 vysvetliť princíp prenosu dýchacích plynov medzi krvou a alveolárnym vzduchom.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Tráviaca sústava.
Témy: Hlavová a hrudná časť tráviacej sústavy. Brušná časť tráviacej sústavy. Žľazy
pripojené k tráviacej sústave. Uloženie orgánov v brušnej dutine. Fyziológia výživy.
Kľúčové pojmy: živiny, výživa, trávenie, vstrebávanie, vylučovanie, ústna dutina, hltan,
pažerák, žalúdok, črevá, pečeň, podžalúdková žľaza, žlčník, pobrušnica.
Výkonový štandard:
 používať latinské názvoslovie pri opise tráviacej sústavy,
 popísať stavbu steny tráviacej trubice,
 vymenovať a ukázať na modely jednotlivé časti tráviacej sústavy,
 vysvetliť funkciu jednotlivých častí tráviacej sústavy,
 popísať zloženie tráviacich štiav a vysvetliť ich funkciu,
 schematicky nakresliť uloženie orgánov v brušnej dutine,
 charakterizovať základné zložky potravy a vysvetliť ich funkciu,
 vysvetliť základné princípy metabolizmu bielkovín, tukov a cukrov.
 latinsky popísať oblasti brucha
Obsahový štandard:

Tematický celok: Termoreguláci.a
Témy: Telesná teplota. Termoregulačné mechanizmy.
Kľúčové pojmy: telesná teplota, tvorba tepla, výdaj tepla.
Výkonový štandard:
 používať latinské názvoslovie pri opise a regulácii telesnej teploty,
 charakterizovať fyziologické rozpätie telesnej teploty a jej zmeny,
 vymenovať termoregulačné mechanizmy a vysvetliť ich význam pri udržiavaní stálej
telesnej teploty.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Močová sústava.
Témy: Obličky. Odvodné močové cesty. Riadenie činnosti močového systému.
Kľúčové pojmy: obličky, vývodné močové cesty, moč, regulácia činnosti obličiek.
Výkonový štandard:
 používať latinské názvoslovie pri opise močovej sústavy,
 popísať stavbu steny močovej sústavy,
 vymenovať jednotlivé časti močovej sústavy,
 vysvetliť funkciu jednotlivých častí močovej sústavy,
 popísať zloženie nefrónu,
 vysvetliť reguláciu činnosti obličiek a močenia,
 vysvetliť význam obličiek pri udržaní homeostázy,
 definovať moč a jeho zloženie a patologické odchýlky.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Kožný systém.
Témy: Zloženie a funkcia kože. Prídavné orgány kože.
Kľúčové pojmy: pokožka, zamša, podkožie, necht, vlasy, chlpy, mazové a potné žľazy.
Výkonový štandard:
 používať latinské názvoslovie pri opise kože,
 vymenovať jednotlivé vrstvy kože,
 pomenovať štruktúry, ktoré sa nachádzajú v koži a vysvetliť ich funkciu,
 vymenovať, opísať a uviesť funkcie prídavných orgánov kože.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Hormonálne riadenie organizmu.
Témy: Rozdelenie žliaz s vnútornou sekréciou. Hormóny jednotlivých žliaz s vnútornou
sekréciou.
Kľúčové pojmy: hormón, žľazy s vnútornou sekréciou.
Výkonový štandard:
 používať latinské názvoslovie pri charakteristike žliaz s vnútornou sekréciou
a jednotlivých hormónov,
 vymenovať žľazy s vnútornou sekréciou a ukázať na modely ich rozmiestnenie,
 vymenovať hormóny, ktoré jednotlivé žľazy produkujú,
 vysvetliť funkciu jednotlivých hormónov a ich účinky na organizmus.
Obsahový štandard:

Tematický celok: Pohlavná sústava.
Témy: Ženská pohlavná sústava. Mužská pohlavná sústava. Fyziológia tehotnosti.
Kľúčové pojmy: pohlavné žľazy, vývodné pohlavné cesty, pohlavný vývin muža a ženy,
tehotenstvo.
Výkonový štandard:
 používať latinské názvoslovie pri charakteristike ženských a mužských pohlavných
orgánov,
 vymenovať časti ženského a mužského pohlavného systému a vysvetliť ich funkciu,
 ukázať na modely časti ženského a mužského pohlavného systému,
 popísať tvorbu spermií,
 vysvetliť ovulačný cyklus,
 vysvetliť menštruačný cyklus,
 ilustrovať na príkladoch vplyv pohlavných hormónov na pohlavný vývin muža a ženy,
 definovať tehotenstvo,
 popísať vývin plodu počas vnútromaternicového vývinu.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Nervová sústava.
Témy: Periférna nervová sústava. Zmyslové ústroje. Zrakové ústroje. Dioptrické pomery
oka. Polohovosluchové ústroje. Chuťové a čuchové ústroje. Centrálna nervová sústava.
Autonómna nervová sústava. Receptory.
Kľúčové pojmy: nervová bunka, nerv, mozog, miecha, receptor, hlavové nervy.
Výkonový štandard:
 používať latinské názvoslovie pri opise častí nervovej sústavy.
 definovať neurón a popísať časti a vysvetliť funkciu.
 charakterizovať periférne nervy a rozdeliť ich podľa funkcie.
 vysvetliť princíp vzniku vzruchu a jeho šírenie po nervovom vlákne.
 vymenovať, popísať a uviesť funkcie receptorov.
 charakterizovať a rozdeliť zmyslové ústroje
 popísať jednotlivé časti zmyslových ústrojov
 vysvetliť základné pojmy: zmysel, receptor,
 preukázať topografickú orientáciu v jednotlivých zmyslových orgánoch
 pomenovať a ukázať na modely časti centrálneho nervového systému.
 vymenovať funkcie jednotlivých častí centrálneho a autonómneho nervového systému.
 schematicky nakresliť a popísať reflexný oblúk.
 vymenovať hlavové nervy a popísať ich funkciu

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU

PATOLÓGIA
PAT

Študijný odbor: 5361 M, 5361 N praktická sestra

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Predmet patológia na SZŠ v rámci školského programu (ISCED 3) sa vyučuje ako súčasť
odbornej zložky vzdelávania. Jeho ťažisko je v teoretických poznatkoch získaných vo
všeobecnej časti predmetu. Vhodný pomer morfologických a patofyziologických hľadísk sa
určuje podľa štandardov profilu absolventa.
V uvedenom predmete sa žiaci oboznamujú hlbšie a presnejšie s podstatou základných zmien
v tele človeka pri chorobách a telesných chybách. Časť tematických celkov je orientovaná
patofyziologicky a spadá do rámca špeciálnej patológie. Predmet zahŕňa v sebe aj poznatky
o úkonoch, pri ktorých praktická sestra môže spolupracovať s oddelením patológie pri
realizácii bioptických a cytologických vyšetrení. V obsahu sú zahrnuté poznatky na
komplexnej všeobecnej úrovni, z ktorých vo vyšších ročníkoch štúdia vychádzajú ďalšie
odborné predmety
Pri využívaní vhodných moderných foriem, vyučovacích metód a prostriedkov sa vo
vyučovaní musí prihliadať na primeranosť a mentálnu vyspelosť žiakov. Výučba predmetu je
prostriedkom na rozvíjanie správneho medicínskeho a tvorivého myslenia.
CIELE PREDMETU
Základným cieľom predmetu je vysvetliť a oboznámiť žiakov s prejavmi chorobných
procesov v ľudskom organizme a pripraviť ich tak na štúdium ďalších odborných predmetov.
Predmet patológia má utvoriť u žiakov schopnosť spájať získané vedomosti do logických
reťazcov a chápať zmenené pomery v organizme počas choroby.
Žiaci sa majú naučiť automaticky pracovať so základnou odbornou terminológiou, vhodne
prezentovať odborné poznatky, analyzovať problémy a aplikovať teoretické poznatky pri
riešení konkrétnych úloh.
Žiaci musia pochopiť podstatu chorôb a ich vzťah k ľudskému organizmu ako celku, zásady
postupu pri odosielaní biologického materiálu a tkanív na bioptické a cytologické vyšetrenia.
ROZPIS UČIVA
2. ročník 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD PREDMETU
Obsahový štandard:
Tematický celo: Náplň odboru a jeho uplatnenie v praxi.
Témy: Koncepcia odboru. Pitva.Bioptické a cytologické vyšetrenia. Zasielanie materiálu
na vyšetrenie.
Kľúčové pojmy: patológia, pitva, vyšetrovacia metóda, bioptické vyšetrenie, cytologické
vyšetrenie, fixačný roztok.
Výkonový štandard:
 opísať predmet, úlohy a zameranie odboru,
 používať latinské názvoslovie,
 vysvetliť uplatnenie patológie v praktickom živote,
 charakterizovať jednotlivé vyšetrovacie metódy v patológii,
 popísať jednotlivé druhy pitiev,






popísať význam a podstatu bioptického a cytologického vyšetrenia,
zdôvodniť identifikáciu zásielky biologického materiálu,
popísať možnosti zabránenia poškodenia a zámeny zásielky biologického materiálu,
zdôvodniť použitie fixačného roztoku v patológii.

Obsahový štandard:
Tematický celok: Zánik organizmu.
Témy: Klinická a biologická smrť. Známky smrti.
Kľúčové pojmy: smrť, posmrtné zmeny, známky smrti.
Výkonový štandard:
 charakterizovať smrť, jej podstatu,
 popísať rozdiel medzi klinickou a biologickou smrťou,
 popísať isté a neisté známky smrti,
 vysvetliť podstatu posmrtných zmien.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Regresívne a metabolické zmeny.
Témy: Nekróza. Atrofia. Kalcifikácia. Tvorba kameňov v tele. Pigmenty. Ikterus.
Kľúčové pojmy: nekróza, gangréna, atrofia, kalcifikácia, ikterus.
Výkonový štandard:
 vysvetliť terminológiu tematického celku,
 popísať podstatu nekrózy, gangrény, atrofie, kalcifikácie,
 vymenovať príčiny vzniku regresívnych zmien v organizme,
 popísať príčiny vzniku a charakteristiku konkrementov v tele,
 popísať podstatu, druhy a prejavy ikteru.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Zápal.
Témy: Makroskopické a mikroskopické prejavy zápalu. Nešpecifické a špecifické zápaly.
Kľúčové pojmy: zápal, prejavy zápalu, infekcia, nešpecifický zápal, špecifický zápal.
Výkonový štandard:
 vysvetliť terminológiu tematického celku,
 vysvetliť klasifikáciu zápalov,
 definovať zápal, príčiny, priebeh a následky zápalu,
 charakterizovať jednotlivé typy zápalu,
 charakterizovať lokálne a celkové prejavy zápalu,
 charakterizovať nešpecifický a špecifický zápal.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Progresívne zmeny.
Témy: Regenerácia a reparácia. Metaplázia. Transplantácie
Kľúčové pojmy: regenerácia, reparácia, metaplázia, transplantácia, hypertrofia,
hyperplázia.
Výkonový štandard:
 vysvetliť terminológiu tematického celku,
 charakterizovať podstatu progresívnych zmien,



zdôvodniť význam transplantačného programu.

Obsahový štandard:
Tematický celok: Nádory.
Témy: Rozdelenie nádorov. Názvoslovie nádorov.
Kľúčové pojmy: nádor, rakovina, benígny, malígny, prekanceróza, recidíva.
Výkonový štandard:
 vysvetliť terminológiu tematického celku,
 charakterizovať podstatu nádorového ochorenia,
 popísať známe príčiny nádorového ochorenia,
 rozdeliť nádory podľa pôvodu,
 zdôvodniť potrebu preventívnych opatrení nádorového ochorenia.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Poruchy pohybového ústrojenstva.
Témy: Zápalové ochorenie kostí – osteomyelitída. Poruchy mineralizácie kostí – krivica,
osteomalácia. Osteoporóza. Degeneratívne ochorenie kĺbov – artróza.
Kľúčové pojmy: kosť, rachitída, osteoporóza, osteomalácia, osteomyelitída.
Výkonový štandard:
 vymedziť základné pojmy v tematickom celku,
 vymenovať základné príčiny podieľajúce sa na poruchách mineralizácie kostí.
 charakterizovať zápalové prejavy na kosti pri osteomyelitíde,
 popísať zmeny štruktúry kostí pri osteoporóze a osteomalácii,
 vysvetliť degeneratívne zmeny postihujúce kĺb pri artróze.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Poruchy srdcovo - cievneho systému.
Témy: Najčastejšie miestne poruchy krvného obehu – trombóza, embólia, ischémia.
Ochorenia ciev – ateroskleróza. Ochorenia srdca – ischemická choroba srdca, infarkt
myokardu, hypertenzia
Kľúčové pojmy: trombóza, embólia, infarkt myokardu, ateroskleróza, hypertenzia.
Výkonový štandard:
 vymedziť pojmy trombóza, embólia, ischémia, ateroskleróza,
 vymenovať príčiny podieľajúce sa na ochoreniach ciev,
 popísať vplyv a hodnoty cholesterolu na ľudský organizmus,
 vysvetliť mechanizmus vzniku ischemickej choroby srdca,
 popísať zmeny na koronárnych tepnách pri ischemickej chorobe srdca.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Poruchy dýchacích ústrojov.
Témy: Poruchy dýchacieho rytmu. Obranné opatrenia dýchacích ciest. Ochorenia
priedušiek – bronchiektázie. Ochorenia pľúc – zápaly pľúc, TBC.
Kľúčové pojmy: ventilácia, pneumónia, bronchiektázie, tuberkulózny uzlík,
tuberkulózny exsudát.
Výkonový štandard:
 popísať zmeny stavby priedušiek postihnutých bronchiektáziami,
 porovnať tkanivo pľúc u zdravého človeka a pľúc postihnutých zápalom,





vymenovať morfologické prejavy tuberkulózy,
vysvetliť zmeny skladby pľúcneho tkaniva postihnutého primárnou TBC,
opísať nezápalové a zápalové ochorenia pleury.

Obsahový štandard:
Tematický celok: Poruchy tvorby a vylučovania moču.
Témy: Zápalové ochorenia obličiek. Zlyhanie obličiek. Choroby odvodných močových
ciest – urolitiáza. Nádory obličiek.
Kľúčové pojmy: moč, močové kamene, glomerulonefritída, pyelonefritída, nádory.
Výkonový štandard:
 vymedziť podstatu vzniku glomerulonefritídy a pyelonefritídy,
 vymenovať príčiny podieľajúce sa na vzniku zápalových ochorení obličiek,
 popísať zmeny štruktúry tkaniva obličiek postihnutých zápalom,
 porovnať skladbu tkaniva zdravej obličky a obličky zmenenej nádorom,
 vysvetliť význam transplantácie obličiek.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Poruchy tráviacich ústrojov.
Témy: Ochorenia žalúdka a dvanástnika – vredová choroba žalúdka a dvanástnika.
Ochorenia pečene, žlčníka a pankreasu – cirhóza pečene, zápal podžalúdkovej žľazy.
Nádory hrubého čreva.
Kľúčové pojmy: peptický vred, cirhóza pečene, pankreatitída.
Výkonový štandard:
 vymedziť základné pojmy erózia a peptický vred,
 popísať sliznicu žalúdka zmenenej eróziami a peptickým vredom,
 odlíšiť štruktúru pečeňových buniek u zdravého človeka a pečeňových buniek
zmenených cirhózou,
 charakterizovať zmeny žľazového tkaniva pankreasu postihnutého akútnym zápalom,
 vymenovať zmeny na hrubom čreve postihnutého nádorom.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Poruchy nervového systému.
Témy: Náhla cievna mozgová príhoda. Úrazy mozgu – otras mozgu, zmliaždenie mozgu,
epidurálne krvácanie, subdurálne krvácanie, subarachnoidálne krvácanie.
Kľúčové pojmy: epidurálny hematóm, subdurálny hematóm, kontúzia, mozgová embólia,
lacerácia mozgu, komorové zakrvácanie.
Výkonový štandard:
 vysvetliť kľúčové pojmy,
 vymenovať príčiny podieľajúce sa na úrazoch mozgu,
 odlíšiť patofyziologické prejavy pri úrazoch mozgu,
 popísať zmeny na mozgových cievach postihnutých cievnou mozgovou príhodou.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Hormonálne poruchy .
Témy: Ochorenia štítnej žľazy – hypertyreóza a hypotyreóza. Struma. Ochorenia
Langerhansových ostrovčekov - diabetes mellitus
Kľúčové pojmy: hypofunkcia a hyperfunkcia štítnej žľazy, struma.

Výkonový štandard:
 definovať základné pojmy – hyperfunkcia a hypofunkcia štítnej žľazy,
 vymenovať príčiny vyvolávajúce hypertyreózu a hypotyreózu,
 popísať chorobné zmeny na štítnej žľaze pri uvedených ochoreniach,
 vysvetliť podstatu vzniku a účinku inzulínu.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Poruchy mužských a ženských pohlavných orgánov a prsníka.
Témy: Ochorenia prostaty – nádory prostaty. Zápaly ženských pohlavných orgánov
Nezhubné a zhubné nádory maternice a vaječníkov. Nádory prsníkov.
Kľúčové pojmy: endometritída, hypertrofia prostaty, karcinóm krčka maternice.
Výkonový štandard:
 vymenovať rizikové faktory podieľajúce sa na vzniku nádorových ochorení ženských
pohlavných orgánov,
 popísať sliznicu maternice zmenenú zápalovým procesom,
 špecifikovať zmeny na maternici postihnutej nádorom,
 popísať zmeny na prsníku zmenenom nádorovým procesom.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Poruchy vývoja – malformácie .
Témy: Najčastejšie teratogény. Vývinové chyby spôsobené alkoholom, liekmi
a infekciami. Chromozómové aberácie.
Kľúčové pojmy: malformácia, teratogény, chromozómové aberácie.
Výkonový štandard:
 definovať malformácie,
 vymenovať najčastejšie faktory vyvolávajúce vývinové chyby,
 charakterizovať najčastejšie vývinové chyby a chromozómové aberácie.

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU

PREVENTÍVNE LEKÁRSTVO
PRL

Študijný odbor: 5361 M, 5361 N praktická sestra

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Predmet preventívne lekárstvo na SZŠ v rámci školského programu ako súčasť odbornej
zložky vzdelávania, vhodne vybranými poznatkami z mikrobiológie, alergológie,
epidemiológie, sociálnej hygieny, prevencie sociálnych a civilizačných chorôb, hygieny
životného prostredia, preventívneho pracovného lekárstva, hygieny výživy, hygieny detí
a mládeže a ochrany pred ionizujúcim žiarením poskytuje žiakom ucelený systém prevencie.
Poznanie významu prevencie umožňuje žiakom tvorivým myslením a konaním správne
aplikovať poznatky v praxi. Predmet poskytuje základy pre ďalšie odborné predmety.
CIELE PREDMETU
Cieľom vyučovania preventívneho lekárstva je osvojenie si kľúčových kompetencií
prostredníctvom obsahu učiva predmetu. Pochopiť a naučiť sa logicky vysvetliť jednotu
organizmu v zdraví a chorobe. Uvedomiť si potrebu svojej aktívnej účasti na tvorbe a ochrane
životného prostredia, svojho zdravia a zdravia spoločnosti. Spájať poznatky získané štúdiom
predmetu s poznatkami nadobudnutými v iných odborných predmetoch a využiť ich vo
svojom ďalšom štúdiu a v povolaní.
ROZPIS UČIVA
3. ročník 1 hodina týždenne, spolu 30 hodín.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD
Obsahový štandard:
Tematický celok: Preventívne lekárstvo – úvod.
Témy: Charakteristika preventívneho lekárstva.
Kľúčové pojmy: prevencia, rizikový faktor,
Výkonový štandard:
 vysvetliť ciele preventívneho lekárstva,
 opísať odbory Úradov verejného zdravotníctva, Úradov práce a úlohy štátnej správy,
 vysvetliť pojem – prevencia,
 vysvetliť rozdiel medzi pojmom rizikový faktor a príčina,
 zdôvodniť význam výskumov zameraných na zdravie populácie.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Mikrobiológia.
Témy: Mikrobiológia - náplň, rozdelenie. Mikroorganizmus -druhy, vlastnosti.
Fyziológia mikroorganizmov. Patogenita, virulencia
Kľúčové pojmy: baktéria, bacil, baktériové spóry, riketsie, vírusy, prvoky, huby.
Výkonový štandard:
 charakterizovať odbor – mikrobiológia
 popísať druhy a vlastnosti mikroorganizmov,
 charakterizovať životné prejavy, rast a rozmnožovanie mikroorganizmov,
 vysvetliť pojmy patogenita, virulencia.

Obsahový štandard:
Tematický celok: Epidemiológia a imunológia.
Témy: Charakteristika epidemiológie. Infekcia - formy, štádiá. Proces šírenia a prenos
nákazy. Vnímavosť a odolnosť. Protiepidemické opatrenia. Infekčné choroby. Základné
pojmy, imunita, imunitné mechanizmy, antigény a protilátky. Základy alergológie.
Imunizácia - aktívna, pasívna. Očkovanie - účinnosť, kontraindikácie.
Kľúčové pojmy: infekcia, vnímavosť, odolnosť, imunita, imunitné mechanizmy,
antigény, protilátky, imunizácia.
Výkonový štandard:
 charakterizovať odbor, jeho históriu, predmet skúmania a metódy práce,
 popísať proces nákazy, jej formy, štádiá a následky,
 vysvetliť spôsoby, podmienky, pôvodcov, rezervoáre šírenia nákazy a jej prenosu,
 charakterizovať vnímavosť, odolnosť, popísať formy šírenia nákazy,
 popísať preventívne, profylaktické a represívne protiepidemické opatrenia,
 vysvetliť pojem infekčná choroba a rozdelenie podľa spôsobu a miesta vniknutia
mikroorganizmov do tela,
 charakterizovať základné pojmy v imunológií,
 charakterizovať imunizáciu a spôsoby realizácie imunizačného programu,
 opísať účinnosť očkovania- trvalú alebo dočasnú imunitu a určiť kontraindikácie
imunizácie,
 popísať a vysvetliť základy alergológie,
 vysvetliť pojmy antigén a protilátky,
 charakterizovať význam protilátok.
Obsahový štandard:
Tematický celo: Hygiena životného prostredia.
Témy: Životné prostredie a zdravie. Hygiena ovzdušia, pôdy a vody.
Kľúčové pojmy: ekológia, rovnováha v prírode, smog, kyslé dažde.
Výkonový štandard:
 charakterizovať vytváranie krajiny s vyváženými prírodnými a civilizačnými
podmienkami života,
 opísať náplň práce verejných zdravotníkov v oblasti hygieny životného prostredia,
 vysvetliť rozdiel medzi ekológiou a environmentálnym zdravím,
 opísať príčiny a následky znečisťovania ovzdušia, pôdy a vody - vznik smogu, kyslých
dažďov a ich škodlivé účinky.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Preventívne pracovné lekárstvo.
Témy: Zásady ochrany zdravia. Charakteristika preventívneho pracovného lekárstva
a metódy práce. Riziková práca. Choroby z povolania. Pracovný úraz.
Kľúčové pojmy: BOZP, riziková práca, choroba z povolania, pracovný úraz.
Výkonový štandard:
 vymenovať zásady ochrany zdravia,
 definovať pojmy riziková práca, choroba z povolania, a pracovný úraz,
 vysvetliť faktory a následky pôsobenia škodlivých faktorov - profesionálne
poškodenia zdravia,.
 vymenovať a popísať jednotlivé preventívne opatrenia poškodenia zdravia pri práci.

Obsahový štandard:
Tematický celok: Hygiena výživy.
Témy: Racionálna výživa. Podmienky pre prácu s požívatinami. Požiadavky na
prevádzku zariadení spoločného stravovania. Nákazy a otravy z požívatín.
Kľúčové pojmy: racionálna výživa, zariadenie spoločného stravovania.
Výkonový štandard:
 charakterizovať racionálnu výživu,
 vysloviť názor na súčasné trendy spracovania potravy a nápojov (farbivá, geneticky
modifikované potraviny, spôsoby úpravy jedla,),
 vymenovať a zdôvodniť podmienky pre prácu s požívatinami,
 vysvetliť pojem alimentárne ochorenia, prvotné a druhotné infikovanie požívatín,
 vysvetliť vznik toxínov požívatinách, zamorenie jedmi a otravy,
 popísať najčastejšie alimentárne ochorenia a ich príznaky.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Hygiena detí a mládeže.
Témy: Hygiena detí a mládeže. Hygiena prevádzky zariadení pre deti a mládež.
Kľúčové pojmy: negatívne podnety, pozitívne podnety, faktory rastu a vývoja.
Výkonový štandard:
 popísať vývoj a zdravie detí a mládeže vo vzťahu k životným a pracovným
podmienkam.
 zdôvodniť význam pohybovej aktivity deti a mládeže,
 riziká pri práci s počítačom,
 charakterizovať osobitosti prevádzky, predškolských zariadení a škôl, vplyv učiteľov
a rodičov.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Prevencia sociálnych a civilizačných ochorení.
Témy: Sociálna hygiena, ochorenia, sociálne lekárstvo. Základy psychickej hygieny.
Prevencia závislostí. Prevencia civilizačných ochorení.
Kľúčové pojmy: alkoholizmus, fajčenie, drogy, gamblérstvo, elektronické mánie,
civilizačné ochorenie, zdravotná výchova, zdravotné uvedomenie.
Výkonový štandard:
 vysvetliť pojem sociálna hygiena a psychická hygiena,
 vymenovať typy závislostí,
 opísať spôsoby prevencie závislostí,
 vysvetliť príčiny vzniku civilizačných ochorení a zásady prevencie.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Poškodenia ionizujúcim žiarením.
Témy: Ionizujúce žiarenie, druhy, účinky a zásady ochrany pred ožiarením
Kľúčové pojmy: choroba z ožiarenia.
Výkonový štandard:
 popísať druhy ionizujúceho žiarenia a účinky,
 vysvetliť účinky jednotlivých druhov žiarenia na organizmus,
 opísať spôsob ochrany pred ionizujúcim žiarením,
 vysvetliť význam dodržiavania jednotlivých zásad pri prevádzke pracovísk so zdrojmi
ionizujúce o žiarenia.

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU

ORGANIZÁCIA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB
OZS

Študijný odbor: 5361 M, 5361 N praktická sestra

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Predmet organizácia zdravotníctva a sociálnych služieb na SZŠ v rámci školského
vzdelávacieho programu, ako súčasť odbornej zložky vzdelávania, poskytuje žiakom vhodne
vybranými poznatkami o systéme zdravotnej starostlivosti, jej organizácii, financovaní
a riadení a ďalej ich orientuje v zdravotníckych povolaniach a ich organizovaní v stavovských
organizáciách a odborných spoločnostiach.
Predmet poskytuje žiakom aj primeranú úroveň poznatkov zo sociológie, sociálnej
práce a sociálnoprávnej starostlivosti, ktoré tvoria základ didaktického systému
poznatkov pre oblasť sociálnej starostlivosti. Realizovaním moderných foriem,
prostriedkov a vyučovacích metód vyučovania sa vytvárajú podmienky pre formovanie
a rozvíjanie logického a tvorivého myslenia a konania žiakov. Tvorivé myslenie
umožňuje žiakom správne aplikovať poznatky pri riešení problémových úloh
teoretického aj praktického charakteru. Predmet poskytuje základy nevyhnutné pre
ďalšie odborné predmety a pre ďalšie vzdelávanie.
CIELE PREDMETU
Cieľom vyučovania predmetu je prispieť k splneniu cieľov odborného vzdelávania
a osvojeniu si kľúčových kompetencií. Žiaci majú opísať základné historické medzníky
starostlivosti o zdravie, zdravotníctva, medicíny a ošetrovateľstva. Majú vedieť vysvetliť
východiská starostlivosti o zdravie, medzinárodnej spolupráce a úloh štátu a rezortov, opísať
prípravu a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, priblížiť systém zdravotného
poistenia, získať vedomosti o právnych aspektoch zdravotnej starostlivosti, právach
pacientov, právneho postavenia zdravotníckeho pracovníka. Majú preukázať poznatky
o faktoch a zákonitostiach vnímania ľudí ako členov spoločnosti z hľadiska sociológie,
sociálnoprávnej starostlivosti a sociálnej práce. Budú schopní aplikovať uvedené poznatky pri
riešení konkrétnych úloh na úseku sociálnej starostlivosti o zdravotne postihnutých, starých
ľudí a ľudí z marginalizovaných skupín.
Naučiť sa pracovať so základnou odbornou terminológiou, osvojiť si schopnosť
vyhľadávať odborné informácie v literatúre a informačných médiách, vhodne
prezentovať odborné poznatky, analyzovať vybrané problémy, aplikovať poznatky pri
riešení konkrétnych úloh rôznej zložitosti. Používať základné myšlienkové operácie na
získavanie nových poznatkov, logicky spájať poznatky nadobudnuté štúdiom aj iných
vedných odborov a využiť ich pri riešení problémových úloh.
ROZPIS UČIVA
3. ročník 1 hodina týždenne, spolu 30 hodín
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD
Obsahový štandard:
Tematický celok: Determinanty verejného zdravotníctva.
Témy: Štátna zdravotná politika – legislatíva. Financovanie zdravotníctva. Stav
populácie.
Kľúčové pojmy: politika, vláda, parlament, ústava, zákony, vyhlášky, zdravotné
poistenie, odvody, priame platby, demografický vývoj, stredný vek, chorobnosť, rizikové
faktory, programy podpory zdravia.

Výkonový štandard:
 vysvetliť smerovanie zdravotnej politiky v súvislosti s voľbami a medzinárodnými
záväzkami ,
 poznať programy podpory zdravia,
 poznať čl. 15, 40 ústavy SR a základné zákony upravujúce zdravotnú starostlivosť
v SR,
 vysvetliť hlavné zdroje financovania zdravotníctva,
 vysvetliť základné pojmy charakterizujúce demografický vývoj, príčiny úmrtnosti,
chorobnosti v SR,
 charakterizovať rizikové faktory zdravia.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Štátna zdravotná správa .
Témy: Úlohy štátnej zdravotnej správy. Štátna správa na úseku ochrany zdravia.
Kľúčové pojmy: ministerstvo zdravotníctva, samosprávny kraj, úrad verejného
zdravotníctva, štátny zdravotný dozor, úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Výkonový štandard:
 definovať úlohy ministerstva zdravotníctva,
 vymedziť kompetencie prislúchajúce, samosprávnemu kraju a obci,
 popísať úlohy úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného
zdravotníctva .
Obsahový štandard:
Tematický celok: Systém zdravotnej starostlivosti .
Témy: Štruktúra systému zdravotnej starostlivosti. Formy zdravotnej starostlivosti.
Kľúčové pojmy: ambulantná zdravotná starostlivosť, ústavná zdravotná starostlivosť,
lekárenskázdravotná starostlivosť .
Výkonový štandard:
 poznať štruktúru systému zdravotnej starostlivosti,
 charakterizovať úlohy a ciele jednotlivých foriem zdravotnej starostlivosti.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.
Témy: Sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Povinnosti poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti
Kľúčové pojmy: verejná a minimálna sieť.
Výkonový štandard:
 definovať verejnú a minimálnu sieť,
 rozlíšiť druhy zdravotníckych zariadení ,
 uviesť príklady zariadení ambulantnej a ústavnej starostlivosti,
 pomenovať normy určujúce prevádzky zariadení na poskytovanie zdravotnej
starostlivosti ,
 popísať povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti .
Obsahový štandard:
Tematický celok: Pracovníci v zdravotníctve.
Témy: Zdravotnícke povolania. Spôsobilosť na výkon povolania

Kľúčové pojmy: odborná, právna, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť, profesia,
špecializácia, kompetencia.
Výkonový štandard:
 rozlíšiť pracovníkov v zdravotníctve a zdravotníckych pracovníkov,
 definovať podmienky na výkon zdravotníckeho povolania,
 vysvetliť pojmy kvalifikácia, špecializácia, kompetencia,
 charakterizovať jednotlivé zdravotnícke povolania,
 definovať povinnosti zdravotníckych pracovníkov.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Stavovské organizácie.
Témy: Komory zdravotníckych pracovníkov
Kľúčové pojmy: stavovská organizácia, členstvo, registrácia, licencia.
Výkonový štandard:
 vymenovať komory, popísať ich úlohy, poslanie,
 vedieť vysvetliť význam a postup registrácie,
 vedieť vysvetliť význam licencie.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Všeobecné zdravotné poistenie.
Témy: Zdravotné poistenie.
Kľúčové pojmy solidarita, rovnosť, neziskovosť, hospodárnosť.
Výkonový štandard:
 charakterizovať zdravotné poistenie a opísať jeho princípy,
 popísať práva a povinnosti poistenca.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Právne predpisy v zdravotníctve .
Témy: Právna zodpovednosť zdravotníckeho pracovníka
Kľúčové pojmy: právna zodpovednosť, povinnosti zdravotníckeho pracovníka,
Výkonový štandard:
 vysvetliť význam právnych predpisov v zdravotníctve,
 uviesť povinnosti zdravotníckeho pracovníka pri vykonávaní zdravotníckeho
povolania,
 vysvetliť pojem registrácia,
 popísať povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
 vymenovať práva a povinnosti prijímateľa zdravotnej starostlivosti.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Systém sociálnej starostlivosti.
Témy: Tretí sektor. Záchranná sociálna sieť. Sociálna práca, jej predmet a ciele. Metódy
a organizácia sociálnej práce.
Kľúčové pojmy: tretí sektor, záchranná sociálna sieť, sociálna práca, sociálna pomoc,
sociálny problém, sociálny klient, sociálne javy, prevencia odkázanosti.
Výkonový štandard:

 definovať základné pojmy tretí sektor, záchranná sociálna sieť, sociálna práca,
sociálna pomoc,
 vysvetliť pojmy objekt a subjekt sociálnej práce,
 charakterizovať klasické metódy sociálnej práce
 opísať zameranie a činnosť orgánov štátnej správy.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Sociálna politika v Slovenskej republike.
Témy: Sociálna politika jej funkcia, úlohy a nástroje. Sociálne zabezpečenie. Sociálna
ochrana zraniteľných skupín. Zariadenia sociálnych služieb.
Kľúčové pojmy: sociálna politika, sociálne zabezpečenie, zraniteľné skupiny, zariadenia
sociálnych služieb.
Výkonový štandard:
 definovať základné pojmy sociálnej politiky,
 charakterizovať systém sociálneho zabezpečenia,
 vysvetliť možnosti ochrany zraniteľných skupín obyvateľstva,
 uviesť a opísať zariadenia sociálnej starostlivosti a ich zameranie a rozdelenie
v sociálnom systéme.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Sociálna starostlivosť o zdravotne postihnutých ľudí.
Témy: Starostlivosť o telesne postihnutých. Starostlivosť o mentálne postihnutých a
duševne chorých. Starostlivosť o zrakovo a sluchovo postihnutých. Metódy sociálnej
práce. Poradenská činnosť a sociálna služba.
Kľúčové pojmy: zdravotné, telesné, mentálne a zmyslové postihnutie, sociálna
starostlivosť, sociálna práca, sociálna služba, integrácia ľudí s ťažkým zdravotným
postihnutím.
Výkonový štandard:
 vymenovať základnú legislatívu upravujúcu sociálnu starostlivosť o zdravotne
 postihnutých ľudí, charakterizovať zdravotné, telesné, mentálne a zmyslové
postihnutie,
 vymenovať a opísať špeciálne pomôcky pre telesne a zdravotne postihnutých,
 opísať sieť inštitúcií, ktoré poskytujú komplexnú starostlivosť postihnutým jedincom,
 diskutovať o možnostiach uplatnenia a potrebe integrácie zdravotne postihnutých ľudí,
 charakterizovať metódy sociálnej práce,
 vysvetliť zameranie sociálneho a psychologického poradenstva,
 uviesť formy sociálnych služieb pre zdravotne postihnutých.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Sociálna starostlivosť o seniorov.
Témy: Sociologická problematika staroby. Sociálna služba a sociálna pomoc pre
seniorov. Starostlivosť o seniorov v zariadeniach sociálnych služieb. Sociálne zariadenia
poskytujúce ošetrovateľskú starostlivosť. Sociálna práca na úseku starostlivosti o
seniorov. Príprava na starobu.

Kľúčové pojmy: senior, staroba, sociológia staroby, zákon o sociálnej pomoci, zariadenia
sociálnych služieb, metódy sociálnej práce, poskytovateľ soc. služieb.
Výkonový štandard:
 vysvetliť problémy starých ľudí zo sociologického hľadiska,
 opísať sieť zariadení, v ktorých sa poskytuje sociálna starostlivosť seniorom
 (podporné a pri odkázanosti), uviesť a charakterizovať etapy sociálnej práce u ťažko
chorých seniorov,
 poukázať na význam humanitárnych združení a organizácií pre seniorov.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Sociálna starostlivosť o marginalizované skupiny obyvateľov.
Témy: Marginalizovaná skupina. Sociálna starostlivosť o rómske etnikum. Historický
pohľad na Rómov, súčasnosť a perspektívy života Rómov. Sociálna pomoc rómskemu
etniku. Ľudia bez prístrešia - bezdomovectvo, vývin a formy bezdomovectva. Možnosti
pomoci ľuďom bez prístrešia.
Kľúčové pojmy: marginalizácia, rómske etnikum, rómsky problém, sociálna pomoc,
bezdomovectvo, štádia a formy bezdomovectva, sociálna a zdravotná starostlivosť.
Výkonový štandard:
 vysvetliť pojmy marginalizácia a marginalizované skupiny,
 charakterizovať špecifické črty rómskeho etnika,
 chronologicky opísať prístup a postoje majority ku Rómom od ich príchodu
 do strednej Európy, uviesť priority sociálnej pomoci rómskemu etniku v zmysle
koncepcie vlády SR,
 vysvetliť pojem bezdomovec,
 vymenovať rizikové faktory vzniku bezdomovectva,
 popísať formy bezdomovectva,
 uviesť najčastejšie zdravotné problémy bezdomovcov,
 opísať možnosti prevencie a sociálnej pomoci pre bezdomovcov.

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU

PRVÁ POMOC
PRP

Študijný odbor: 5361 M, 5361 N praktická sestra

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Predmet prvá pomoc je teoreticko-praktický predmet, ktorý poskytuje žiakom vedomosti,
zručnosti a návyky nevyhnutné pre každého zdravotníckeho pracovníka, aby bol schopný v
zmysle zákona poskytnúť kvalifikovanú prvú pomoc. Predmet nadväzuje na poznatky z
anatómie, fyziológie a iných odborných predmetov. Pri vyučovaní treba voliť najnovšie a
najvhodnejšie metódy a formy práce. Aktivizujúce vyučovacie metódy musia mať
jednoznačne prednosť pred faktografickými výkladmi. Vo vyučovacom procese sa kladie
dôraz na výučbu formou cvičení. Pri cvičeniach sa žiaci delia na skupiny. Praktické
vyučovanie odporúčame realizovať aj podľa vzorov problémových situácií.
CIELE PREDMETU
Cieľom vyučovania predmetu je preukázať všeobecné poznatky o sústave, organizácii a
právnych aspektoch neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Žiaci majú ovládať celý reťazec
neodkladnej zdravotnej starostlivosti od prvej pomoci na mieste náhlej príhody (v teréne, v
nemocnici, v poliklinike, v ambulancii) až po začatie definitívnej komplexnej liečby
resuscitácie. Popísať príčiny, príznaky a prvú pomoc pri bezvedomí, krvácaní, šoku,
popáleninách, najčastejších poraneniach a akútnych stavoch. Prakticky demonštrovať postup
resuscitácie a opísať organizáciu a techniku prvej pomoci pri hromadnom postihnutí a
katastrofách.
ROZPIS UČIVA
2. ročník 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín cvičení
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD
Obsahový štandard:
Tematický celok: Všeobecné zásady prvej pomoci. Uvoľňovanie, polohovanie a odsun
postihnutých.
Témy: Sústava prvej pomoci, postup pri poskytovaní základnej prvej pomoci.
Uvoľňovanie, základné polohy pre ošetrenie a odsun raneného, odsun a transport
postihnutých.
Kľúčové pojmy: prvá pomoc, náhle postihnutie zdravia, poloha, Rautekov
hmat,transport.
Výkonový štandard:
 charakterizovať PP
 určiť priority pri poskytovaní PP,
 demonštrovať postup pri uvoľňovaní, polohovaní a odsune postihnutých.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Bezvedomie a KPR.
Témy: Bezvedomie so zachovaným dýchaním. Bezvedomie s obštrukciou dýchacích
ciest,bezvedomie s následnou zástavou životných funkcii. Základná podpora životných
funkcií u dospelých a detí. Umelé dýchanie pomocou rúška a ručného dýchacieho
prístroja. Manipulácia s defibrilátorom (AED).

Kľúčové pojmy: bezvedomie, stabilizovaná poloha( Rauteková- zotavovacia poloha), Gordonov
úder, Heimlichov manéver,kardiopulmonálna resuscitácia, defibrilátor, ručný dýchací
prístroj,
Výkonový štandard:
 charakterizovať bezvedomie,
 demonštrovať zhodnotenie stavu vedomia,
 posúdiť kvalitu dýchania a srdcovej činnosti,
 demonštrovať výkony na udržanie priechodnosti horných dýchacích ciest,
 demonštrovať Heimlichov manéver a Gordonov úder,
 demonštrovať na figuríne efektívnu kardiopulmonálnu resuscitáciu u dospelého a dieťaťa,
 monitorovanie základných vitálnych funkcií,
 demonštrovať manipuláciu s defibrilátorom.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Krvácanie.
Témy: Druhy krvácania podľa závažnosti, vonkajšie a vnútorné krvácanie. Krvácaniez
prirodzených telových otvorov, zastavenie krvácania.
Kľúčové pojmy: krvácanie, tlakový obväz.
Výkonový štandard:
 opísať jednotlivé druhy krvácania podľa závažnosti,
 rozoznať vonkajšie, vnútorné krvácanie a krvácanie z prirodzených telových otvorov,
 demonštrovať prikladanie tlakového obväzu,
 demonštrovať postup prvej pomoc pri jednotlivých druhoch krvácania.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Šok.
Témy: Druhy šoku. Fázy šoku. Prvá pomoc pri šoku.
Kľúčové pojmy: šok, fáza kompenzácie a dekompenzácie, protišokové opatrenia.
Výkonový štandard:
 definovať šok a jeho fázy,
 vymenovať stavy úrazového a neúrazového pôvodu vedúce k šoku,
 vymenovať a zdôvodniť príčiny subjektívnych a objektívnych príznakov rozvinutého šoku,
 zdôvodniť význam jednotlivých protišokových opatrení,
 demonštrovať prvú pomoc pri jednotlivých druhoch šoku.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Otravy.
Témy: Druhy a príčiny otráv. Poskytnutie prvej pomoci pri jednotlivých druhoch otráv.
Opatrenia pri otravách.
Kľúčové pojmy: intoxikácia, antidotum, toxikológia, jedovatá látka.
Výkonový štandard:
 vymenovať druhy a príčiny otráv,
 charakterizovať príznaky jednotlivých druhov otráv,
 opísať riziká vyplývajúce z intoxikácie a dôležitosť permanentného sledovania postihnutého,



demonštrovať prvú pomoc pri jednotlivých druhoch otráv.

Obsahový štandard:
Tematický celok: Akútne stavy vyvolané fyzikálnymi a chemickými vplyvmi.
Témy: Popáleniny. Akútne stavy z prehriatia. Akútne stavy z podchladenia. Omrzliny.
Poleptania.
Kľúčové pojmy: popálenina, sústava deviatich, poleptanie, prehriatie, podchladenie,omrzliny.
Výkonový štandard:
 definovať popálenia a poleptania,
 určiť rozsah a stupeň popálenia a poleptania, popísať príznaky popálenia a poleptania,
 demonštrovať prvú pomoc pri popálení a poleptaní, definovať stav prehriatia a podchladenia,
 demonštrovať prvú pomoc pri prehriatí, podchladení a omrzlinách.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Úrazy elektrickým prúdom.
Témy: Poranenia elektrickým prúdom a bleskom
Kľúčové pojmy: spazmus svalstva, bezvedomie, elektricky nevodivý a vodivý materiál.
Výkonový štandard:
 vysvetliť účinky elektrického prúdu na ľudský organizmus,
 vymenovať poškodenia organizmu spôsobené elektrickým prúdom,
 demonštrovať resuscitáciu,
 vysvetliť význam preventívnych opatrení v súvislosti s búrkou (účinky blesku).
Obsahový štandard:
Tematický celok: Rany.
Témy: Všeobecné zásady ošetrenia rán. Poranenia kostí a kĺbov- zlomeniny, vykĺbeniea
vytknutie. Poskytnutie základnej prvej pomoci. Tlakové poranenia. Poranenia hrudníka,
brucha, chrbtice, hlavy. Cudzie telesá a poranenia telových otvorov. Prvotné ošetrenie –
uštipnutia, bodnutia, pohryznutia.
Kľúčové pojmy: rana, infekcia, zlomenia, vytknutie, vykĺbenie, stratové poranenie,
Blastsyndróm, Crush syndróm, hemotorax, pneumotorax, paréza, plégia, amnézia, afázia.
Výkonový štandard:
 charakterizovať jednotlivé druhy rán, popísať príčiny a následky vzniku rán,
 demonštrovať prvú pomoc pri ošetrení jednotlivých druhov rán, definovať druhy, príčiny a
následky zlomenín,
 demonštrovať prvú pomoc pri jednotlivých druhoch zlomenín, popísať druhy tlakových
poranení,
 demonštrovať prvú pomoc pri tlakových poraneniach,
 rozpoznať príčiny a následky poranení hrudníka, brucha, chrbtice a hlavy,
 demonštrovať prvú pomoc pri jednotlivých druhoch poranení.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Vybrané naliehavé stavy.
Témy: Mdloba, kŕče. Naliehavé stavy pri cukrovke, náhla cievna mozgová príhoda.
Vážne psychické poruchy. Predčasný a náhly pôrod. Akútne – náhle bolesti.

Kľúčové pojmy: mdloba- synkopa, epilepsia, tetania, hypoglykémia,
hyperglykémia,paréza, plégia, zmätenosť, náhly pôrod.
Výkonový štandard:
 definovať príčiny, príznaky mdloby, demonštrovať poskytnutie prvej pomoci,
 poznať príčiny jednotlivých druhov kŕčov spojených s bezvedomím a vedomím,
demonštrovať poskytnutie prvej pomoci,
 rozoznať príznaky hyper a hypoglykémie a opísať prvú pomoc popísať príznaky NCMP a
opísať prvú pomoc
 definovať príčiny, príznaky AKS, demonštrovať poskytnutie prvej pomoci,

demonštrovať poskytnutie prvej pomoci pri vyrazenom dychu

definovať príčiny, príznaky astmatického záchvatu a demonštrovať poskytnutie prvej
pomoci, zhodnotiť príznak
 zhodnotiť príznaky predčasného a náhleho pôrodu, opísať prvú pomoc pri náhlom a
predčasnom pôrode.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Prvá pomoc pri výnimočných situáciách.
Témy: Organizácia techniky prvej pomoci pri nehode s hromadným postihnutím osôb
(NHPO). Organizácia techniky pri katastrofách.
Kľúčové pojmy: hromadné postihnutie zdravia, katastrofa.
Výkonový štandard:
 poznať druhy nehôds hromadným postihnutím osôb,
 zvládnuť prvú pomoc pri jednotlivých druhoch poranení vzniknutých pri nehodách s
hromadným postihnutím zdravia a katastrofách,

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU

PSYCHOLÓGIA, PEDAGOGIKA A PROFESIJNÁ
KOMUNIKÁCIA
PPK

Študijný odbor: 5361 M, 5361 N praktická sestra

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Teoreticko-praktický predmet psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia spolupôsobí na
formovanie osobnosti praktickej sestry. Je súčasťou odbornej zložky prípravy. Tvorí systém
poznatkov pre poznanie základných psychologických javov a medziľudských vzťahov. Je
koncipovaný vo vzťahu k profilu absolventa a potrieb praxe. Psychológia poskytuje prehľad
o základných psychologických pojmoch, holistickom pohľade na človeka ako bio-psycho-sociálnospirituálnu bytosť v kontexte filozofie zdravia, ako aj počas choroby. Poznatky z pedagogiky sú
základom pre zdravotno–výchovnú činnosť orientovanú na podporu zdravia a prevenciu chorôb.
Profesijná komunikácia poskytuje poznatky a zručnosti nevyhnutné v interpersonálnych kontaktoch
na širokej báze a v tímovej spolupráci. Využívaním klasických a alternatívnych vyučovacích metód
sa vytvárajú optimálne podmienky pre rozvoj vzťahovo-postojových a intelektuálnych spôsobilostí
žiakov.
CIELE PREDMETU
Partikulárne ciele predmetu sú formulované v zmysle hlavného cieľa vzdelávania (odbornosť,
profesionálne správanie a komunikácia, etickosť, morálka). Jeho zameraním je, aby žiaci získali
odborné vedomosti o kognitívnej, psycho-motorickej a afektívnej zložke osobnosti, naučili sa
prostredníctvom autognózie porozumieť prežívaniu, správaniu, konaniu a potrebám pacienta a osoby
vyhľadajúcej pomoc zdravotníckeho pracovníka, osvojili si zásady prosociálneho, kooperatívneho a
asertívneho správania, vedeli využívať poznatky, vedomosti a zručnosti v osobnom a pracovnom
prostredí, získali návyky individuálne vyhľadávať informácie, naučili sa verejne vystupovať
a upevňovať pozíciu povolania a stavovskej cti.
ROZPIS UČIVA
2. ročník 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín
3. ročník 2 hodiny týždenne, spolu 60 hodín, z toho 30 hodín cvičení
4. ročník 2 hodiny týždenne, spolu 60 hodín, z toho 60 hodín cvičení
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD PREDMETU
Obsahový štandard:
Tematický celok: Psychológia ako vedná disciplína.
Témy: Predmet a úlohy psychológie. Klasifikácia psychologických vied. Metódy psychológie.
Psychológia v živote človeka a v zdravotníckom povolaní. Psychika. Prežívanie a správanie.
Vedomie a nevedomie.
Kľúčové slová: psychológia, psychologické disciplíny, metódy, psychika, prežívanie, správanie,
vedomie, nevedomie.
Výkonový štandard:
 definovať psychológiu ako vedu, jej predmet a úlohy,
 rozlíšiť metódy psychológie,
 zdôvodniť význam psychológie v živote človeka a v zdravotníckom povolaní,

 opísať biologické a sociálne determinanty psychiky,
 vysvetliť pojmy prežívanie a správanie, nevedomie a vedomie.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Základy psychológie osobnosti.
Témy: Osobnosť ako bio-psycho-sociálno-spirituálna jednota. Holizmus. Štruktúra osobnosti.
Vlastnosti osobnosti. Aktivačno-motivačné vlastnosti. Vzťahovo-postojové vlastnosti.
Sebaregulačné vlastnosti. Výkonové vlastnosti. Dynamické vlastnosti. Poznávanie osobnosti.
Osobnosť zdravotníckeho pracovníka. Psychické procesy. City.
Kľúčové slová: osobnosť, holistický prístup, zložky osobnosti, vlastnosti osobnosti, pozornosť,
vnímanie, myslenie, pamäť, učenie, city.
Výkonový štandard:
 definovať osobnosť ako bio-psycho-sociálno-spirituálnu jednotu,
 vysvetliť holistický pohľad na človeka,
 vymedziť základné prvky štruktúry osobnosti,
 analyzovať vlastnosti osobnosti v jednotlivých kategóriách,
 rozlíšiť rozdiely medzi jednotlivými psychickými procesmi,
 definovať city, citové reakcie, stavy a vzťahy,
 charakterizovať osobnostné predpoklady zdravotníckeho pracovníka.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Základy vývinovej psychológie.
Témy: Psychický vývin. Periodizácia.Prenatálne obdobie. Novorodenecké obdobie. Obdobie
dojčaťa. Obdobie batoľaťa. Obdobie predškolského veku. Obdobie školského veku. Obdobie
adolescencie. Obdobie dospelosti. Obdobie staroby.
Kľúčové slová: psychický vývin, životný cyklus, prenatálne dieťa, novorodenec, dojča, batoľa,
predškolské dieťa, školské dieťa, adolescent, dospelý človek, starý človek.
Výkonový štandard:
 definovať psychický vývin a štádiá životného cyklu,
 opísať prenatálne obdobie,
 vymedziť hlavné charakteristiky novorodeneckého obdobia,
 určiť rozdiely vo vývine dojčaťa a batoľaťa,
 opísať osobitosti obdobia predškolského veku,
 načrtnúť špecifiká vývinu v období školského veku a adolescencie,
 charakterizovať jednotlivé štádiá obdobia dospelosti,
 vymedziť hlavné problémy obdobia staroby.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Človek a sociálne prostredie.
Témy: Socializácia a sociálne učenie. Sociálna skupina a jednotlivec v skupine. Asertivita.
Spätná väzba a kritika.
Nenásilná komunikácia - základné techniky, objektívne pozorovanie, pocity, potreby a
žiadosti. Empatia a sebaempatia. Konflikt - druhy, príčiny a riešenie.
Výkonový štandard :
 charakterizovať socializáciu, sociálne učenie,
 vysvetliť podstatu foriem sociálneho učenia,










opísať vplyv sociálneho prostredia a sociálnych skupín na jednotlivca
opísať asertívne správanie
opísať princíp nenásilnej komunikácie
preukázať schopnosť použiť nástroje nenásilnej komunikácie v reálnej situácii
charakterizovať empatiu a sebaempatiu
preukázať schopnosť odlíšiť empatické a neempatické správanie
opísať konflikt a príčiny
preukázať schopnosť použiť techniky nenásilnej komunikácie pri riešení konfliktu.

Obsahový štandard:
Tematický celok: Sociálna komunikácia.
Témy: Komunikácia – charakteristika. Komunikačný proces. Druhy, typy komunikácie.
Neverbálna komunikácia. Facilitačné a mediačné zručnosti. Vzhľad a úprava zovňajška.
Verbálna komunikácia. Reč. Extraslovné prostriedky reči. Plač.
Kľúčové slová: komunikácia, neverbálna komunikácia, verbálna komunikácia, extraslovné
prostriedky, plač.
Výkonový štandard:
 vysvetliť funkciu komunikácie v interpersonálnom styku,
 monitorovať a dešifrovať význam neverbálnych signálov,
 ovládať požiadavky na rečový prejav zdravotníckeho pracovníka,
 rozlíšiť akustické prejavy reči,
 preukázať empatický prístup k plačúcemu pacientovi.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Profesijná komunikácia.
Témy: Profesijno-komunikačné zručnosti. Komunikačné bariéry. Evalvácia a devalvácia v
komunikácii. Rozhovor - typy, ciele, fázy rozhovoru. Špecifiká komunikácie s vybranými
skupinami pacientov s problémovým správaním. Komunikácia s handicapovaným pacientom.
Komunikácia s detským pacientom. Komunikácia so zomierajúcim a nevyliečiteľne chorým
pacientom a príbuznými. Empatia k pacientom.
Kľúčové slová: komunikačné zručnosti, rozhovor, problémové správanie, handicapovaný
pacient, detský pacient, evalvácia, devalvácia, empatia, komunikačné bariéry.
Výkonový štandard:
 preukázať komunikačné zručnosti,
 posúdiť evalvačné a devalvačné komunikačné prvky,
 identifikovať komunikačné bariéry,
 osvojiť si techniku vedenia rozhovoru,
 opísať spôsoby účinnej komunikácie s pacientmi s problémovým správaním,
 vymedziť špecifiká komunikácie s handicapovanými pacientmi
 charakterizovať zásady komunikácie s detským pacientom,
 popísať prežívanie a správanie umierajúceho v jednotlivých štádiách umierania
 poukázať na osobitosti komunikácie so zomierajúcim a nevyliečiteľne chorým pacientom,
 vymedziť prvky empatie v prístupe k pacientovi.

Obsahový štandard:
Tematický celok: Základy zdravotníckej psychológie.
Témy: Predmet, ciele a oblasti zdravotníckej psychológie. Psychosomatické vzťahy
Autoplastický obraz choroby. Vzťah pacienta k chorobe. Vekové osobitosti prežívania
choroby. Bolesť. Úzkosť a strach. Hospitalizácia. Hospitalizmus. Iatrogénia. Stres. Syndróm
vyhorenia. Psychohygiena.
Kľúčové slová: choroba, autoplastický obraz, reakcie na chorobu, bolesť, nevyliečiteľne chorý,
hospitalizácia, hospitalizmus, iatrogénia, stres, syndróm vyhorenia, psychohygiena.
Výkonový štandard:
 opísať predmet, ciele a oblasti zdravotníckej psychológie,
 opísať podstatu psychosomatických vzťahov
 rozlíšiť jednotlivé aspekty autoplastického obrazu choroby,
 načrtnúť špecifiká prežívania choroby vzhľadom k veku, situačným faktorom,
 poukázať na špecifiká psychologického prístupu k pacientovi s bolesťou,
 charakterizovať zásady psychologického prístupu k nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim,
 vymedziť faktory nemocničného prostredia ovplyvňujúce pacienta,
 rozpoznať negatívne stránky záťažových situácií ,
 poznať aktivity na podporu duševného zdravia.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Zdravotná výchova.
Témy: Predmet, ciele pedagogiky. Výchova. Vzdelávanie. Edukácia. Vzdelanie. Učenie.
Metódy, formy a prostriedky zdravotno-výchovnej činnosti. Výchovné zamestnanie pre
jednotlivé vekové skupiny pacientov.
Kľúčové slová: výchova,vzdelávanie, edukácia, vzdelanie, učenie, metódy, formy, prostriedky,
výchovné zamestnanie.
Výkonový štandard:
 definovať predmet pedagogiky a jej ciele,
 zdôvodniť význam výchovy k zdraviu,
 opísať metódy, formy a prostriedky zdravotnej výchovy,
 navrhnúť výchovné zamestnanie pre jednotlivé vekové skupiny pacientov.

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU

ZDRAVOTNÍCKA ETIKA
ZDE

Študijný odbor: 5361 M, 5361 N praktická sestra

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Predmet zdravotnícka etika na SZŠ v rámci školského programu ako súčasť odbornej zložky
vzdelávania poskytuje žiakom všeobecné poznatky o vývine morálky a etiky, základných princípoch
zdravotníckej etiky. Predmet približuje žiakom aktuálne témy súčasnej bioetiky s dôrazom na
humanizáciu ošetrovateľskej starostlivosti. Využívaním moderných foriem a vyučovacích metód vo
vyučovacom procese sa vytvárajú podmienky na formovanie úcty k ľudskému životu a zdraviu,
etických názorov a postojov žiakov.
Predmet poskytuje nevyhnutné základy zdravotníckej morálky, etických princípov a prosociálneho
správania, ktoré sú determinované praktickou potrebou absolventov vzhľadom na charakter ich
práce. Zdravotnícka etika poskytuje základy aj pre ďalšie odborné predmety i pre ďalšie vzdelávanie
v oblasti zdravotníctva.
CIELE PREDMETU
Cieľom vyučovania zdravotníckej etiky je v maximálne možnej miere prispieť k splneniu cieľov
odborného vzdelávania a osvojeniu si kľúčových kompetencií prostredníctvom obsahu učiva
zdravotníckej etiky. Žiaci sa majú naučiť pracovať so základnou terminológiou, osvojiť si schopnosť
vyhľadávať odborné informácie v literatúre a informačných médiách, prezentovať odborné
poznatky, analyzovať vybrané problémy, aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych úloh rôznej
zložitosti. Mali by preukázať všeobecné poznatky o historickom vývine morálky a etiky, jej
základných princípoch v nadväznosti na zdravotnícku a ošetrovateľskú etiku. Preukázať schopnosť
analyzovať a identifikovať špecifické problémy v práci praktickej sestry, vedieť využiť získané
vedomosti a aplikovať ich v praxi pri ošetrovateľskej starostlivosti v prospech pacientov.
ROZPIS UČIVA
3. ročník 1 hodina týždenne, spolu 30 hodín
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD
Obsahový štandard:
Tematický celok: Etika ako vedná disciplína.
Témy: Vymedzenie základných pojmov.
Kľúčové pojmy: etika, morálka, etiketa, moralizovanie.
Výkonový štandard:
 definovať základné pojmy etiky,
 vysvetliť pojem etika a morálka,
 charakterizovať druhy etiky.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Ľudské práva.
Témy: Listina ľudských práv. Práva a povinnosti pacienta. Práva detských pacientov
Kľúčové slová: ľudské práva, ľudská dôstojnosť, Charta ľudských práv, Ústava, právo
a povinnosť.

Výkonový štandard:
 vysvetliť pojem ľudská dôstojnosť,
 definovať ľudské práva,
 popísať Chartu ľudských práv ,
 vymenovať práva vybraných skupín pacientov,
 uviesť dokumenty vzťahujúce sa na práva pacienta,
 vyvodiť dôsledky z nedodržiavania práv pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Náboženská etika, dekalóg.
Témy: Náboženská etika, dekalóg.
Kľúčové slová: kresťanské náboženstvo, náboženský pluralizmus, sekta, morálny
relativizmus, dekalóg.
Výkonový štandard:
 vysvetliť pojem náboženská etika,
 charakterizovať jednotlivé svetové náboženstvá,
 pomenovať špecifiká jednotlivých náboženstiev z pohľadu poskytovania zdravotnej
 starostlivosti, popísať dekalóg a princíp kresťanskej lásky,
 zdôvodniť hodnotu každého ľudského života.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Zdravotnícka etika.
Témy: Historický vývin zdravotníckej etiky. Základné pojmy. Deontologický kódex. Základné
princípy zdravotníckej etiky. Etické pravidlá a morálne problémy pri vykonávaní
zdravotníckeho povolania.
Kľúčové slová: zdravotnícka etika, bioetika, ošetrovateľská etika, deontológia, medicínska
etika, princíp beneficiencie, princíp nonmalficiencie, princíp spravodlivosti, princíp
autonómie, informovaný súhlas.
Výkonový štandard:
 charakterizovať začiatky zdravotníckej etiky,
 definovať základné pojmy zdravotníckej etiky,
 vymenovať predstaviteľov medicínskej etiky v jednotlivých obdobiach vývinu ,
 vysvetliť rozdiel medzi bioetikou, zdravotníckou, medicínskou a ošetrovateľskou etikou,
 vysvetliť význam deontologických kódexov,
 vymenovať a popísať jednotlivé princípy zdravotníckej etiky,
 popísať morálne problémy pri výkone povolania praktická sestra.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Etické aspekty ošetrovateľstva.
Témy: Etické aspekty v ošetrovateľskej starostlivosti vo všeobecnosti. Požiadavky na osobnosť
praktickej sestry. Životný štýl a profesionálne správanie sa praktickej sestry. Etický kódex
sestier. Etická komunikácia – informovaný súhlas s ošetrovateľskými výkonmi.
Kľúčové slová: hodnota, osobnosť, etická komunikácia, informovaný súhlas, pozitívny
a negatívny reverz, konflikt, kódex – praktickej sestry.
Výkonový štandard:












definovať pojem hodnota,
vymedziť a popísať hierarchiu hodnôt v ošetrovateľstve,
vyvodiť a vysvetliť komplex požiadaviek na osobnosť praktickej sestry,
vysvetliť pojmy odborné a osobnostné predpoklady praktickej sestry pre výkon povolania,
vysvetliť kódex sestry, praktickej sestry,
vymedziť konkrétne etické princípy správania praktickej sestry,
preukázať schopnosť interpersonálnych zručností v komunikácii,
vysvetliť pojem informovaný súhlas.
uviesť príklady neetických prvkov v správaní sa praktickej sestry,
uviesť príklady prosociálneho správania sa praktickej sestry.

Obsahový štandard:
Tematický celok: Vybrané etické problémy v niektorých medicínskych odboroch.
Témy: Etika v chirurgii. Etika v geriatrii a hospicovej starostlivosti. Etika v gynekológii
a pôrodníctve. Etika v pediatrii a neonatológii. Etika vo vnútornom lekárstve. Etika
zdravotnej výchovy. Etika v psychiatrii
Kľúčové slová: transplantácia, eschatológia, eutanázia, umelé prerušenie tehotnosti,
resuscitácia novorodenca, dialýza, transfúzia.
Výkonový štandard:
 identifikovať najčastejšie etické problémy vyskytujúce sa v jednotlivých medicínskych
odboroch,
 vysvetliť význam dodržiavania etických noriem v základných medicínskych odboroch,
 charakterizovať odbor z pohľadu etiky a profesie zdravotníckeho pracovníka,
 analyzovať opísané etické normy a z nich vyplývajúce etické problémy.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Etické aspekty biomedicínskeho výskumu .
Témy: Biomedicínsky výskum. Medzinárodné dokumenty.
Kľúčové slová: bioetika, biomedicínsky výskum, ľudské subjekty, pozorovanie, pokus.
Výkonový štandard:
 definovať pojmy biomedicínsky výskum, klinický výskum, ľudské subjekty,
 vymenovať medzinárodné dokumenty pre oblasť etiky biomedicínskeho výskumu,
 uviesť vzťah medzi terapeutickým a neterapeutickým výskumom,
 vymenovať a opísať druhy a základné metódy biomedicínskeho výskumu,
 popísať etické zásady pri pokusoch na zvieratách.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Vznik a poslanie etických komisií.
Témy: Vznik a poslanie etických komisií.
Kľúčové slová: etická komisia, etický problém, etická analýza.
Výkonový štandard:
 vysvetliť pojem etická komisia,
 vymenovať typy a popísať poslanie etických komisií,
 popísať zloženie etickej komisie,
 charakterizovať náplň práce etickej komisie.
Obsahový štandard:

Tematický celok: Uplatňovanie princípov etiky v praxi praktickej sestry.
Témy: Kazuistiky z praxe, modelové situácie.
Výkonový štandard:
 identifikovať špecifický etický problém v kazuistike,
 rozlišovať etické a neetické správanie v kazuistike,
 diskutovať o probléme, aplikovať etické princípy v diskusii,
 navrhnúť spôsob riešenia etického problému.

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU

ZDRAVIE A KLINIKA CHORÔB
ZKC

Študijný odbor: 5361 M, 5361 N praktická sestra

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Predmet zdravie a klinika chorôb, ako súčasť odbornej zložky vzdelávania, poskytuje žiakom systém
poznatkov o zdraví a jeho význame pre jedinca a celú spoločnosť, o faktoroch ovplyvňujúcich
zdravie, význame prevencie. Poskytuje základy poznatkov o príčinách, príznakoch a prejavoch
ochorení jednotlivých systémov ľudského organizmu s dôrazom na špecifiká u detí a starých ľudí.
Zameriava sa na poskytnutie základných informácií o diagnostických a liečebných postupoch, liečbe
a prevencii. Predmet poskytuje poznatky nevyhnutné pre formovanie a rozvíjanie logického
a tvorivého myslenia v ďalších odborných predmetoch a pre ďalšie vzdelávanie.
CIELE PREDMETU
Cieľom vyučovania zdravia a kliniky chorôb je definovať súčasnú koncepciu zdravia, jeho
zachovanie, udržovanie a obnovu. Žiaci si majú osvojiť komplexný pohľad na význam zdravia pre
jedinca, rodinu, štát a celú ľudskú spoločnosť. Mali by preukázať poznatky o zdraví a jeho rizikách
v jednotlivých vývinových obdobiach človeka, zdôvodniť význam rodiny pre zachovanie zdravia jej
členov. Vedieť reprodukovať poznatky z histórie medicíny, vysvetliť príčiny, priebeh a štádiá
choroby. Preukázať základné poznatky o ochoreniach, chybách a úrazoch jednotlivých systémov,
stavov a vekových období, zvlášť detí a starých ľudí.
ROZPIS UČIVA
1. ročník 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín
2. ročník 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín
3. ročník 2 hodiny týždenne, spolu 60 hodín
4. ročník 3 hodiny týždenne, spolu 90 hodín
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD
Obsahový štandard
Tematický celok: Zdravie .
Témy: Zdravie. Význam zdravia pre jedinca a spoločnosť.
Kľúčové pojmy: zdravie, choroba, jedinec, spoločnosť.
Výkonový štandard:
 definovať zdravie a chorobu,
 vysvetliť význam zdravia pre jedinca a spoločnosť,
 objasniť vzťah medzi zdravím a spoločnosťou,
 vyjadriť názory na zdravie.
Obsahový štandard
Tematický celok: Modely zdravia.
Témy: Modely zdravia.
Kľúčové pojmy: model, adaptácia, prostredie.
Výkonový štandard:
 vysvetliť podstatu jednotlivých modelov,




špecifikovať najpoužívanejší model v praxi,
popísať najprijateľnejší model pre prax.

Obsahový štandard
Tematický celok: Zdravotný stav a zdravotné návyky.
Témy: Zdravotný stav. Zdravotné návyky.
Kľúčové pojmy: zdravotné návyky, zdravotný stav, pôsobiace faktory.
Výkonový štandard:
 objasniť vzťah medzi zdravotným stavom a zdravotnými návykmi,
 špecifikovať faktory ovplyvňujúce zdravotný stav,
 popísať zdravotné návyky,
 vysvetliť vplyv návykov na organizmus.
Obsahový štandard
Tematický celok: Zdravotné uvedomenie.
Témy: Model postoja k zdraviu. Ochrana zdravia.
Kľúčové pojmy: zdravotná výchova, zdravotné uvedomenie, národný program podpory
zdravia.
Výkonový štandard:
 definovať zdravotnú výchovu,
 objasniť model postoja k zdraviu,
 vysvetliť celosvetovú ochranu zdravia,
 charakterizovať oblasti záujmu NPPZ SR,
 špecifikovať úlohy jedinca, spoločnosti, zdravotníkov pri ochrane, podpore a udržiavaní
zdravia.
Obsahový štandard
Tematický celok: Zdravie z hľadiska rastu a vývinu človeka.
Témy: Rast a vývin. Novorodenecké, dojčenské a batolivé obdobie. Predškolské a školské
obdobie. Poruchy zdravotného stavu počas dospievania. Dospelý vek.
Kľúčové slová: rast, vývin, zrenie, vývinové obdobia.
Výkonový štandard:
 definovať rast, vývin, zrenie,
 objasniť základné princípy rastu a vývinu,
 opísať typy podľa temperamentu,
 charakterizovať osobitosti jednotlivých vývinových období z hľadiska ochrany,
 udržiavania a podpory zdravia,
 popísať špecifiká dospievania,
 diskutovať o rizikách, ktoré ohrozujú zdravie dospievajúcich.
Obsahový štandard
Tematický celok: Zdravie a rodina.
Témy: Zdravie rodiny.
Kľúčové pojmy: rodina, rodičia.
Výkonový štandard:
 definovať rodinu,





popísať jednotlivé typy rodín,
objasniť faktory vplývajúce na zdravie rodiny,
vysvetliť potrebu starostlivosti o seba.

Obsahový štandard
Tematický celok: Medicína a jej odbory .
Témy: História medicíny vo svete a u nás. Najvýznamnejšie osobnosti dejín medicíny.
Koncepcie odborov medicíny.
Kľúčové pojmy: medicína, Hippokrates, Purkyně.
Výkonový štandard:
 popísať históriu medicíny,
 charakterizovať rozvoj medicíny v Čechách a na Slovensku,
 objasniť vývoj univerzít v Čechách a na Slovensku,
 vymenovať historické osobnosti svetovej medicíny,
 vymenovať osobnosti českej a slovenskej medicíny,
 stručne popísať koncepcie jednotlivých odborov medicíny.
Obsahový štandard
Tematický celok: Choroba.
Témy: Spojitosť medzi zdravým a chorobou. Etiológia, priebeh a štádiá choroby. Úloha
chorého. Individuálna reakcia na ochorenie a hospitalizáciu.
Kľúčové pojmy: choroba, chorý, etiológia, priebeh choroby, štádium choroby.
Výkonový štandard:
 definovať chorobu, nevoľnosť, nemoc,
 objasniť spojitosť medzi zdravím a chorobou,
 charakterizovať príčiny choroby,
 popísať priebeh choroby,
 popísať štádiá choroby,
 vysvetliť individuálnu reakciu na chorobu a hospitalizáciu,
 vysvetliť úlohu chorého pri uzdravovaní.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Vyšetrovacie a liečebné postupy.
Témy: Subjektívne a objektívne príznaky ochorení. Základné vyšetrenia, konzervatívna
a operačná liečba. Liečebné postupy – farmaceutické, krvou a krvnými derivátmi, kyslíková
a inhalačná liečba, dietoterapia, liečebná rehabilitácia.
Kľúčové pojmy: diagnostika, anamnéza, symptóm, syndróm, bolesť, smäd, poruchy spánku,
nevoľnosť, palpitácia, závrat, svrbenie, pyróza, dýchavica, inkontinencia moču a stolice,
meteorizmus, krvácanie, biochemické, mikrobiologické, bioptické, röntgenologické,
rádionuklidové vyšetrenie, elektrografické metódy, vyšetrenie ultrazvukom, endoskopia,
funkčné vyšetrenie, farmakológia, dietoterapia, fyzikálna liečba, balneoterapia, rehabilitácia.
Výkonový štandard:
 vymenovať príznaky ochorení,
 objasniť rozdiel medzi subjektívnymi a objektívnymi príznakmi ,
 vysvetliť pojmy osobnosť chorého, anamnéza, objektívny nález ,
 vymenovať referenčné hodnoty základných laboratórnych vyšetrení,
 vedieť reprodukovať aké vyšetrovacie postupy sa používajú v medicíne ,






vedieť všeobecne špecifikovať druhy liečby,
opísať techniku transfúzie,
načrtnúť výhody inhalačnej terapie,
interpretovať rehabilitačnú terapiu pri ochoreniach jednotlivých systémov.

Obsahový štandard
Tematický celok: Ochorenia dýchacieho systému.
Témy: Príznaky. Ochorenia akútne a chronické horných a dolných dýchacích ciest. Chyby.
Poranenia. Náhle stavy. Špecifiká u detí a starých ľudí. Vyšetrovacie metódy. Liečebné
postupy konzervatívne a chirurgické. Farmakoterapia. Prevencia.
Kľúčové pojmy: dýchanie, dýchacie cesty, mechanika dýchania, kašeľ, krvácanie z pľúc,
dýchavica, cyanóza, skiaskopia, skiagrafia, tomografia, scintigrafia pľúc, funkčné vyšetrenie
pľúc, katar horných dýchacích ciest, sinusitída, angína, bronchitída, bronchiálna astma,
pneumónia, embólia do pľúcnice, tbc a nádory pľúc, cystická fibróza.
Výkonový štandard:
 popísať anatómiu a fyziológiu dýchacieho systému,
 vysvetliť príčiny, priebeh, príznaky a liečbu ochorení dýchacieho systému,
 preukázať základné poznatky o diagnostických a liečebných metódach,
 vymenovať farmakoterapiu pri jednotlivých ochoreniach,
 vedieť usporiadať ochorenia dýchacieho systému u detí podľa závažnosti,
 reprodukovať osobitosti ochorení dýchacích ciest u geriatrických pacientov,
 uviesť základné postupy prevencie ochorení dýchacích ciest.
Obsahový štandard
Tematický celok: Ochorenia srdco-cievneho systému.
Témy: Príznaky. Akútne a chronické ochorenia srdca a krvného obehu. Poruchy rytmu. ICHS.
Zlyhanie srdca, srdcová nedostatočnosť. Zápalové ochorenia. Chlopňové chyby. Poruchy
krvného tlaku. Choroby ciev. Špecifiká u detí a starých ľudí. Vyšetrovacie metódy a liečebné
postupy (konzervatívne a chirurgické). Farmakoterapia. Prevencia. Celonárodné preventívne
programy .
Kľúčové pojmy: krvný obeh, srdce, cievy, arytmie, dysrytmie, ischemická choroba srdca,
angina pectoris, akútny infarkt myokardu, zlyhanie srdca, endokarditída, myokarditída,
perikarditída, stenóza a insuficiencia chlopne, hypertenzia, hypotenzia, ateroskleróza, varixy,
kardiochirurgia.
Výkonový štandard:
 popísať anatómiu a fyziológiu krvného obehu a srdca,
 popísať hlavné príznaky srdcového zlyhávania a ochorení srdca a ciev,
 vymenovať poruchy rytmu, objasniť ICHS, zápalové ochorenia srdca, chlopňové chyby,
 objasniť poruchy krvného tlaku, vznik a príznaky aterosklerózy,
 vymenovať a opísať vyšetrovacie a liečebné metódy,
 vymenovať farmakoterapiu pri jednotlivých ochoreniach,
 vymenovať ochorenia špecifické pre detský vek a gerontov,
 opísať cieľ a význam celonárodného programu MOST.
Obsahový štandard
Tematický celok: Ochorenie tráviaceho systému.

Témy: Príznaky. Akútne a chronické ochorenia orgánov hlavového(vrátane chrupu),
hrudníkového, brušného a panvového úseku tráviaceho systému. Nádory. Chyby. Poranenia.
Náhle stavy. Špecifiká u detí a starých. Vyšetrovacie metódy. Liečebné postupy konzervatívne
a chirurgické. Farmakoterapia. Prevencia.
Kľúčové pojmy: tráviaci systém, akútne ochorenia, chronické ochorenia, poranenia, náhle
stavy, špecifiká, vyšetrovacie metódy, liečebné postupy, dietoterapia, realimentácia.
Výkonový štandard:
 popísať anatómiu a fyziológiu tráviaceho systému,
 opísať príznaky ochorení tráviaceho systému,
 vymenovať a opísať vyšetrovacie a liečebné metódy,
 poznať základné ochorenia tráviaceho systému,
 rozpoznať špecifiká náhleho stavu,
 vymenovať ochorenia špecifické pre detský vek a starých šudí,
 vedieť opísať výživu detí v jednotlivých vekových obdobiach,
 vymenovať farmakoterapiu pri jednotlivých ochoreniach,
 vedieť opísať špecifiká výživy gerontov.
Obsahový štandard
Tematický celok: Ochorenia obličiek a močových ciest .
Témy: Príznaky. Akútne a chronické ochorenia obličiek a močových ciest. Nádory. Chyby.
Poranenia. Náhle stavy. Špecifiká u detí a starých. Vyšetrovacie metódy. Liečebné postupy
konzervatívne a chirurgické. Farmakoterapia. Prevencia.
Kľúčové pojmy: močové cesty, ochorenia obličiek, náhle stavy, špecifiká vyšetrovacie metódy,
liečebné postupy, prevencia, skríning novorodencov, transplantácia obličiek.
Výkonový štandard:
 opísať anatómiu a fyziológiu močovo-pohlavného systému,
 vymenovať ochorenia urogenitálneho systému, ich príznaky a príčiny,
 vymenovať špecifiká ochorení obličiek a močových ciest u detí a starých ľudí,
 opísať jednotlivé diagnostické a terapeutické metódy,
 vymenovať farmakoterapiu pri jednotlivých ochoreniach,
 opísať prevenciu nefrolitiázy,
 vysvetliť význam pitného režimu,
 opísať režim dialyzovaného pacienta.
Obsahový štandard
Tematický celok: Poruchy vnútorného prostredia.
Témy: Vnútorné prostredie. Patofyziológia – základné pojmy. Poruchy. Príznaky. Vybrané
vyšetrovacie metódy. Liečebné metódy. Farmakoterapia. Prevencia.
Kľúčové pojmy: vnútorné prostredie, patofyziológia, poruchy, vyšetrovacie metódy, prevencia.
Výkonový štandard:
 vedieť charakterizovať vnútorné prostredie,
 vysvetliť podstatu ochorenia,
 rozpoznať príznaky ochorenia,
 vymenovať diagnostické a liečebné postupy,
 ovládať preventívne opatrenia.

Obsahový štandard:
Tematický celok: Poruchy látkovej premeny.
Témy: Diabetes mellitus. Obezita. Poruchy metabolizmu lipidov. Dna. Špecifiká u detí a
starých ľudí. Vyšetrovacie metódy. Liečebné postupy (konzervatívne a chirurgické).
Farmakoterapia. Prevencia
Kľúčové pojmy: pankreas, inzulín, glykémia, diabetická kóma, BMI, anorektiká, tuk,
cholesterol, kyselina močová, metabolizmus.
Výkonový štandard:
 zadefinovať jednotlivé druhy ochorení,
 vysvetliť príčiny porúch látkovej premeny,
 popísať klinický obraz porúch látkovej premeny,
 charakterizovať komplikácie jednotlivých ochorení,
 vymenovať špecifiká porúch látkovej premeny u detí a starých ľudí,
 vymenovať vyšetrovacie metódy jednotlivých ochorení
 popísať spôsoby liečby porúch látkovej premeny,
 vymenovať farmakoterapiu pri jednotlivých ochoreniach,
 vysvetliť význam preventívnych opatrení vzniku jednotlivých porúch látkovej premeny.
Obsahový štandard
Tematický celok: Poruchy žliaz s vnútornou sekréciou .
Témy: Choroby diencefalopituitárneho systému, Choroby štítnej žľazy, Choroby prištítnych
teliesok, Choroby gonád, osobitosti u detí a starých ľudí. Vyšetrovacie metódy. Liečebné
postupy. Farmakoterapia. Prevencia.
Kľúčové pojmy: endokrinné žľazy, hormóny.
Výkonový štandard:
 rozdeliť žľazy s vnútornou sekréciou,
 opísať mechanizmus účinku hormónov,
 vysvetliť pojmy hyper.a hypofunkcia endokrinnej žľazy, dysfunkcia žľazy,
 vymenovať špecifiká porúch žliaz s vnútornou sekréciou u detí a starých ľudí,
 charakterizovať vyšetrovacie metódy,
 vymenovať farmakoterapiu pri jednotlivých ochoreniach,
 pochopiť podstatu a osobitosti jednotlivých ochorení.
Obsahový štandard
Tematický celok: Imunoalteračné ochorenia.
Témy: Imunita.. Imunodeficity. AIDS. Imunoalergická precitlivenosť – pollinosis, astma
bronchiale, lieková alergia, anafylaktický šok. Autoimunitné ochorenia – reumatická horúčka,
juvenilná reumatoidná artritída. Špecifiká u deti a starých ľudí. Vyšetrovaci metódy. Liečebné
postupy. Farmakoterapia. Imunizácia. Imunosupresia. Prevencia.
Kľúčové pojmy: imunitný systém, prirodzená a získaná imunita, bunková a látková imunita,
vírus HIV, alergia, alergén, očkovanie.
Výkonový štandard:
 vysvetliť podstatu prirodzenej a získanej imunity,
 popísať príčiny imunoalteračných ochorení,
 vysvetliť klinický priebeh imunoalteračných ochorení,
 vymenovať špecifiká porúch imunity u detí a starých ľudí,
 opísať vyšetrovacie metódy jednotlivých ochorení,





charakterizovať spôsoby liečby jednotlivých ochorení,
popísať možnosti prevencie imunoalteračných ochorení,
rozdeliť spôsoby imunizácie.

Obsahový štandard
Tematický celok: Ochorenia pohybového systému.
Témy: Zápalové choroby kĺbov. Degeneratívne choroby kĺbov. Zápalové degeneratívne
ochorenia chrbtice. Metabolicky podmienené choroby kostí. Ochorenia pohybového systému
traumatického pôvodu. Osobitosti u detí a starých ľudí. Vyšetrovaci metódy. Liečebné postupy
(konzervatívne a chirurgické). Farmakoterapia. Prevencia.
Kľúčové pojmy: zápal kĺbov, degenerácia kĺbov, mäkké štruktúry a skelet poranenia,
metabolicky podmienené ochorenia, fraktúra.
Výkonový štandard:
 rozdeliť choroby pohybového systému,
 určiť príznaky zápalových a degeneratívnych ochorení pohybového systému,
 vymenovať špecifiká ochorení a porúch nervového systému u detí a starých ľudí,
 popísať jednotlivé vyšetrovacie metódy,
 vysvetliť príčiny jednotlivých ochorení,
 charakterizovať spôsoby liečby,
 vymenovať farmakoterapiu pri jednotlivých ochoreniach,
 vymenovať preventívne opatrenia vzniku ochorení pohybového systému,
 opísať osobitosti ochorení pohybového systému u detí a starých ľudí.
Obsahový štandard
Tematický celok: Ochorenia reprodukčných orgánov.
Témy: Príznaky, prejavy a príčiny u žien a mužov, gynekologické ochorenia, ochorenia
pohlavných orgánov u mužov, poranenia, chyby, špecifiká u detí a starých ľudí, vyšetrovacie
metódy, liečebné postupy konzervatívne a chirurgické. Farmakoterapia. Prevencia.
Kľúčové pojmy: gynekologické ochorenia, pohlavné choroby, poranenia, chyby, vyšetrovacie
metódy, liečba, prevencia.
Výkonový štandard:
 definovať ochorenia reprodukčných orgánov u žien a mužov,
 charakterizovať rozdiely pohlavného vývinu ženy a muža,
 vysvetliť príčiny, prejavy a príznaky,
 rozdeliť gynekologické ochorenia,
 vymenovať farmakoterapiu pri jednotlivých ochoreniach,
 popísať vyšetrovacie metódy,
 zhrnúť a opísať komplexnú liečbu reprodukčných orgánov,
 zdôvodniť význam prevencie.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Tehotenstvo a materstvo.
Témy: Fyziologické a patologické tehotenstvo. Pôrod. Šestonedelie. Výchova k materstvu
a rodičovstvu. Plánované rodičovstvo. Prevencia a podpora reprodukčného zdravia.
Kľúčové pojmy: embryo, tehotenstvo, placenta, pôrod, šestonedelie, reprodukčné zdravie.

Výkonový štandard:


vymedziť dĺžku trvania gravidity,



určiť termín pôrodu,



označiť zmeny v organizme ženy v tehotenstve,



popísať prenatálnu starostlivosť a dispenzarizáciu tehotných žien,



vysvetliť patologické tehotenstvo,



opísať priebeh fyziologického pôrodu, pôrodné doby,



opísať starostlivosť o šestonedieľku,



vysvetliť význam výchovy k materstvu a rodičovstvu,



charakterizovať princípy plánovaného rodičovstva



opísať najčastejšie príčiny neplodnosti a jej prevenciu

Obsahový štandard
Tematický celok: Fyziológia a patológia novorodeneckého obdobia.
Témy: Novorodenec – zrelý donosený, nedonosený, rizikový, s vrodenými chybami, pôrodnými
poraneniami, asfyktický, so žltačkou, s infekciou. Vyšetrovacie metódy. Liečebné postupy
konzervatívne a chirurgické. Prevencia.
Kľúčové pojmy: novorodenec, asfyxia.
Výkonový štandard:


definovať zdravého novorodenca,



vymedziť hodnotenie stavu novorodenca podľa Apgarovej,



popísať prvé ošetrenie novorodenca,



opísať patologického novorodenca,



vysvetliť význam screeningového vyšetrenia,



charakterizovať konzervatívne a chirurgické liečebné postupy,



Opísať význam dojčenia.

Obsahový štandard
Tematický celok: Ochorenia krvi a krvotvorby.
Témy: Príznaky. Ochorenia krvi akútne a chronické. Krvácavé stavy. Špecifiká u detí
a starých. Vyšetrovacie metódy. Liečebné postupy. Farmakoterapia. Prevencia.
Kľúčové pojmy: krv, červené krvinky, biele krvinky, krvné doštičky.
Výkonový štandard:


opísať klinické prejavy chorôb krvi,



určiť rozdelenie chorôb krvi,



popísať jednotlivé vyšetrovacie metódy,



charakterizovať ochorenia bielej a červenej krvnej zložky a krvácavé stavy,



vymenovať farmakoterapiu pri jednotlivých ochoreniach,



vysvetliť špecifiká prejavov chorôb u detí a starých ľudí,



opísať liečebné postupy,



uviesť význam prevencie chorôb krvi.

Obsahový štandard
Tematický celok: Ochorenia a porucha nervového systému.
Témy: Príznaky a príčiny. Ochorenia a úrazy nervového systému. Špecifiká u detí a starých
ľudí. Vyšetrovacie metódy. Liečebné postupy konzervatívne a chirurgické. Farmakoterapia.
Prevencia.
Kľúčové pojmy: nerv, mozog, miecha, meningitída, paréza, plégia, epilepsia.
Výkonový štandard:


pomenovať príčiny ochorení a porúch nervového systému,



opísať prejavy ochorení a porúch nervového systému,



popísať príznaky pri jednotlivých ochoreniach a poruchách,



vysvetliť následky úrazov na činnosť nervového systému,



charakterizovať jednotlivé vyšetrovacie metódy,



opísať liečebné postupy,



označiť špecifiká ochorení a porúch nervového systému u detí a starých ľudí,



vymedziť význam prevencie chorôb a porúch nervového systému.

Obsahový štandard
Tematický celok: Ochorenia a poruchy zmyslových orgánov.
Témy: Patofyziológia jednotlivých zmyslových orgánov. Príznaky, prejavy a príčiny.
Ochorenia, poranenia a chyby očí, uší a kože. Špecifiká a detí a starých. Vyšetrovacie metódy.
Liečebné postupy konzervatívne a chirurgické. Farmakoterapia. Prevencia.
Kľúčové pojmy: oko, ucho, koža.
Výkonový štandard:


vysvetliť funkciu jednotlivých zmyslových orgánov,



pomenovať príčiny ochorení jednotlivých zmyslových orgánov,



opísať prejavy ochorení a poranení očí, uší a kože,



definovať vyšetrovacie metódy,



uviesť konzervatívne a chirurgické liečebné postupy,



rozoznať špecifiká ochorení a porúch zmyslových orgánov u detí starých ľudí,



stanoviť význam prevencie ochorení, porúch a úrazov zmyslových orgánov.

Obsahový štandard
Tematický celok: Infekčné ochorenia.
Témy: Príznaky, prejavy a príčiny infekčných ochorení. Infekčné ochorenia podľa cesty
prenosu nákazy – respiračné, alimentárne, prenášané hmyzom, kliešťami, antropozoonózy.
Špecifiká u detí a starých. Vyšetrovacie metódy. Liečebné
postupy. Farmakoterapia.
Prevencia.
Kľúčové pojmy: infekcia, nákaza, imunita, inkubačná doba.
Výkonový štandard:


definovať infekčné ochorenia,



charakterizovať infekčné ochorenia podľa cesty prenosu nákazy,



opísať príčiny infekčných ochorení,



vysvetliť inkubačnú dobu,



určiť druhy imunity,



rozoznať klinický obraz infekčných chorôb,



uviesť vyšetrovacie metódy,



vymedziť liečebné postupy,



stanoviť špecifiká infekčných ochorení u detí a starých ľudí,



ilustrovať význam prevencie infekčných ochorení.

Obsahový štandard:
Tematický celok: Psychicky chorí a závislí na návykových látkach.
Témy: Príznaky, prejavy a príčiny vzniku duševných chorôb, duševné choroby, závislosť na
návykových látkach, špecifiká u detí a starých, vyšetrovacie metódy, liečebné postupy.
Farmakoterapia. Prevencia.
Kľúčové pojmy: duševná choroba, závislosť, návyková látka, prevencia.
Výkonový štandard:
 definovať duševnú chorobu,
 určiť príčiny vzniku duševných chorôb,
 rozoznať príznaky duševných chorôb,
 popísať jednotlivé vyšetrovacie metódy,
 vymenovať farmakoterapiu pri jednotlivých ochoreniach,
 opísať liečebné postupy.
 označiť špecifiká závislostí u detí a starých ľudí,
 opísať prevenciu závislostí
Obsahový štandard
Tematický celok: Náhle stavy.
Témy: Náhle stavy ohrozujúce život, príznaky, príčiny, prvá pomoc. Špecifiká u detí a starých
ľudí, liečba konzervatívna a chirurgická, prevencia.
Kľúčové pojmy: náhle stavy, príznaky, prvá pomoc, liečba, prevencia.
Výkonový štandard:
 definovať pojem náhle stavy,







vymenovať príznaky, príčiny,
definovať výkony zachraňujúce život,
vysvetliť podstatu náhlych stavoch ohrozujúcich život (v gravidite, vo vnútornom
lekárstve, chirurgii, neurológii ),
vysvetliť a opísať postup úkonov prvej pomoci,
zhrnúť a popísať liečbu.

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU

OŠETROVATEĽSTVO
OSE

Študijný odbor: 5361 M, 5361 N praktická sestra

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Predmet ošetrovateľstvo je v rámci školského vzdelávacieho programu ako súčasť odbornej zložky
vzdelávania, ktorý poskytuje teoretické poznatky o ošetrovaní chorých v zdravotníckych
zariadeniach. Teoreticko-praktický predmet ošetrovateľstvo pôsobí na formovanie osobnosti
praktickej sestry. Je koncipovaný vo vzťahu k profilu absolventa a potrebám praxe. Predmet je
súčasťou odbornej zložky prípravy, tvorí systém poznatkov pre poznanie základných pojmov
a východísk v ošetrovateľstve a multidisciplinárnu spoluprácu.
CIELE PREDMETU:
Cieľom vyučovania ošetrovateľstva je vytvoriť u žiaka teoretickú bázu vedomostí nevyhnutných
pre realizáciu ošetrovateľských techník a uspokojovanie bio-psycho-sociálnych a spirituálnych
potrieb pacienta. Predmet poskytuje holistický pohľad na človeka ako biopsychosociálnu
a spirituálnu bytosť v kontexte filozofie zdravia. Žiak má vedieť definovať ošetrovateľský proces
a jeho fázy v logickom slede, má popísať úlohy pri participácii na procese v súlade s
kompetenciami a svoje povinnosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, najmä pri
realizácii ošetrovateľských intervencií v kooperácii s ostatnými členmi multidisciplinárneho
ošetrovateľského tímu. Získané vedomosti si ďalej žiak upevňuje v prirodzených podmienkach v
zdravotníckych zariadeniach pod odborným vedením pedagógov s požadovanou odbornou
spôsobilosťou.

ROZPIS UČIVA
1. ročník 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín,
2. ročník 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín,
3. ročník 2 hodiny týždenne, spolu 60 hodín,
4. ročník 2 hodiny týždenne, spolu 60 hodín
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD PREDMETU PRE 1. ROČNÍK
Obsahový štandard:
1. Tematický celok: História ošetrovateľstva.
Témy: Ošetrovateľstvo ako vedná disciplína. Charakteristika historických období. Začiatky
profesionálneho ošetrovateľstva vo svete a na Slovensku. Ošetrovateľský personál a jeho
ďalšie vzdelávanie v 21. storočí.
Kľúčové pojmy: ošetrovateľstvo, história, Florence Nigthingaleová.
Výkonový štandard:
 definovať ošetrovateľstvo ako vednú disciplínu,
 charakterizovať a porovnať jednotlivé historické obdobia ošetrovateľstva,
 vymenovať osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj profesionálneho ošetrovateľstva
 písať vývoj zmien v zdravotníctve a v zdravotníckom školstve po roku 1989
 analyzovať prínos profesionálneho ošetrovateľstva
Obsahový štandard:
2. Tematický celok: Ošetrovacia jednotka.

Témy: Typy a druhy ošetrovacej jednotky. Súčasti ošetrovacej jednotky. Vybavenie
ošetrovacej jednotky. Inventár, spotrebný materiál, hospodárenie s inventárom, bielizeň.
Udržiavanie čistoty a poriadku na ošetrovacej jednotke.
Kľúčové pojmy: ošetrovacia jednotka, inventár, ochranno-liečebný režim.
Výkonový štandard:
 opísať ošetrovaciu jednotku - typy, stavebné časti a vybavenie,
 definovať pojem inventár,
 vysvetliť význam činnosti inventárneho oddelenia,
 vysvetliť systém evidencie a kontroly inventáru,
 zdôvodniť význam mimoriadnej pozornosti pri manipulácii s čistou a použitou
bielizňou.
Obsahový štandard:
3. Tematický celok: Organizácie práce zdravotníckeho tímu.
Téma: Zdravotnícky tím a jeho ciele. Náplň ošetrovateľského tímu a postavenie praktickej
sestry v ošetrovateľskom tíme. Kompetencie zdravotníckych pracovníkov. Zabezpečenie
nepretržitej prevádzky na ošetrovacej jednotke. Pracovná náplň
praktickej sestry
v dopoludňajšej, popoludňajšej a nočnej službe.
Kľúčové pojmy: ošetrovateľský tím, opis pracovnej činnosti praktickej sestry.
Výkonový štandard:
 definovať štruktúru zdravotníckeho a ošetrovateľského tímu,
 vysvetliť pracovnú náplň práce praktickej sestry,
 definovať postavenie praktickej sestry v ošetrovateľskom tíme.
Obsahový štandard:
4.Tematický celok: Organizácia práce v nemocniciach, ambulanciách a iných druhoch
zdravotnej starostlivosti.
Témy: Druhy, formy a metódy ošetrovateľskej starostlivosti. Organizácia práce na internom,
chirurgickom, detskom, gynekologicko – pôrodníckom, anestéziologicko resuscitačnom, na
oddeleniach malých odborov (očné, krčné, kožné), infekčnom, onkologickom, psychiatrickom,
v domoch ošetrovateľskej starostlivosti a v zariadeniach sociálnych služieb, poskytujúcich
ošetrovateľskú starostlivosť. Ambulantná zdravotná starostlivosť. Domáca ošetrovateľská
starostlivosť.
Kľúčové pojmy: organizácia, holizmus, ošetrovateľská starostlivosť
Výkonový štandard:
 definovať ošetrovateľskú starostlivosť,
 vymenovať jej druhy, formy a metódy,
 opísať metódu ošetrovateľského procesu,
 opísať obsahovú náplň špecializačných odborov a základnú charakteristiku členenia a
vybavenia oddelenia,
 opísať náplň práce v domoch ošetrovateľskej starostlivosti a v ADOS, základná
charakteristika, vybavenie,
 zdôvodniť výhody a nevýhody domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Obsahový štandard:
5. Tematický celok: Príjem chorého do nemocnice.
Témy: Hospitalizácia v zdravotníckom zariadení - príjem, preklad, prepustenie, organizácia
pobytu chorých v nemocniciach. Urgentný príjem. Špecifiká hospitalizácie marginalizovaných
skupín a iných menšín. Zvláštnosti príjmu detí. Práva pacientov a Charta práv detí.
Nemocničný informačný systém.
Kľúčové pojmy: príjem, preklad, prepustenie, informačný systém, práva pacientov a detí.
Výkonový štandard:
 opísať základné činnosti spojené s príjmom, preložením a prepustením pacienta,
 vysvetliť rozdiel medzi liečebným režimom, ochranno - liečebným režimom, vnútorným
a domácim poriadkom.
 opísať špecifiká hospitalizácie marginalizovaných skupín a iných menšín,
 vymenovať práva pacientov a špecificky detí
 vysvetliť fungovanie nemocničného informačného systému
Obsahový štandard:
6. Tematický celok: Polohy a polohovanie pacienta.
Témy: Základné polohy a polohovanie pacientov. Delenie polôh. Zásady zmeny polôh.
Mobilizácia pacienta. Zmeny polôh. Mobilizácia pacienta pri jednotlivých stavoch ( po brušnej
operácii, totálnej endoprotéze, cievnej mozgovej príhode). Posteľ a jej vybavenie. Pomôcky
uľahčujúce zmenu polôh. Prevencia nesprávneho fyzického zaťaženia praktickej sestry.
Kľúčové pojmy: štandardné a špeciálne nemocničné postele, liečebné polohy, mobilizácia
pacienta.
Výkonový štandard:
 opísať základné typy postelí pre dospelých a detských pacientov a ich vybavenie
 zdôvodniť význam dodržiavania zásad pri úprave postelí
 vymenovať pomôcky uľahčujúce zmenu polohy a pomôcky znižujúce tlak na jednotlivé
časti tela
 vymenovať liečebné polohy pacienta, a zdôvodniť ich význam
 zdôvodniť význam zmeny polohy pacienta a navrhnúť plán polohovania pacienta s rôznym
stupňom mobility.
Obsahový štandard
7. Tematický celok: Starostlivosť o pomôcky .
Témy: Nemocničné infekcie a ich prevencia. Druhy nemocničných nákaz. Nemocničná
hygiena. Hygienická starostlivosť o ruky. Ochranné pracovné pomôcky. Bezpečné používanie
a nakladanie s ostrými predmetmi. Protiepidemiologický režim v zdravotníckych
zariadeniach. Dezinfekcia a jej metódy. Príprava dezinfekčných roztokov. Sterilizácia a jej
druhy. Zásady manipulácie so sterilným materiálom. Zabezpečenie sterilných pomôcok pre
ošetrovaciu jednotku. Zásady práce so sterilným materiálom. Sterilné pomôcky pre
jednorázové použitie.
Kľúčové pojmy: nemocničná nákaza, hygiena rúk, ochranné pomôcky, asepsa, antisepsa,
dekontaminácia, expozičný čas, dezinfekcia, hygienicko epidemiologický režim, sterilizácia.
Výkonový štandard:
 definovať nozokomiálne infekcie,
 vymenovať jej druhy,














opísať manipuláciu s bielizňou,
zdôvodniť správnu hygienu rúk, umývanie, technika dezinfekcie rúk,
zdôvodniť bezpečné používanie a nakladanie s ostrými predmetmi a kontaminovanými
odpadmi,
definovať pojmy asepsa, antisepsa, dezinfekcia, sterilizácia, dekontaminácia, expozičný čas,
vymenovať druhy pomôcok používaných v zdravotníckych zariadeniach podľa trvania času
používania a podľa druhu materiálu,
opísať čistiacu miestnosť a zdôvodniť jej význam na ošetrovacej jednotke,
vysvetliť spôsoby dezinfekcie,
opísať druhy, účinky a postup pri riedení dezinfekčných prostriedkov,
opísať hygienicko epidemiologický režim,
opísať spôsoby sterilizácie a sterilizačný cyklus,
zdôvodniť zásady manipulácie so sterilným materiálom,
opísať pracovisko centrálnej sterilizácie.

Obsahový štandard:
8. Tematický celok: Výživa v zdraví a chorobe.
Témy: Základy zdravej výživy, faktory ovplyvňujúce výživu. Diétny systém. objednávanie
stravy. Alternatívne prístupy k výžive. Podávanie stravy pacientom podľa pohybového režimu
a stupňa sebestačnosti. Liečebné čaje, pitný režim. Výživa u detí.
Kľúčové pojmy: výživa, diétny systém, sebestačnosť.
Výkonový štandard:
 definovať zdravú výživu,
 vymenovať alternatívne prístupy k výžive,
 vymenovať jednotlivé druhy diét ,
 zdôvodniť podávanie stravy podľa stupňa sebestačnosti a pohybového režimu
 opísať špecifiká podávania stravy u deti
9. Tematický celok : Hygienická starostlivosť o detí a dospelého.
Témy: Hygienické návyky, význam hygienickej starostlivosti. Starostlivosť o osobné a posteľne
prádlo. Hygienická starostlivosť dospelého pacienta. Hygienická starostlivosť o dojča
a batoľa.
Kľúčové pojmy : hygiena, imobilita, inkontinencia, sebaobslužné aktivity, celkový kúpeľ.
Výkonový štandard:
 konkretizovať postup zisťovania sebestačnosti pacienta v dodržiavaní hygieny a navrhnúť
činnosti na podporu sebestačnosti,
 opísať osobnú a posteľnú bielizeň pacienta,
 opísať hygienickú starostlivosť o ruky pacienta, úprava nechtov, česanie, umývanie vlasov,
 opísať hygienickú starostlivosť o dutinu ústnu – zdravú dutinu ústnu, osobitná starostlivosť
o dutinu ústnu a starostlivosť o zubnú protézu,
 opísať hygienickú starostlivosť – ranná a večerná toaleta,
 opísať prípravu pacienta na holenie, holenie operačného poľa,
 opísať a zdôvodniť kúpeľ dojčaťa a batoľaťa.

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD PREDMETU PRE 2. ROČNÍK
Obsahový štandard:
10. Tematický celok: Potreby jedinca v zdraví a chorobe.
Témy: Charakteristika a delenie ľudských potrieb. Faktory vplývajúce na uspokojovanie
potrieb. Biopsychosociálna jednota organizmu. Uspokojovanie potrieb. Špecifiká potrieb detí.
Kľúčové pojmy: potreba, kvalita života, primárne a sekundárne potreby, holizmus.
Výkonový štandard:
 vymenovať kompetencie praktickej sestry vzhľadom na uspokojovanie potrieb pacienta,
 definovať a rozdeliť ľudské potreby,
 vysvetliť delenie potrieb podľa A. H. Maslowova,
 vymenovať faktory, ktoré ovplyvňujú uspokojovanie potrieb u pacienta,
 vysvetliť pojem holistický prístup k pacientovi pri poskytovaní starostlivosti,
 vysvetliť aký význam má identifikácia potrieb u pacienta,
 konkretizovať postup zisťovania sebestačnosti pacienta v uspokojovaní jeho potrieb a
navrhnúť činnosti na podporu sebestačnosti,
 opísať spôsob uspokojovania potreby hygieny, spánku a odpočinku, prijímania potravy,
vylučovania stolice a moču, uspokojovanie psychických potrieb, potreby istoty a bezpečia,
eliminácia strachu a úzkosti, potreba sociálneho kontaktu, informácií, kultúrne a duchovné
potreby.
Obsahový štandard:
11. Tematický celok: Psychosociálne aspekty ošetrovateľskej starostlivosti .
Témy: Pozorovanie a informácie o chorých. Špecifiká pozorovania detí.
Kľúčové pojmy: informačné zdroje, pozorovanie.
Výkonový štandard:
 vysvetliť význam získavania informácií o pacientovi,
 vymenovať informačné zdroje a obsahové zameranie informácií ,
 definovať metódu pozorovania a zložky plánu pozorovania,
 vymenovať a zdôvodniť zásady pozorovania,
 vymenovať zameranie pozorovania telesného, psychického, sociálneho stavu a spirituálnej
orientácie pacienta,
 vysvetliť spôsoby a význam pozorovania sebestačnosti pacienta v denných aktivitách
 preukázať schopnosť záznamu zistených informácií o chorých.
Obsahový štandard:
12. Tematický celok : Základy ošetrovateľského procesu a úloha praktickej sestry.
Témy: Charakteristika ošetrovateľského procesu. Základné potreby, delenie potrieb. Fázy
ošetrovateľského procesu. Dokumentovanie procesu.
Kľúčové slová: potreby, ošetrovateľský problém, ošetrovateľský proces, fázy.
Výkonový štandard:
 definovať metódu ošetrovateľského procesu a jeho manažment,
 popísať charakteristiky, fázy, výhody ošetrovateľského procesu,
 vymenovať kroky ošetrovateľského procesu v správnom poradí,

 zdôvodniť narušené potreby a zadefinovať prioritné ošetrovateľské problémy,
 uviesť súčasti dokumentácie k ošetrovateľskému procesu,
 vymenovať najbežnejšie ošetrovateľské diagnózy,
 pochopiť úlohu praktickej sestry v ošetrovateľskom procese.
Obsahový štandard:
13. Tematický celok: Podávanie liečiv per os dospelým a deťom.
Témy: Označenie, formy, účinky a uchovávanie liekov. Záznam o podávaných liečivách.
Príprava a podávanie čajov. Špecifiká podávania liekov u detí.
Kľúčové pojmy: liek, recept, liekopis, špeciality a magistrality, forma lieku, per os, opiát,
antibiotikum.
Výkonový štandard:
 definovať liek, liečivo, pomocná látka, liekopis, recept, expiračný čas,
 vysvetliť rozdiel medzi špecialitou a magistralitou,
 vymenovať formy liekov slovenským a latinským výrazom,
 preukázať zručnosť v odčítavaní expirácie liekov,
 popísať spôsob uchovávania a uskladnenia liekov na oddelení,
 opísať spôsoby uchovávania a evidencie opiátov na oddelení,
 opísať prejavy alergických reakcií na podané lieky,
 opísať a zdôvodniť zásady podávania liekov,
 konkretizovať postup zisťovania sebestačnosti pacienta v prijme liekov per os a navrhnúť
činnosti na podporu sebestačnosti,
 opísať významliečivých čajov v liečbe pacienta a spôsob ich prípravy,
 špecifikovať osobitosti asistencie pri podávaní liekov per os dojčatám a batoľatám.
Obsahový štandard:
14. Tematický celok: Aplikácia liečiv cez dýchacie cesty.
Témy: Aplikácia inhalácie a kyslíka. Špecifiká aplikácie inhalácie a kyslíka u detí. Odsávanie
z horných dýchacích ciest.
Kľúčové pojmy: inhalácia, inhalátor, príručný dávkovací inhalátor, dávkovač kapsuly,
kyslíková fľaša, redukčný ventil, centrálny rozvod kyslíka, aplikátory kyslíka.
Výkonový štandard:
 definovať inhaláciu a vymenovať jej druhy,
 špecifikovať účinky inhalačných liečivých látok,
 vymenovať stavy pacienta, ktoré si vyžadujú kyslíkovú liečbu,
 vymenovať bezpečnostné opatrenia a zásady manipulácie s kyslíkovou fľašou,
 špecifikovať osobitosti podávania kyslíka jednotlivými druhmi aplikátorov,
 vymenovať aplikátory kyslíka.
 opísať význam a spôsoby odsávania horných dýchacích ciest u dospelých a detí
Obsahový štandard:
15. Tematický celok: Aplikácia liečiv cez kožu a telové dutiny.
Témy: Aplikácia liekov cez kožu. Aplikácia liekov do konečníka, na sliznicu nosa, do ucha, do
oka, kloktanie. Špecifiká aplikácie liekov u detí.
Kľúčové pojmy: masť, krém, pasta, tekutý púder, zásyp, čapík, kvapky, spreje.

Výkonový štandard:
 vymenovať formy liekov aplikovaných na kožu,
 vymenovať a zdôvodniť zásady aplikácie liekov na kožu,
 vymenovať formy a účinky liekov aplikovaných do konečníka,
 vymenovať formy liekov aplikovaných na sliznicu nosa,
 vymenovať formy liekov aplikovaných do oka a ucha.
 špecifikovať osobitosti aplikácie liekov do nosa, oka a ucha dojčatám, batoľatám a deťom.
Obsahový štandard:
16. Tematický celok: Prevencia komplikácií z imobility.
Témy: Prevencia komplikácií z imobility na kostrovosvalovom, srdcovocievnom, dýchacom,
tráviacom, vylučovacom, nervovom a kožnom systéme. Špecifiká imobilizačného syndrómu
u detských a geriatrických pacientov. Polohovanie, dýchacie cvičenia, nácvik sedu, stoja,
chôdze, sebaobslužné činnosti.
Kľúčové pojmy: imobilizačný syndróm, polohovací režim, podpora sebaobslužných činností,
vertikalizácia, dýchacie cvičenie, zaparenina, dekubit, predilekčné miesta.
Výkonový štandard:
 definovať imobilizačný syndróm a stupne pohybovej schopnost,i.
 vymenovať zmeny na kostrovosvalom, srdcovocievnom, dýchacom, tráviacom,
vylučovacom, nervovom, kožnom systéme spôsobených imobilitou,
 opísať a zdôvodniť preventívne činnosti zabraňujúce vznik komplikácií z imobility na
jednotlivých systémoch,
 opísať správne polohovanie pacienta, dychové cvičenie, nácvik sedu, stoja a chôdze
a používanie pomôcok zabraňujúcim vzniku komplikáciám z imobility,
 konkretizovať postup zisťovania sebestačnosti príbuzných v starostlivosti o imobilného
pacienta a navrhnúť činnosti na podporu ich sebestačnosti.
Obsahový štandard:
17. Tematický celok: Vizita.
Témy: Lekárska a sesterská vizita. Význam, účel, formy, etické aspekty vizity. Špecifiká u detí.
Kľúčové pojmy: sesterská vizita, lekárska vizita.
Výkonový štandard:
 definovať pojem vizita, účel a organizáciu lekárskej a sesterskej vizity,
 opísať organizáciu práce po skončení sesterskej vizity.

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD PREDMETU PRE 3. ROČNÍK
Obsahový štandard:
18. Tematický celok: Aplikácia injekcií .
Témy: Aplikácii injekcií a infúzií. Starostlivosť o periférnu kanylu. Inzulín - druhy a zásady
aplikácie. Aplikácia s.c. injekcie. Aplikácia intramuskulárnej injekcie. Špecifiká aplikácie
injekcií u detí
Kľúčové pojmy: intrakutánne, intradermálne, subcutánne, intramuskulárne, intravenózne,
intraarteriálne, injekčná striekačka, ihla, inzulín, heparín.

Výkonový štandard:
 vymenovať spôsoby aplikácie injekcií v závislosti od miesta aplikácie,
 konkretizovať postup zisťovania sebestačnosti pacienta v aplikácií inzulínu a navrhnúť
činnosti na podporu sebestačnosti,
 opísať osobitosti aplikácie injekcií u detí.
Obsahový štandard:
19. Tematický celok: Odber biologického materiálu na vyšetrenie.
Témy: Druhy biologického materiálu, spôsoby odberu a možnosti vyšetrenia. Odber krvi,
moču na biochemické vyšetrenie a orientačné vyšetrenie moču vrátane kvantitatívnych
vyšetrení, stolice na biochemické, parazitologické a bakteriologické vyšetrenie, spúta, výterov
z telových dutín a rán, žalúdočného obsahu. Špecifiká odberu biologického materiálu u detí.
Kľúčové pojmy: biologický materiál, CITO, ochranné pomôcky, biochemické serologické,
hematologické, mikrobiologické, chemické vyšetrenie.
Výkonový štandard:
 definovať pojem biologický materiál,
 vymenovať druhy vyšetrení, na ktoré sa môže biologický materiál odoberať,
 vysvetliť zásady asistencie pri odberoch materiálu na vyšetrenie,
 opísať spôsob objednávania vyšetrení biologického materiálu a administratívne činnosti pri
zakladaní výsledkov vyšetrení,
 objasniť špecifiká prípravy a asistencie sestre pri odbere biologického materiálu u dojčiat
a batoliat.
Obsahový štandard:
20. Tematický celok: Preväzy rán.
Témy: Druhy operačných rán vzhľadom na hojenie. Preväz aseptickej rany. Asistencia pri
preväze septickej rany. Drenážne systémy. Špecifiká preväzov u detí
Kľúčové pojmy: aseptická rana, septická rana, sterilita, nozokomiálna nákaza, drenážny
systém.
Výkonový štandard:
 definovať pojmy: preväz rany, aseptická a septická rana, nozokomiálna nákaza,
 vymenovať význam a druhy drenážnych systémov,
 vymenovať špecifiká preväzov u detí
Obsahový štandard:
21. Tematický celok : Starostlivosť o umierajúceho a mŕtve telo.
Témy : Ošetrovanie umierajúceho. Starostlivosť o mŕtve telo.
Kľúčové pojmy : empatia, neisté a isté známky smrti, pozostalosť.
Výkonový štandard:
 opísať základnú starostlivosť o umierajúceho pacienta,
 opísať isté a neisté známky smrti,
 opísať správny postup starostlivosti o mŕtve telo,
 vysvetliť pojem pozostalosť a spôsob manipulácie s ňou.

Obsahový štandard:
22. – 25. Tematický celok: Uspokojovanie bio-psycho-sociálnych potrieb v rámci perioperačnej
starostlivosti.
Uspokojovanie bio-psycho-sociálnych potrieb pri vybraných ochoreniach dýchacieho systému
v rámci ošetrovateľskej starostlivosti .
Uspokojovanie bio-psycho-sociálnych potrieb pri vybraných ochoreniach srdcovo-cievneho
systému v rámci ošetrovateľskej starostlivosti.
Uspokojovanie bio-psycho-sociálnych potrieb pri vybraných ochoreniach tráviaceho systému
v rámci ošetrovateľskej starostlivosti.
Témy: Zariadenia ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti poskytujúce starostlivosť
pacientom s vybranými ochoreniami. Organizácia príjmu pacienta na oddelenie/kliniku,
manažment starostlivosti a personálne obsadenie. Ošetrovateľská starostlivosť metódou
ošetrovateľského procesu a povinnosti praktickej sestry. Organizácia prepustenia pacienta do
domácej starostlivosti. Špecifiká starostlivosti o detského, geriatrického, dlhodobo chorého,
imobilného pacienta.
Kľúčové pojmy: lekársky, diagnostický, ošetrovateľský plán a povinnosti praktickej sestry,
ošetrovateľský proces, uspokojovanie potrieb .
Výkonový štandard:
 opísať delenie perioperačnej starostlivosti a štandardné činnosti v jednotlivých fázach
 opísať povinnosti praktickej sestry v jednotlivých fázach starostlivosti,
 vymenovať zariadenia poskytujúce ambulantnú a ústavnú zdravotnú starostlivosť pacientom
s vybraným ochorením,
 opísať organizáciu príjmu pacienta na oddelenie a jeho personálne obsadenie,
 vymenovať vyšetrenia lekárskeho diagnostického plánu a vysvetliť ich podstatu a priebeh,
 opísať prípravu pacienta a pomôcok na vyšetrenie, opísať mieru spolupráce členov
ošetrovateľského tímu na zabezpečení vyšetrenia,
 opísať fázy ošetrovateľského procesu a špecifické povinnosti praktickej sestry v jeho
jednotlivých fázach,
 preukázať schopnosť posúdiť sebestačnosť pacienta s vybraným ochorením,
 vymenovať a zdôvodniť výber a realizáciu ošetrovateľských činností, ktorými sa predchádza
narušeniu potrieb, alebo sa uspokojujú narušené potreby pacienta s vybraným ochorením,
 vymenovať oblasti, v ktorých je nevyhnutné poučiť pacienta s vybraným ochorením pri
prepustení do domácej starostlivosti,
 navrhnúť konkrétnu zdravotno-výchovnú činnosť pacienta s vybraným ochorením.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD PREDMETU PRE 4. ROČNÍK
Obsahový štandard:
26 -38.. tematický celok:
Uspokojovanie bio-psycho-sociálnych potrieb pri vybraných ochoreniach vylučovacieho
systému v rámci ošetrovateľskej starostlivosti .
Uspokojovanie bio-psycho-sociálnych potrieb pri vybraných ochoreniach nervového systému
v rámci ošetrovateľskej starostlivosti .
Uspokojovanie bio-psycho-sociálnych potrieb pri vybraných ochoreniach metabolického
a endokrinného systému v rámci ošetrovateľskej starostlivosti .

Uspokojovanie bio-psycho-sociálnych potrieb pri vybraných ochoreniach pohybového systému
v rámci ošetrovateľskej starostlivosti
Uspokojovanie bio-psycho-sociálnych potrieb pri vybraných ochoreniach krvi a krvotvorby
v rámci ošetrovateľskej starostlivosti .
Uspokojovanie bio-psycho-sociálnych potrieb pri vybraných ochoreniach zmyslových orgánov
v rámci ošetrovateľskej starostlivosti .
Uspokojovanie bio-psycho-sociálnych potrieb pri vybraných infekčných ochoreniach v rámci
ošetrovateľskej starostlivosti .
Uspokojovanie bio-psycho-sociálnych potrieb u pacientov s vybranými psychickými
ochoreniami v rámci ošetrovateľskej starostlivosti .
Uspokojovanie bio-psycho-sociálnych potrieb u pacientov po chemoterapii a rádioterapii
Uspokojovanie bio-psycho-sociálnych potrieb u žien počas šestonedelia v rámci ošetrovateľskej
starostlivosti .
Uspokojovanie bio-psycho-sociálnych potrieb u nevyliečiteľne chorého a umierajúceho
pacienta .
Témy: Zariadenia ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti poskytujúce starostlivosť
pacientom s vybranými ochoreniami. Organizácia príjmu pacienta na oddelenie/kliniku,
manažment starostlivosti a personálne obsadenie. Ošetrovateľská starostlivosť metódou
ošetrovateľského procesu a povinnosti praktickej sestry. Organizácia prepustenia pacienta do
domácej starostlivosti. Špecifiká starostlivosti o detského, geriatrického, dlhodobo chorého,
imobilného pacienta.
Kľúčové pojmy: lekársky, diagnostický, ošetrovateľský plán a povinnosti praktickej sestry,
ošetrovateľský proces, uspokojovanie potrieb.
Výkonový štandard:
 vymenovať zariadenia poskytujúce ambulantnú a ústavnú zdravotnú starostlivosť pacientom
s vybraným ochorením,
 opísať organizáciu príjmu pacienta na oddelenie a jeho personálne obsadenie,
 vymenovať vyšetrenia lekárskeho diagnostického plánu a vysvetliť ich podstatu a priebeh,
 opísať prípravu pacienta a pomôcok na vyšetrenie, opísať mieru spolupráce členov
ošetrovateľského tímu na zabezpečení vyšetrenia,
 opísať fázy ošetrovateľského procesu a špecifické povinnosti praktickej sestry v jeho
jednotlivých fázach,
 preukázať schopnosť posúdiť sebestačnosť pacienta s vybraným ochorením,
 vymenovať a zdôvodniť výber a realizáciu ošetrovateľských činností, ktorými sa predchádza
narušeniu potrieb,
 vymenovať a zdôvodniť výber a realizáciu ošetrovateľských činností, ktorými sa uspokojujú
narušené potreby pacienta s vybraným ochorením,
 vymenovať oblasti, v ktorých je nevyhnutné poučiť pacienta s vybraným ochorením pri
prepustení do domácej starostlivosti,
 navrhnúť konkrétnu zdravotno-výchovnú činnosť pacienta s vybraným ochorením.

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU

OŠETROVATEĽSKÉ TECHNIKY
OST

Študijný odbor: 5361 M, 5361 N praktická sestra

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Predmet ošetrovateľské techniky, ako súčasť odbornej zložky vzdelávania, dáva možnosť osvojiť si
praktické ošetrovateľské zručnosti v ošetrovaní chorých v zdravotníckych zariadeniach v rámci
cvičení v laboratórnych podmienkach školy. Manuálne zručnosti pochopené v širších
ošetrovateľských súvislostiach poskytuje v úzkom prepojení s predmetom Ošetrovateľstvo, ktorý
tvorí teoretickú základňu pre pochopenie a správny nácvik ošetrovateľských techník v kontexte
bezpečnej aplikácie starostlivosti do ošetrovateľskej praxe.
CIELE PREDMETU:
Cieľom vyučovania predmetu ošetrovateľské techniky je vytvoriť u žiaka bázu praktických
zručností nevyhnutných pre realizáciu ošetrovateľských výkonov a uspokojovanie bio-psychosociálnych a spirituálnych potrieb pacienta v nevyhnutnej kombinácii s teoretickými vedomosťami.
Žiak, ktorý je schopný predvídať narušenie potreby pacienta, je schopný uspokojiť pacientove
narušené potreby v kooperácii s členmi ošetrovateľského tímu. Získané vedomosti a zručnosti si
ďalej žiak upevňuje v prirodzených podmienkach v zdravotníckych zariadeniach pod odborným
vedením pedagógov s príslušnou odbornou spôsobilosťou .
ROZPIS UČIVA:
1. ročník 4 hodiny týždenne, spolu 132 hodín, z toho 132 hodín cvičení
2. ročník 4 hodiny týždenne, spolu 132 hodín, z toho 132 hodín cvičení
3. ročník 2 hodiny týždenne, spolu 34 hodín, z toho 34
hodín cvičení
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD PREDMETU PRE 1. ROČNÍK
Obsahový štandard:
1. Tematický celok: Úvod.
Témy: Oboznámenie sa s odbornou učebňou, bezpečnosť práce v odbornej učebni, zásady
hygieny a fyziológie práce a protipožiarnej ochrany.
Výkonový štandard:
 dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 vysvetliť význam dodržiavania zásad bezpečnosti a možné riziká z ich nedodržiavania.
Obsahový štandard:
2. Tematický celok : Obväzový materiál a obväzová technika.
Témy : Druhy obväzového materiálu. Príprava pomôcok z mulu a vaty. Zásady pri prikladaní
obväzov. Obväzová technika – zhotovovanie šatkových, náplasťových, prakových,
ovínadlových obväzov na všetky časti tela a obväzov z pružnej sieťoviny. Prikladanie
imobilizačných obväzov – sadrových, škrobových.
Kľúčové pojmy : obväz, ovínadlo, obvin, zásady, druhy obväzov.
Výkonový štandard:
 preukázať vedomosti o jednotlivých druhoch obväzového materiálu,












rozlíšiť obväz, ovínadlo, obvin,
demonštrovať prípravu obväzového materiálu z mulu a vaty,
demonštrovať jednotlivé základné druhy obväzov rôznych častí tela,
vymenovať a zdôvodniť zásady zhotovovania obväzov,
demonštrovať prípravu pacienta (bio - psycho -sociálnu) na zhotovenie obväzu, prípravu
pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu,
zhotoviť šatkové, náplasťové, prakové obväzy,
zhotoviť ovínadlové obväzy všetkých častí tela,
zhotoviť obväz pomocou pružnej sieťoviny,
zhotoviť a zdôvodniť bandáž dolných a horných končatín,
prejaviť schopnosť asistovať pri prikladaní sadrových, škrobových a imobilizačných
obväzoch.

Obsahový štandard:
3. Tematický celok : Starostlivosť o pomôcky.
Témy: Rozdelenie pomôcok používaných v zdravotníckych
zariadeniach. Dezinfekcia
a príprava dezinfekčných roztokov. Dekontaminácia, preddezinfekcia. Mechanická očista.
Sterilizácia a zásady manipulácie so sterilným materiálom. Manipulácia s inštrumentáriom chirurgické nástroje, vyberanie sterilného obväzového materiálu, navliekanie a stiahnutie
sterilných rukavíc
Kľúčové pojmy: asepsa, antisepsa, dekontaminácia, expozičný čas, dezinfekcia, hygienicko
epidemiologický režim, sterilizácia, nozokomiálna nákaz.a
Výkonový štandard:
 definovať pojmy asepsa, antisepsa, dezinfekcia, sterilizácia, dekontaminácia, expozičný čas,
 rozlišovať druhy pomôcok používaných v zdravotníckych zariadeniach podľa trvania času
používania a podľa druhu materiálu a podľa účelu,
 vysvetliť spôsoby dezinfekcie,
 opísať druhy, účinky a postup pri riedení dezinfekčných prostriedkov,
 demonštrovať prípravu pomôcok a konkrétneho dezinfekčného roztoku, samotnú dezinfekciu
vybranej pomôcky a ukončenie výkonu,
 demonštrovať prípravu pomôcok
a manipuláciu so sterilnými nástrojmi, sterilným
obväzovým materiálom a sterilnými rukavicami.
Obsahový štandard:
4. Tematický celok: Starostlivosť o posteľ a polohovanie pacienta.
Témy: Posteľ pre dospelého a detského pacienta. Úprava prázdnej postele pre dospelého
a detského pacienta. Úprava postele s pacientom. Pomôcky doplňujúce posteľ. Pomôcky
uľahčujúce komunikáciu so sestrou. Polohy chorých. Zmeny polôh pacienta na posteli
Kľúčové pojmy : štandardné a špeciálne nemocničné postele, posteľná bielizeň, pomôcky
doplňujúce posteľ, diagnostické a liečebné polohy, pomôcky pri imobilite.
Výkonový štandard:
 opísať základné typy postelí pre dospelých a detských pacientov a ich vybavenie,
 zdôvodniť význam dodržiavania zásad pri úprave postelí,
 demonštrovať úpravu prázdnej postele pre dospelého a detského pacienta,



demonštrovať prípravu imobilného pacienta (bio-psycho-sociálnu), na úpravu postele,
prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu,











demonštrovať starostlivosť o posteľ po prepustení pacienta,



vymenovať pomôcky doplňujúce posteľ a zdôvodniť ich význam,
demonštrovať správnu manipuláciu s pomôckami na úpravu polohy,
demonštrovať správnu manipuláciu s pomôckami znižujúcimi tlak na jednotlivé časti tela,
demonštrovať správnu manipuláciu s pomôckami zabezpečujúcimi pacienta pred pádom,
opísať pomôcky uľahčujúce komunikáciu so sestrou,
vymenovať pomôcky uľahčujúce pohyb, presun a manipuláciu s imobilným pacientom,
vymenovať diagnostické, liečebné polohy pacienta, a zdôvodniť ich význam,
zdôvodniť význam zmeny polohy pacienta a navrhnúť plán polohovania pacienta s rôznym
stupňom mobility,
demonštrovať techniky zmeny polôh pacienta na posteli.

Obsahový štandard:
5. Tematický celok : Podávanie jedla pacientom
Témy : Podávanie jedla deťom a dospelým pacientom. Kŕmenie pacienta cez NGS. Pitný
režim, bilancia tekutín, liečivé čaje. Výživa starých, dlhodobo chorých a imobilných pacientov.
Alternatívne spôsoby výživy. Podávanie jedla dojčatám a batoľatám.
Kľúčové pojmy : diéta, sonda, bilancia tekutín, pitný režim, enterálna a parenterálna výživa,
materské mlieko.
Výkonový štandard:
 vymenovať a zdôvodniť zásady podávania stravy,
 demonštrovať prípravu pacienta (bio-psycho-sociálnu) na podávanie stravy, prípravu
pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu,
 opísať spôsob prípravy vybraných liečivých čajov a vymenovať ich účinky.
 opísať stravu dojčiat a vymenovať zásady prípravy, kŕmenia dojčaťa a význam materského
mlieka,
 demonštrovať prípravu dieťaťa (bio-psycho-sociálnu) na kŕmenie fľaškou alebo lyžičkou,
prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu,
 demonštrovať prípravu pacienta (bio-psycho-sociálnu) na kŕmenie cez nasogastrickú sondu,
prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu.
Obsahový štandard:
6. Tematický celok : Hygienická starostlivosť o chorého.
Témy: Hygienická starostlivosť o dospelého chorého. Hygienická starostlivosť o dojča
a batoľa.
Kľúčové pojmy : hygiena, imobilita, inkontinencia, sebaobslužné aktivity, celkový kúpeľ.
Výkonový štandard:
 konkretizovať postup zisťovania sebestačnosti pacienta v dodržiavaní hygieny a navrhnúť
činnosti na podporu sebestačnosti,
 demonštrovať starostlivosť o osobnú a posteľnú bielizeň chorého,
 demonštrovať prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na vykonanie hygienickej starostlivosti
o ruky pacienta, úprava nechtov, česanie, umývanie vlasov, prípravu pomôcok, realizáciu a
ukončenie výkonu,







demonštrovať prípravu pacienta na hygienickú starostlivosť o dutinu ústnu – zdravú dutinu
ústnu, osobitná starostlivosť o dutinu ústnu a starostlivosť o zubnú protézu, príprava
pomôcok, realizácia a ukončenie výkonu,
demonštrovať prípravu pacienta na hygienickú starostlivosť – ranná a večerná toaleta,
príprava pomôcok, realizácia a ukončenie výkonu,
demonštrovať prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na vykonanie celkového kúpeľa na lôžku,
prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu,
demonštrovať prípravu pacienta na holenie, holenie operačného poľa, príprava pomôcok,
realizácia a ukončenie výkonu,
demonštrovať prípravu dojčaťa a batoľaťa (bio-psycho-soc.) na vykonanie celkového
kúpeľa, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu .

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD PREDMETU PRE 2. ROČNÍK
Obsahový štandard:
7. Tematický celok : Sledovanie a záznam fyziologických funkcií.
Témy: Telesná teplota. Dýchanie. Pulz. Tlak krvi. EKG záznam. Vyprázdňovanie močového
mechúra. vyprázdňovanie hrubého čreva. Meranie obvodov, výšky a hmotnosti. Špecifiká
merania FF u detí.
Kľúčové pojmy : teplomer, teplotná krivka, dychová krivka, systolický tlak, diastolický tlak,
fonendoskop, hrudníkové a končatinové zvody.
Výkonový štandard:
 rozlíšiť viaceré druhy teplomerov a demonštrovať ich použitie,
 demonštrovať prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na meranie telesnej teploty v axile,
v ingvine, v ústach, v uchu prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu,
 opísať špecifiká merania telesnej teploty u detí ,
 demonštrovať prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na meranie dychu, prípravu pomôcok,
realizáciu a ukončenie výkonu,
 opísať špecifiká merania dychu u detí,
 demonštrovať prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na meranie pulzu, prípravu pomôcok,
realizáciu a ukončenie výkonu,
 opísať osobitosti merania pulzu u detí,
 demonštrovať prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na meranie tlaku krvi, prípravu
pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu,
 opísať špecifiká merania tlaku krvi u detí,
 demonštrovať prípravu pacienta na EKG záznam, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie
výkonu,
 popísať a ukázať správne miesta uloženia zvodov,
 demonštrovať prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na zber moču, na meranie mernej
hmotnosti moču, na jednorázový odber moču, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie
výkonu,
 demonštrovať zápis údajov o nameraných hodnotách FF do dokumentácie pacienta,
 demonštrovať prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na meranie obvodov, výšky a hmotnosti,
prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu.

Obsahový štandard:
8. Tematický celok : Vyprázdňovanie chorých
Témy : Vylučovanie stolice – faktory a poruchy. Aplikácia klyzmy. Ošetrovanie kolostómie.
Vylučovanie moču - faktory a poruchy. Cievkovanie – jednorázové a dlhodobé zavedenie
katétra a starostlivosť o permanentný katéter. Zachytávanie moču u dojčiat.
Kľúčové pojmy : klyzma, zápcha, hnačka, cievkovanie, kolostómia, diuréza.
Výkonový štandard:
 definovať pojem klyzma, rozdeliť klyzmy podľa účelu,
 demonštrovať prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na vykonanie klyzmy, prípravu pomôcok,
realizáciu a ukončenie výkonu,
 demonštrovať prípravu pacienta nesebestačného v starostlivosti o kolostómiu (bio-psychosoc.) na vyprázdnenie (výmenu) zberného vrecka, alebo očistenie zhojenej kolostómie od
stolice, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu,
 zdôvodniť význam cievkovania a zavedenia permanentného katétra,
 rozoznať jednotlivé typy cievok,
 demonštrovať prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na
cievkovanie, zavádzanie
permanentného katétra, prípravu pomôcok, spolupracovať so sestrou/lekárom pri výkone,
ukončenie výkonu,
 demonštrovať starostlivosť o PK, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu výmenu zberného vrecka, odstránenie PK a starostlivosť o pacienta po výkone,
 demonštrovať prípravu pacienta (bio-psycho-sociálnu) na výplach močového mechúra, prípravu




pomôcok, spolupracovať so sestrou pri výkone, ukončenie výkonu,
demonštrovať prípravu pacienta (bio-psycho-sociálnu) na zber moču a meranie mernej hmotnosti
moču, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu,

konkretizovať postup zisťovania sebestačnosti pacienta vo vyprázdňovaní a navrhnúť
činnosti na podporu sebestačnosti,
demonštrovať prípravu dieťaťa (bio-psycho-soc.) na zachytávanie moču, prípravu pomôcok,
realizáciu a ukončenie výkonu.

Obsahový štandard:
9. Tematický celok : Podávanie liečiv per os dospelým a deťom.
Témy: Podávanie liekov per os. Záznam o podávaných liečivách. Špecifiká podávania liekov
u detí.
Kľúčové pojmy : liek, forma lieku, per os, opiát, antibiotikum.
Výkonový štandard:
 demonštrovať prípravu pacienta (bio-psycho-sociálnu) na podávanie liekov per os, prípravu
pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu,
 konkretizovať postup zisťovania sebestačnosti pacienta v prijme liekov per os a navrhnúť činnosti na




podporu sebestačnosti, zabezpečenie užitia liekov per os,

špecifikovať osobitosti podávania liekov per os dojčatám a batoľatám,
preukázať zručnosť v odčítavaní expirácie liekov,
špecifikovať osobitosti pri podávaní antibiotík.

Obsahový štandard:
10. Tematický celok : Aplikácia liečiv cez dýchacie cesty.
Témy : Aplikácia inhalácie a kyslíka. Odsávanie sekrétov z nezaistených dýchacích ciest.
Špecifiká aplikácie inhalácie a kyslíka u detí.
Kľúčové pojmy : inhalácia, inhalátor, kyslíková fľaša, redukčný ventil, centrálny rozvod
kyslíka, aplikátory kyslíka, zvlhčovanie kyslíka.
Výkonový štandard:

demonštrovať prípravu pacienta (bio-psycho-sociálnu) na podávanie inhalácie, prípravu
pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu,

vymenovať bezpečnostné opatrenia a zásady manipulácie s kyslíkovou fľašou,

demonštrovať prípravu pacienta (bio-psycho-sociálnu) na podávanie kyslíka, prípravu
pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu,

špecifikovať výhody a nevýhody podávania kyslíka prostredníctvom kyslíkovej fľaše a
centrálneho rozvodu kyslíka,
 demonštrovať prípravu pacienta (bio-psycho-sociálnu) na odsávanie sekrétov z nezaistených
dýchacích iest, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu.
Obsahový štandard:
11. Tematický celok : Aplikácia liečiv cez kožu a telové dutiny.
Témy: Aplikácia liekov cez kožu. Aplikácia liekov do konečníka, na sliznicu nosa, do ucha, do
oka, kloktanie. Aplikácia liečebného kúpeľa. Špecifiká aplikácie liekov u detí.
Kľúčové pojmy : masť, krém, pasta, tekutý púder, zásyp, čapík, kvapky, spreje,liečebný kúpeľ.
Výkonový štandard:
 demonštrovať prípravu pacienta (bio-psycho-sociálnu) na podávanie liekov na kožu, prípravu
pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu,.
 demonštrovať prípravu pacienta (bio-psycho-sociálnu) na podávanie celkového a čiastočného
liečebného kúpeľa, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu,
 demonštrovať prípravu pacienta (bio-psycho-sociálnu) na podávanie liekov na sliznicu nosa,
prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu,

demonštrovať prípravu pacienta (bio-psycho-sociálnu) na podávanie liekov do oka a ucha,
prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu,

demonštrovať prípravu pacienta, pomôcok na kloktanie, realizáciu a ukončenie výkonu,
osobitosti aplikácie liekov do nosa, oka, ucha a na kožu dojčatám, batoľatám a deťom.
Obsahový štandard:
12. Tematický celok: Prevencia komplikácií z imobility.
Témy : Prevencia komplikácií z imobility na kostrovosvalovom, srdcovocievnom, dýchacom,
tráviacom, vylučovacom, nervovom a kožnom systéme. Špecifiká imobilizačného syndrómu
u detských a geriatrických pacientov. Polohovanie, dýchacie cvičenia, nácvik sedu, stoja,
chôdze, sebaobslužné činnosti.
Kľúčové pojmy: imobilizačný syndróm, polohovací režim, podpora sebaobslužných činností,
vertikalizácia, dýchacie cvičenie, zaparenina, dekubit, predilekčné miesta.

Výkonový štandard:
 demonštrovať správne polohovanie pacienta, dychové cvičenie, nácvik sedu, stoja a chôdze
a používanie pomôcok zabraňujúcim vzniku komplikácii z imobility, postup zisťovania
sebestačnosti imobilného pacienta.

Obsahový štandard:
13. Tematický celok : Aplikácia tepla, chladu a svetla.
Témy: Aplikácia tepla –prostriedky na aplikáciu, kúpeľ, liečivý sedací kúpeľ, suchý teplý
obklad, vlhký teplý obklad. Aplikácia chladu - prostriedky, ochladzovanie, chladné obklady zábaly, dráždivé obklady. Špecifiká aplikácie tepla a chladu u detí. Bioptronova lampa a jej
využitie.
Kľúčové pojmy : obklad, zábal, kúpeľ, teplo, chlad, svetlo, Priessnitzov obklad.
Výkonový štandard:
 vymenovať prostriedky využívané na aplikáciu tepla a chladu,
 demonštrovať prípravu pacienta (bio-psycho-sociálnu) na čiastočný teplý a sedací kúpeľ,
prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu,
 demonštrovať prípravu pacienta (bio-psycho-sociálnu) na aplikáciu chladu ochladzovaním,
prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu,
 demonštrovať prípravu pacienta (bio-psycho-sociálnu) na aplikáciu teplých suchých
a teplých vlhkých obkladov, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu,
 demonštrovať prípravu pacienta (bio-psycho-sociálnu) na podávanie chladných
a dráždivých obkladov, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu,
 opísať Priessnitzov obklad,
 demonštrovať prípravu pacienta (bio-psycho-sociálnu) na aplikáciu svetla za pomoci
bioptronovej lampy, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu.
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD PREDMETU PRE 3. ROČNÍK
Obsahový štandard:
14. Tematický celok : Aplikácia injekcií.
Témy: Aplikácii injekcií a asistencia pri infúzií. Starostlivosť o periférnu kanylu. Aplikácia
s.c. injekcie. Inzulín-druhy a zásady aplikácie. Aplikácia intramusculárnej injekcie. Asistencia
pri aplikácii i.v. injekcie a infúzie. Špecifiká aplikácie injekcií u detí
Kľúčové pojmy: intrakutánne, intradermálne, subcutánne, intramuskulárne, intravenózne,
intraarteriálne, injekčná striekačka, ihla, inzulín, heparín, kanyla.
Výkonový štandard:
 popísať pojmy – striekačka, ihla a ich druhy,
 demonštrovať prípravu pacienta (bio-psycho-sociálnu) na aplikáciu subcutánnej injekcie,
intramusculárnej injekcie, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu,
 demonštrovať prípravu pacienta (bio-psycho-sociálnu) na aplikáciu venóznej injekcie,
infúzie, prípravu pomôcok, asistenciu sestre/lekárovi a ukončenie výkonu,
 demonštrovať starostlivosť o intravenóznu kanylu,
 uviesť osobitosti aplikácie injekcií u detí.

Obsahový štandard:
15. Tematický celok : Odber biologického materiálu na vyšetrenie.
Témy: Druhy biologického materiálu, spôsoby odberu a možnosti vyšetrenia. Odber kapilárnej
a venóznej krvi, moču, stolice, spúta, výterov z telových dutín. Asistencia pri odbere
žalúdočného obsahu pri výplachu žalúdka. Špecifiká odberu biologického materiálu u detí.
Kľúčové pojmy: biologický materiál, ochranné pomôcky, biochemické serologické,
hematologické, mikrobiologické, chemické vyšetrenie.
Výkonový štandard:
 demonštrovať prípravu pomôcok, sprievodných lístkov podľa druhu odberu,
 demonštrovať prípravu pacienta (bio-psycho-sociálnu) na odber moču, stolice, spúta, výterov
z telových dutín, kapilárnej krvi na glykémiu a ABR, venóznej krvi na jednotlivé druhy
vyšetrení prípravu pomôcok, realizáciu odberu a ukončenie výkonu,
 demonštrovať prípravu pacienta (bio-psycho-sociálnu) na odber žalúdočného obsahu pri
výplachu žalúdka, asistenciu sestre/lekárovi a ukončenie výkonu
 demonštrovať prípravu pacienta (bio-psycho-sociálnu) na odber sterov z rán, prípravu
pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu,
 demonštrovať prípravu dieťaťa (bio-psycho-sociálnu) pri odbere biologického materiálu,
prípravu pomôcok, realizáciu/asistenciu lekárovi a ukončenie výkonu.
Obsahový štandard:
16. Tematický celok : Preväzy rán.
Témy: Druhy rán. Typy operačných rán vzhľadom na hojenie. Základné chirurgické
inštrumentárium. Preväz aseptickej rany. Asistencia pri preväze septickej rany. Drenážne
systémy. Sterilný stolík. Malé chirurgické výkony (sutúra, ablácia).
Kľúčové pojmy: aseptická rana, septická rana, sterilita, nozokomiálna nákaza, drén, drenážny
systém, inštrumentárium.
Výkonový štandard:
 definovať pojmy : preväz rany, aseptická a septická rana, nozokomiálna nákaza,
 vysvetlite rozdiel v operačných ranách vzhľadom na ich hojenie,
 pomenovať predložené základné chirurgické inštrumentárium,
 demonštrovať prípravu pacienta (bio-psycho-sociálnu) na preväz aseptickej rany, prípravu
pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu,
 demonštrovať prípravu pacienta (bio-psycho-sociálnu) na preväz septickej rany, prípravu
pomôcok, asistenciu sestre/lekárovi a ukončenie výkonu ,
 vymenovať význam a druhy drenážnych systémov,
 demonštrovať prípravu pacienta (bio-psycho-sociálnu) na výmenu zbernej nádoby
drenážneho systému, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu,
 demonštrovať prípravu sterilného stolíka (bio-psycho-sociálnu) na malý chirurgický výkon,
prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu,
 demonštrovať prípravu pacienta (bio-psycho-sociálnu) na malý chirurgický výkon, prípravu
pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu.

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU

ADMINISTRATÍVA A ZDRAVOTNÍCKA
DOKUMENTÁCIA
AZD

Študijný odbor: 5361 M, 5361 N praktická sestra

CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU
Predmet administratíva a zdravotnícka dokumentácia na SZŠ v rámci štátneho vzdelávacieho
programu, ako súčasť odbornej zložky vzdelávania poskytuje teoretické poznatky a praktické
zručnosti v spracovávaní a vedení administratívy vo všeobecnej rovine, ako aj vo vedení
dokumentácie v zdravotníctve.
Obsah predmetu zabezpečuje absolventovi študijného odboru získať kľúčové kompetencie, ktoré
využije jednak v profesijnej rovine a tiež v osobnom živote.
Výrazne využíva medzipredmetové vzťahy – poznatky a zručnosti žiakov z informatiky, matematiky
a slovenského jazyka. Elektronizácia administratívy značne uľahčuje manipuláciu s ňou, ale len
v prípade zručností v práci s informačno-komunikačnými technológiami. Zároveň je nutné aktívne
vyhľadávať platnú legislatívu pre vedenie a archivovanie dokumentácie.
CIELE UČEBNÉHO PREDMETU
Cieľom výučby predmetu administratíva a zdravotnícka dokumentácia je, aby absolvent vedel
aplikovať vedomosti a zručnosti z informatiky v administratívnych prácach a vo vedení
zdravotníckej dokumentácie, vedel pripraviť podklady pre archiváciu, vykonať inventarizáciu
majetku a zdokumentovať ju, vedel využiť vedomosti a zručnosti získané vo výučbe predmetu
v osobnom živote aj pracovnom prostredí, prípadne v ďalšom štúdiu pri spracovaní výskumných
prác.
ROZPIS UČIVA
2. ročník 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín, z toho 33 hodín cvičení
Obsahový štandard:
Tematický celok: Prvotné doklady ošetrených a hospitalizovaných pacientov.
Témy: Zdravotnícka dokumentácia – charakteristika, význam. Legislatívna úprava vedenia
zdravotnej dokumentácie. Zákon o ochranne osobných údajov. Nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných
údajov a voľnom pohybe takýchto údajov. Chorobopis. Dokumentácia pri príjme pacienta.
Dokumentácia pri prepustení a preložení pacienta. Dokumentácia pri úmrtí pacienta.
Nemocničný informačný systém. Dokumentácia pri odovzdávaní služieb. vedenie
dokumentácie na jednotlivých zdravotníckych pracoviskách. Ďalšia dokumentácia potrebná
pre zabezpečenie prevádzky ošetrovateľskej jednotky.
Kľúčové pojmy: právne normy, chorobopis, záznam o hospitalizácii pacienta, správa
ošetrujúcemu lekárovi, zápis o priebehu ošetrovania – dekurz, prijímací lístok, Doklad o
uschovaných veciach. Teplotná tabuľka. Hlásenie počtu chorých. Predpis stravy pre oddelenie.
Bilančný list. Objednávka liekov a zdravotníckych pomôcok. Lekárska správa. Sčítací lístok.
Potvrdenie o pracovnej neschopnosti. List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí.
Pozostalosť, nemocničný informačný systém.
Výkonový štandard:
 vysvetliť význam ochrany osobných údajov fyzickej
osoby pri vední zdravotnej
dokumentácie,
 vysvetliť význam a dôležitosť vedenia zdravotníckej dokumentácie,
 charakterizovať administratívu oddelenia centrálneho príjmu,
 popísať administratívu pri prijatí, prepustení, preložení alebo úmrtí na nemocničnom
oddelení.

Obsahový štandard:
Tematický celok: Príprava žiadaniek na vyšetrenia.
Témy: Príprava žiadaniek na vyšetrenia. Zásady triedenia a transportu biologického
materiálu, členenie laboratórií. Príprava a praktický nácvik žiadaniek na biochemické,
hematologické, a mikrobiologické vyšetrenie. Príprava a praktický nácvik žiadaniek na
biochemické, hematologické, mikrobiologické a iné vyšetrenie. Žiadanky na diagnostické
vyšetrenia (napr.: RTG, SONO, CT, MRI). Triedenie lekárskych nálezov a výsledkov,
indexovanie.
Kľúčové pojmy: zdravotná dokumentácia, ochrana osobných údajov, triedenie a transport
biologického materiálu, laboratória, žiadanky na biochemické, hematologické,
mikrobiologické a patologické vyšetrenie, žiadanky na zobrazovacie vyšetrenia, indexovanie.
Výkonový štandard:
 opísať obsah a rozsah zdravotnej dokumentácie,
 opísať obsah zákona o ochrane osobných údajov,
 vymenovať zásady triedenia a transportu biologického materiálu do jednotlivých laboratórií,
 demonštrovať vyplnenie žiadanky do jednotlivých laboratórií.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Administratíva a dokumentácia pri chorobách z povolania a chorobách, ktoré
podliehajú hláseniam a depistáži.
Témy: Dokumentácia pri chorobách z povolania. Administratíva a dokumentácia pri
chorobách podliehajúcim hláseniam a depistáži. Hlásenie o narodení.
Kľúčové pojmy: Zoznam chorôb z povolania – stanovený právnym predpisom. Hlásenie
choroby z povolania a priemyselnej otravy. Hlásenie zhubného nádoru. Kontrolné hlásenie
zhubného nádoru. Hlásenie prenosnej choroby. Povinné hlásenia pri narodení dieťaťa,
depistáž.
Výkonový štandard:
 vysvetliť význam vedenia dokumentácie pri chorobách z povolania a chorobách
podliehajúcim hláseniam,
 vysvetliť význam vedenia dokumentácie pri narodení dieťaťa,
 definovať pojem depistáž,
Obsahový štandard:
Tematický celok: Administratíva a dokumentácia v starostlivosti o inventár na pracovisku.
Témy: Inventarizačné karty majetku. Inventúra a inventarizácia. Inventarizačné rozdiely,
osobná a kolektívna hmotná zodpovednosť.
Kľúčové pojmy: Inventár. Inventarizačná karta majetku. Evidenčné číslo. Inventúra.
Inventarizácia. Inventarizačný rozdiel – prebytok, manko. Vyradenie majetku z evidencie
organizácie.
Výkonový štandard:
 vysvetliť význam evidencie inventára na oddelení,
 vysvetliť rozdiel medzi inventúrou a inventarizáciou,
 definovať pojem hmotná zodpovednosť,
 poznať príčiny vyradenia majetku z evidencie.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Archivácia a skartácia.

Témy: Registratúra. Registratúrne stredisko, registratúrny poriadok. Vyraďovanie
písomností, skartácia. Možnosti vypožičiavania a nazerania do spisov. Archivačná lehota
zdravotníckej dokumentácie
Kľúčové pojmy: archivácia,registratúra, dokumentačný pracovník, indexovanie chorobopisov
a pôrodopisov, skartácia, skartačné znaky, vyraďovacie konanie.
Výkonový štandard:
 poznať náplň práce dokumentačného pracovníka,
 poznať zmysel archivácie chorobopisov,
 oboznámiť sa legislatívou, ktorá hovorí o archivácií zdravotnej dokumentácie,
 definovať pojem skartácia, poznať význam skartácie,
 oboznámiť sa so skartačnými znakmi.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Písomností z oblasti nákupu a predaja.
Témy: Zabezpečenie špeciálneho zdravotníckeho materiálu a pomôcok – dopyt. Ponuka tovaru
a služieb. Objednávka – zabezpečenie servisu a opráv zdravotníckej techniky. Urgencia.
Faktúra. Reklamácia. Upomienka.
Kľúčové pojmy: STN 016910, záhlavie, adresné pole, heslo veci, text listu, pozdravná formula,
prílohy, dopyt, ponuka, objednávka, urgencia, faktúra, reklamácia, upomienka.
Výkonový štandard:
 ovládať formálnu úpravu obchodného listu formátu A4,
 prakticky vyhotoviť dopyt, ponuku, objednávku, urgenciu, faktúru, reklamáciu a upomienku,
 poznať význam týchto písomností a ich uplatnenie v praxi.
Obsahový štandard:
Tematický celok: Tvorba a prezentácia ročníkových prác.
Témy: Charakteristika jednotlivých druhov stredoškolských prác. Etapy písania písomnej
práce. Zásady práce s literatúrou. Citačná norma. Registre publikačných prác. Náležitosti
záverečných prác, ich bibliografická registrácia, ,kontrola originality, uchovávanie
a sprístupňovanie prác. Neoprávnená práca s informačnými zdrojmi, autorská etika.
Formálna stránka úpravy písomnej práce. Predná časť práce. Jadro práce, číslovanie strán,
kapitol a podkapitol, prílohy práce. Metodika empirického výskumu. Formy spracovania
získaných údajov. Bibliografický odkaz a citácia. Prezentácia a obhajoba práce. Kritériá
hodnotenia práce.
Kľúčové pojmy: referát, seminárna práca, projektová práca, ročníková práca, práca SOČ,
voľba témy, bibliografický prieskum, štúdium literatúry, určenie cieľa a metodiky prieskumu,
osnova práce, kompilácia, parafráza, citovanie, plagiátorstvo, písmo, papier, okraje,
normalizovaná strana, rozsah práce, obal, titulný list, čestné prehlásenie, poďakovanie, obsah,
zoznam skratiek a symbolov, ciele práce, číslo strany, kapitola, podkapitola, prílohy,
pozorovanie, dotazník, rozhovor, kazuistika, obsahová analýza dokumentu, experiment,
tabuľka, graf, diskusia, záver, zhrnutie (anotácia), resumé, citácia, zoznam použitej literatúry,
konzultantský posudok, oponentský posudok.
Výkonový štandard:
 vymenovať jednotlivé druhy stredoškolských prác a stručne ich charakterizovať,
 oboznámiť sa so štruktúrou stredoškolských prác,
 opísať etapy prípravy písomnej práce,
 vysvetliť oprávnenú a neoprávnenú prácu s informačnými zdrojmi,
 formulovať požiadavky na formálnu stránku práce,








charakterizovať jednotlivé časti práce,
preukázať schopnosť použitia metód empirického výskumu,
vytvoriť zo získaných dát tabuľku a graf,
zostaviť zoznam použitej literatúry,
opísať požiadavky na obhajobu a prezentáciu práce,
vymenovať a zdôvodniť kritériá hodnotenia písomnej práce.

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU

OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ
OŠS

Študijný odbor: 5361 M, 5361 N praktická sestra

CHARAKTERISTIKA PREDMETU:
Predmet odborná klinická prax v rámci školského vzdelávacieho programu, ako súčasť odbornej
zložky vzdelávania je profilujúci predmet, ktorého obsah má naučiť žiakov prakticky aplikovať
v klinických podmienkach, zdravotníckych zariadeniach teoretické a praktické poznatky, ktoré žiaci
získali v odborných a všeobecno-vzdelávacích predmetoch. Integruje vedomosti, zručnosti, postoje
a návyky z psychologicko-pedagogickej, právnej, etickej, organizačnej, preventívnej, klinickej
a ošetrovateľskej oblasti do konkrétnych ošetrovateľských činností. Žiaci pochopia jednotu človeka
v zdraví a chorobe a v tomto zmysle sú schopní uspokojovať potreby chorých a vytvárať optimálne
podmienky pre ich uzdravenie, alebo pokojnú smrť.
CIELE PREDMETU:
Cieľom predmetu je nácvik ošetrovateľských činností a ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta
v rozsahu kompetencií praktickej sestry vytváranie profesionálnych postojov, zdokonaľovanie
profesionálnej komunikácie, pozornosti a pamäte v prirodzených podmienkach zdravotníckej praxe.
Žiak absolvovaním predmetu dokáže zdôvodniť realizované ošetrovateľské výkony a postupy,
vykonať ich v rozsahu platnej legislatívy, získa zručnosti vo vedení zdravotníckej administratívy
spojenej s hospitalizáciou pacienta a aktívne spolupracovať v ošetrovateľskom tíme.
Súčasťou odbornej klinickej praxe v 3. ročníku je absolvovanie súvislej odbornej praxe.
Rozpis počtu hodín pre 4 -ročné denné štúdium
3. ročník 14 hodín týždenne, spolu 420 hodín cvičení (30 týždňov)+ 140 hod. (4 týždne)
súvislá odborná klinická prax
4. ročník 18 hodín týždenne, spolu 540 hodín cvičení (30 týždňov)
Odbornú klinickú prax na výučbových pracoviskách zabezpečujú učitelia stabilne určení na
jednotlivé odborné pracoviská, u ktorých sa skupiny žiakov striedajú. Základné poučenie
o predpisoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vykoná učiteľ na začiatku prvého ročníka
v rámci úvodného tematického celku osobitne v odbornej učebni v škole a osobitne v zdravotníckom
zariadení. So špecifickými opatreniami pre jednotlivé pracoviská a pracovné činnosti sa žiaci
zoznamujú počas celého školského roku. Na zdôraznenie hľadiska bezpečnosti práce a zdôvodnenie
zodpovednosti žiakov za bezpečnosť práce sa vyžaduje, aby žiaci všetkých ročníkov po ukončení
výučby úvodného tematického celku podpísali vyhlásenie o tom, že boli riadne poučení
o bezpečnostných predpisoch.
Počet žiakov v skupine je najviac 6, s ohľadom na obsahové a výkonové štandardy predmetu
a kompetencie praktickej sestry. Je vhodné, ak si žiak nacvičuje a upevňuje vedomosti na rovnakých
pracoviskách v 3. aj 4. ročníku v I. aj II. polroku. Maximálny počet výučbových pracovísk počas
štúdia pre jedného žiaka je 6.
Oddelenia centrálnej sterilizácie, administratívne pracoviská, úsek operačných sál, JIS, ARO,
absolvujú žiaci v rámci prideleného oddelenia vo 4. ročníku podľa regionálnych podmienok.
Na všetkých výučbových pracoviskách je ťažiskom výučby:
1.

nácvik, upevňovanie zručností v poskytovaní základných ošetrovateľských, asistentských
a administratívnych činností podľa podmienok pracovísk

2.

v získavaní zručností v uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb pacienta v rozsahu
ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá nadväzuje na získané vedomosti z teórie v škole.

Rozpis pracovísk:
Zdravotnícke zariadenia ústavnej
zdravotnej starostlivosti
pracoviská internistických disciplín
( oddelenie/klinika: interné, kardiologické,
neurologické, FBRL a iné)+
pracoviská chirurgických disciplín
(oddelenie/klinika: chirurgické,
traumatologické, ortopedické, urologické,
cievné, neurochirurgické a iné)+
pediatrické oddelenie/klinika
gynekologicko-pôrodnícke
oddelenie/klinika, okrem pôrodnej sály
geriatrické oddelenie (doliečovacie,
oddelenie dlhodobo chorých, dom
ošetrovateľskej starostlivosti alebo
zariadenie poskytujúce sociálnu službu a
zároveň ošetrovateľskú starostlivosť)
Zdravotnícke zariadenie ambulantnej
zdravotnej starostlivosti
ambulancia všeobecného lekára pre
dospelých
ambulancia všeobecného lekára pre deti a
dorast
Súvislá odborná klinická prax
Spolu

3. ročník
Minimálny
Počet
počet
hodín
týždňov

4. ročník
Minimálny
Počet
počet
hodín
týždňov

8

112

8

144

8

112

8

144

5

70

6

108

5

70

5

90

4

56

0

0

0

0

1

18

0

0

2

36

4

140

0

0

34

560

30

540

+ žiak absolvuje ptax na niektorom z uvedených pracovísk danej disciplíny

Témy obsahového štandardu sú rámcové, učiteľ ich napĺňa v nadväznosti na cvičenia v škole
a v závislosti špecifík výučbového pracoviská.
Obsahový štandard:
Témy:
Organizácia práce na pracovisku praktického vyučovania, bezpečnosť a ochrana zdravia pri
práci.
Dodržiavanie bezpečného prostredia osoby vrátane dieťaťa a ochrana intimity pri
poskytovaní základnej starostlivosti
Obväzový materiál a obväzová technika
Starostlivosť o pomôcky
Starostlivosť o posteľ a polohovanie pacienta
Podávanie jedla pacientom
Hygienická starostlivosť o chorého

Vyprázdňovanie chorých
Sledovanie a záznam fyziologických funkcií
Odber biologického materiálu na vyšetrenie
Podávanie liečiv per os
Aplikácia liečiv na kožu a do telových dutín
Aplikácia tepla a chladu
Aplikácia injekcií
Aplikácia liečiv cez dýchacie cesty
Preväzy rán
Starostlivosť o umierajúceho a mŕtve telo
Spolupráca so sestrou pri vizite
Psychosociálne aspekty ošetrovateľskej starostlivosti
Pozorovanie a zber informácií o potrebách pacienta a záznam pozorovaných javov do
ošetrovateľskej dokumentácie. Zásady profesijnej komunikácie
Zdravotno-výchovná činnosť primeraná veku a zdravotnému stavu pacienta
Administratíva a zdravotnícka dokumentácia
Vedenie a spracovanie dokumentácie spojenej s príjmom, preložením a prepustením pacienta.
Vedenie a spracovanie dokumentácie a administratíva spojená s hospitalizáciou pacienta
a prevádzkou oddelenia (indexovanie chorobopisov a pôrodopisov, príprava sprievodných
lístkov, triedenie a zakladanie výsledkov vyšetrení a iné.)
Záznam realizovaných výkonov do dokumentácie.
Práca s informačným systémom pracoviska.
Ošetrovanie pacienta s vybraným ochorením:
 zisťovanie miery sebestačnosti a potreby pomoci pacientovi vo vykonávaní sebaobslužných
činností a aktivít denného života,
 metodika výchovy k sebestačnosti a nezávislosti,
 záznam odchýlok v potrebách do dokumentácie pacienta, návrh riešenia a jeho realizácia,
 spolupráca na ošetrovateľskom pláne špecifickom pre jednotlivé oddelenia, v rozsahu
kompetencií,
 zdravotno-výchovná činnosť, poučenie pacienta o základnej starostlivosti súvisiacej
s uspokojovaním biologických potrieb
Výkonové štandardy:
 Opísať organizáciu práce na pracovisku praktického vyučovania
 Dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 Realizovať výkony súvisiace s prevádzkou oddelenia (starostlivosť o pomôcky, mechanickú
očistu, dezinfekciu, prípravu dezinfekčných roztokov, sterilizáciu a iné)
 Realizovať ošetrovateľské výkony na uspokojenie potrieb u pacienta podľa stanovených
kritérií: hygiena rúk, bio-psycho-sociálna príprava pacienta na výkon, získanie súhlasu
pacienta s výkonom, príprava pomôcok, realizácia výkonu alebo asistencia, komunikácia
počas výkonu, zápis do ošetrovateľskej dokumentácie, uloženie pomôcok (celkový kúpeľ,
zabezpečenie pitného režimu a iné)
 Realizovať ošetrovateľské výkony samostatne alebo v spolupráci so sestrou/lekárom s dôrazom
na dodržiavanie odporúčaných ošetrovateľských štandardov (odber kapilárnej krvi, aplikácia
inzulínu a iné)
 Vykonávať administratívne práce súvisiace s hospitalizáciou pacienta a prevádzkou
oddelenia
 Spolupracovať so sestrou pri ošetrovaní pacientov metódou ošetrovateľského procesu
 Dodržiavať zásady profesijnej komunikácie



Prejaviť schopnosť samostatne profesionálne riešiť vzniknuté situácie na výučbovom
pracovisku

Súvislá odborná klinická prax v ramci predmetu ošetrovateľská starostlivosťv 3.ročníku trvá
súvislé 4 týždne po 7 hodín denne, (1 hodina 45 minút) 35 hodín týždenne, spolu 140 hodín.V PKŠ
denná forma štúdia je súvislá odborná klinická prax v 1. ročníku.
Súvislá odborná klinická prax ako súčasť predmetu ošetrovateľská starostlivosť vytvára
podmienky
a priestor pre samostatnú prácu žiakov v zdravotníckych zariadeniach .
Cieľom súvislej odbornej klinickej praxe je prehĺbenie a upevnenie odborných vedomostí,
zručností a návykov pri realizácii ošetrovateľských výkonov ako predpoklad do ďalšieho štúdia vo
4. ročníku, kde sa žiak vedie k spolupráci s ošetrovateľským tímom pri uspokojovaní potrieb
pacienta metódou ošetrovateľského procesu.
Súvislá odborná klinická prax je organizovaná v súlade so školskou legislatívou. Vzťahy medzi
školou a organizáciou, v ktorej sa prax uskutočňuje, zabezpečuje rámcová zmluva. Súčasťou tejto
zmluvy musí byť druh pracovnej činnosti, ktorú budú žiaci vykonávať, miesto, časový rozvrh práce,
pracovné, hygienické podmienky, ako aj opatrenia zamerané na bezpečnosť a ochranu zdravia počas
súvislej odbornej klinickej praxe. Prvý deň pri nástupe na súvislú odbornú klinickú prax musia byť
žiaci poučení o organizačnej štruktúre zdravotníckeho zariadenia, o prevádzkovom poriadku
príslušného pracoviska, o predpisoch týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
o protipožiarnych predpisoch a o starostlivosti o životné prostredie. Pred začatím súvislej odbornej
klinickej praxe učiteľ vysvetlí žiakom cieľ praxe, jej obsah, organizačné zásady, vedenie záznamov
o tejto praxi a predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Súvislú odbornú klinickú prax v ramci predmetu ošetrovateľská starostlivosť žiaci vykonávajú
striedavo v dopoludňajších a odpoludňajších službách súvislo 4 týždne. Zabezpečujú ju odborní
učitelia predmetu ošetrovateľská starostlivosť a hodnotí sa v rámci tohto predmetu.

10. Učebné osnovy
všeobecno-vzdelávacích predmetov

Názov a adresa školy
Názov školského vzdelávacieho programu
Kód a názov ŠVP
Kód a názov študijného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia

Stredná zdravotnícka škola , Lipová 32, 066 83
Humenné
Praktická sestra
53 Zdravotníctvo
5361 M praktická sestra
úplné stredné odborné vzdelanie
4 roky
denná

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
SJL

Študijný odbor: 5361 M praktická sestra

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Predmet slovenský jazyk a literatúra tvoria dve tesne zviazané a obsahovo sa prelínajúce zložky, a
to jazyková a literárna. Cieľom oboch zložiek je viesť žiakov k uvedomeniu si jazykovej a
kultúrnej pestrosti nielen v rámci Európy a sveta, ale aj v rámci jednotlivých sociálnych prostredí.
Cez pochopenie významu jazyka pre národnú kultúru by mali žiaci dospieť k chápaniu odlišností,
tolerancii a orientácii v multikultúrnom prostredí. Základom literárnej zložky je postupné
rozvíjanie čitateľských kompetencií od analytického čítania až po schopnosť pracovať s
významom literárneho textu na vyššej individuálnej úrovni spracovania (syntetické a hodnotiace
čítanie).
Vnútorné delenie predmetu slovenský jazyk a literatúra je v plnej kompetencii učiteľa a
príslušnej predmetovej komisie, rovnako ako aj osnovanie učiva počas štúdia.
JAZYKOVÁ ZLOŽKA
Jazyková časť predmetu sa zaoberá problematikou jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie
medzi ľuďmi. Jazyk je vnímaný ako zdroj osobného a kultúrneho obohatenia človeka a v tomto
chápaní predstavuje základ celého učebného procesu. Vo vyučovaní jazyka je v popredí analýza a
interpretácia textov/prejavov a tvorba vlastných textov/prejavov, ktoré sú adekvátne konkrétnej
komunikačnej situácii a zodpovedajú vekovým a vzdelanostným možnostiam žiakov.
Štruktúra dokumentu
Vzdelávací štandard zo slovenského jazyka a literatúry – jazyková zložka – má tabuľkovú formu,
ktorá je usporiadaná podľa komunikačných kompetencií a kľúčových kompetencií.
I.

Vedieť komunikovať adekvátne komunikačnej situácii:
1.1 Vyjadrovať

sa adekvátne komunikačnej situácii – ústne (vhodná forma a obsah).

1.2 Vyjadrovať

sa adekvátne komunikačnej situácii – ústne a písomne (vhodná forma a

obsah).
1.3 Čítať

s porozumením súvislé aj nesúvislé texty.

1.4 Vedieť
II. Učenie

aktívne počúvať.

sa:

2.1 Schopnosť učiť sa učiť.
Komunikačné kompetencie a kľúčové kompetencie členia výkon do uzavretých celkov.
Postupnosť rozvíjania uvedených kompetencií rovnako ako aj postupné radenie vzdelávacieho

obsahu je v právomoci učiteľa, ktorý môže jednotlivé pojmy a výkony spájať podľa vlastnej
potreby do tematických celkov.
Vzdelávací štandard pre jazykovú zložku predmetu sa skladá z obsahového a výkonového
štandardu.
Výkonový štandard vymedzuje učebný výkon žiaka a je kritériom na hodnotenie úrovne, ktorú
žiak dosiahol na vyučovaní. Tvoria ho textové časti usporiadané do riadkov

a stĺpcov v

nasledujúcom poradí:
riadky: aplikačný kontext,
kľúčové kompetencie,
stĺpce: kompetencie
(komunikačné, kľúčové),
optimálny a minimálny
výkon.
Aplikačný kontext je vo vzdelávacom štandarde dominantným prvkom. Ide o textovú zložku
vzdelávacieho štandardu, ktorú tvoria jednotlivé slohové útvary/žánre, resp. druhy textov
stanovené v obsahovom štandarde. V rámci kompetencie čítať s porozumením súvislé aj
nesúvislé texty predstavuje textová zložka priestor na analýzu, t. j. priestor na vyvodzovanie,
utvrdzovanie jednotlivých pojmov a nadobúdanie predmetových kompetencií. Pri kompetenciách
vyjadrovať sa adekvátne komunikačnej situácii – ústne a vyjadrovať sa adekvátne
komunikačnej situácii ústne/písomne žiak deklaruje svoje nadobudnuté vedomosti a
kompetencie vo forme tvorby konkrétneho slohového útvaru/žánru. Jednotlivé slohové
útvary/žánre tak predstavujú komunikačný priestor, v ktorom žiak aplikuje svoje
nadobudnuté vedomosti

a kompetencie z jednotlivých jazykových rovín a slohu.

Kľúčové kompetencie majú nadpredmetový charakter. Sú nevyhnutné pre rôzne činnosti
súvisiace s učením a rozvíjajú sa na všetkých vyučovacích predmetoch.
Komunikačné kompetencie majú činnostný charakter a žiak ich nadobúda zvládnutím
výkonového a obsahového štandardu.
Výkon je definovaný dvoma krajnými úrovňami, a to optimálnou (najvyššou – výborný) a
minimálnou (najnižšou akceptovateľnou – dostatočný) úrovňou. Inštitucionálne (školskou
inšpekciou, národnými testami a pod.) je merateľný na konci štvrtého ročníka gymnázia so
štvorročným vzdelávacím programom a na konci štvrtého, resp. piateho ročníka gymnázia s
päťročným vzdelávacím programom.

Obsahový štandard predstavuje druhú a neoddeliteľnú súčasť vzdelávacieho štandardu.
Tvoria ho základné pojmy z oblasti jazykovedy a teórie komunikácie. Ich
rozdelenie do tematických celkov spolu s jednotlivými výkonmi a kompetenciami je v plnej
kompetencii učiteľa. Pojmy sú graficky rozdelené do troch kategórií:
•

tučné písmo – pojmy už boli zavedené v základnej škole,

•

normálne písmo – pojmy zavádzané v 1. – 4. ročníku gymnázia so štvorročným vzdelávacím
programom a v 1. – 5. ročníku gymnázia s päťročným vzdelávacím programom,

•

označuje pojem, ktorý už bol zavedený, ale opätovne sa zavádza aj v 1. – 4. ročníku
gymnázia so štvorročným vzdelávacím programom a v 1. – 5. ročníku gymnázia s
päťročným vzdelávacím programom.

Obsahový vzdelávací štandard. Časť: jazyk
Ročníky: 1. – 4.
Poznámka:
Tučné písmo – pojmy už boli zavedené v základnej škole.
Normálne písmo – pojmy zavádzané v 1. – 4. ročníku gymnázia so štvorročným vzdelávacím
programom a v 1. – 5. ročníku gymnázia s päťročným vzdelávacím programom.
– označuje pojem, ktorý už bol zavedený, ale opätovne sa zavádza aj v 1. – 4. ročníku gymnázia
so štvorročným vzdelávacím programom a v 1. – 5. ročníku gymnázia s päťročným vzdelávacím
programom.

Zvuková rovina jazyka, grafická stránka jazyka a pravopis
fonéma
hláska
samohlásky – spoluhlásky – dvojhlásky
samohlásky: krátke – dlhé
spoluhlásky: tvrdé – mäkké – obojaké
znelé – neznelé; znelé nepárové (zvučné) spoluhlásky
slabika
rozdeľovanie slov na slabiky
slabikotvorné hlásky -l, -ĺ, -r, -ŕ
rytmické krátenie
slovo
spisovná výslovnosť/ortoepia
splývavá/viazaná výslovnosť
spodobovanie/znelostná asimilácia
výslovnosť a výskyt ä
výslovnosť slabík de/di, te/ti, ne/ni, le/li v cudzích slovách
výslovnosť cudzích slov
intonácia
časová modulácia reči: kvantita hlások, prestávka/pauza – fyziologická,
významová, tempo reči, rytmus
silová modulácia hlasu: hlavný slovný prízvuk, dôraz, sila hlasu
tónová modulácia hlasu: uspokojivá končiaca (klesavá), neuspokojivá končiaca
(stúpavá), neuspokojivá nekončiaca melódia vety
frázovanie
grafická stránka jazyka
písmeno/graféma
abeceda
malé, veľké, písané, tlačené písmená
diakritické znamienka: dĺžeň, mäkčeň, vokáň, dve bodky
interpunkcia; interpunkčné znamienka: bodka, otáznik, výkričník, čiarka,
bodkočiarka, spojovník, zátvorka, pomlčka, úvodzovky, dvojbodka, apostrof,
lomka, tri bodky

pravopis/ortografia
vybrané slová
rozdeľovanie predponových slov: slabičné a neslabičné predpony
priama reč, uvádzacia veta
vsuvka, prístavok, oslovenie
pravidlo o rytmickom krátení
samohlásková skupina – spoluhlásková skupina
Významová/lexikálna rovina jazyka
sémantický trojuholník: objekt/vec – pojem – slovo
lexikálny význam slova – gramatický význam slova
slovná zásoba – členenie
jadro slovnej zásoby – okraj slovnej zásoby
slovná zásoba národného jazyka – individuálna slovná zásoba
aktívna slovná zásoba – pasívna slovná zásoba
spisovné slová
nespisovné slová: nárečové a slangové slová
termíny/odborné názvy
neutrálne slová
citovo zafarbené (expresívne) slová: zdrobneniny, eufemizmy, pejoratíva,
vulgarizmy
domáce slová – cudzie slová
nové slová/neologizmy
zastarané slová
archaizmy
historizmy
jednoslovné pomenovania
viacslovné pomenovania
združené pomenovania
frazeologizmus: príslovie, porekadlo, pranostika, prirovnanie
jednovýznamové – viacvýznamové slová
synonymá
antonymá/opozitá
homonymá
spôsoby obohacovania slovnej zásoby
tvorenie slov: slovotvorný základ, základové slovo
odvodzovanie – predpona, prípona; odvodené slovo
skladanie
skracovanie – skratky, značky, skratkové slová
preberanie slov
prenášanie významu/nepriame pomenovania – metafora, metonymia,
personifikácia
internacionalizácia – internacionalizmus
slovná zásoba – systematizácia

slovníky
pravopisný, synonymický
výkladový, cudzích slov
frazeologický
prekladový, terminologický
Tvarová/morfologická rovina jazyka
gramatický tvar
skloňovanie
menné gramatické kategórie
rod, číslo, pád
pádové otázky
podstatné mená
ohybný slovný druh
plnovýznamový slovný druh
vetnočlenská platnosť
všeobecné – vlastné
konkrétne – abstraktné
životné – neživotné
rod
mužský, ženský, stredný
číslo
jednotné/singulár – množné/plurál
pád
nominatív/1. pád, genitív/2. pád, datív/3. pád, akuzatív/4. pád,
vokatív/5. pád, lokál/6. pád, inštrumentál/7. pád
vzor
chlap, hrdina dub, stroj, kuli
žena, ulica, dlaň, kosť, gazdiná
mesto, srdce, vysvedčenie, dievča
pomnožné podstatné mená
podstatné mená mužského rodu
zvieracie
neživotné zakončené na –r, -l
cudzie nesklonné podstatné mená
skloňovanie podstatného mena pani
prídavné mená
ohybný slovný druh
plnovýznamový slovný druh
vetnočlenská platnosť
akostné
stupňovanie
stupeň – 1., 2., 3.
vzťahové

privlastňovacie
rod, číslo, pád
vzor
pekný, cudzí
páví
otcov (matkin)
Zámená
ohybný slovný druh
plnovýznamový slovný druh
vetnočlenská platnosť
skloňovanie
základný tvar
rod, číslo, pád
Tvarová/morfologická rovina jazyka
druhy zámen
osobné – základné, privlastňovacie
zvratné – základné, privlastňovacie
vymedzovacie
neurčité
opytovacie
ukazovacie
číslovky
ohybný slovný druh
plnovýznamový slovný druh
vetnočlenská platnosť
skloňovanie
rod, číslo, pád
druhy čísloviek
určité
neurčité
základné
radové
násobné
skupinové
slovesá
ohybný slovný druh
plnovýznamový slovný druh
vetnočlenská platnosť
tykanie/vykanie
časovanie
slovesné gramatické kategórie
osoba, číslo, čas, spôsob, rod, vid
osoba – 1., 2., 3.

čas
minulý, prítomný, budúci
historický prézent
spôsob
oznamovací, rozkazovací, podmieňovací
rod
činný, trpný
vid
dokonavý, nedokonavý

Tvarová/morfologická rovina jazyka
určitý tvar slovies
neurčité tvary slovies
neurčitok, prechodník, činné príčastie prítomné, trpné
príčastie, slovesné podstatné meno
jednoduchý a zložený slovesný tvar
zvratné, nezvratné
plnovýznamové
činnostné, stavové
neplnovýznamové
sponové, modálne, fázové
príslovky
neohybný slovný druh
plnovýznamový slovný druh
vetnočlenská platnosť
druhy prísloviek
miesta, času, spôsobu, príčiny
stupňovanie prísloviek
predložky
neohybný slovný druh
neplnovýznamový slovný druh
vetnočlenská platnosť
väzba s pádom
vokalizácia
spojky
neohybný slovný druh
neplnovýznamový slovný druh
vetnočlenská platnosť
priraďovacie
zlučovacie, stupňovacie, vylučovacie, odporovacie
podraďovacie

interpunkcia
častice
neohybný slovný druh
neplnovýznamový slovný druh
vetnočlenská platnosť
interpunkcia
citoslovcia
neohybný slovný druh
neplnovýznamový slovný druh
vetnočlenská platnosť
interpunkcia
Syntaktická/skladobná rovina
veta
vety podľa zloženia
jednoduchá veta
holá
rozvitá
rozvitá s viacnásobným vetným členom
zložená veta/súvetie
jednoduché súvetie
zložené súvetie
vety podľa obsahu/modálnosti
oznamovacia, opytovacia, rozkazovacia, želacia; zvolacia
vety podľa členitosti
jednočlenná
slovesná – neslovesná
dvojčlenná
úplná – neúplná
základné/hlavné vetné členy
podmet
vyjadrený – nevyjadrený
prísudok
slovesný – neslovesný
vetný základ – slovesný, neslovesný
vedľajšie/rozvíjacie vetné členy
predmet
priamy, nepriamy
príslovkové určenie
miesta
času
príčiny
spôsobu

prívlastok
zhodný – nezhodný
prístavok
vetné sklady
prisudzovací sklad
určovací sklad
priraďovací sklad
zhoda
polovetná konštrukcia – s prechodníkom, s príčastím, s neurčitkom
jednoduché súvetie – priraďovacie, podraďovacie
priraďovacie súvetie
zlučovacie
stupňovacie
odporovacie
vylučovacie
Syntaktická/skladobná rovina
podraďovacie súvetie
vedľajšia veta
prísudková
podmetová
predmetová
príslovková
miestna
časová
príčinná
spôsobová
prívlastková
expresívne syntaktické konštrukcie
vsuvka, prístavok, oslovenie, výpustka/elipsa, neukončená
výpoveď/apoziopéza
zápor v slovenčine
slovosled – významový, gramatický a rytmický činiteľ
nadvetná/textová syntax
názov, odsek, kapitola, úvod, jadro, záver
titulok
súdržnosť textu 1

Obsahový vzdelávací štandard. Časť: jazyk
Ročníky: 1. – 4.
Poznámka:
Tučné písmo – pojmy už boli zavedené v základnej škole.
Normálne písmo – pojmy zavádzané v 1. – 4. ročníku gymnázia so štvorročným
vzdelávacím programom a v 1. – 5. ročníku gymnázia s päťročným vzdelávacím
programom.
– označuje pojem, ktorý už bol zavedený, ale opätovne sa zavádza aj v 1. – 4. ročníku
gymnázia so štvorročným vzdelávacím programom a v 1. – 5. ročníku gymnázia s
päťročným vzdelávacím programom.

Zvuková rovina jazyka, grafická stránka jazyka a pravopis
fonéma
hláska
samohlásky – spoluhlásky – dvojhlásky
samohlásky: krátke – dlhé
spoluhlásky: tvrdé – mäkké – obojaké
znelé – neznelé; znelé nepárové (zvučné) spoluhlásky
slabika
rozdeľovanie slov na slabiky
slabikotvorné hlásky -l, -ĺ, -r, -ŕ
rytmické krátenie
slovo
spisovná výslovnosť/ortoepia
splývavá/viazaná výslovnosť
spodobovanie/znelostná asimilácia
výslovnosť a výskyt ä
výslovnosť slabík de/di, te/ti, ne/ni, le/li v cudzích slovách
výslovnosť cudzích slov
intonácia
časová modulácia reči: kvantita hlások, prestávka/pauza – fyziologická,
významová, tempo reči, rytmus
silová modulácia hlasu: hlavný slovný prízvuk, dôraz, sila hlasu
tónová modulácia hlasu: uspokojivá končiaca (klesavá), neuspokojivá končiaca
(stúpavá), neuspokojivá nekončiaca melódia vety
frázovanie
grafická stránka jazyka
písmeno/graféma
abeceda
malé, veľké, písané, tlačené písmená
diakritické znamienka: dĺžeň, mäkčeň, vokáň, dve bodky

interpunkcia; interpunkčné znamienka: bodka, otáznik, výkričník, čiarka,
bodkočiarka, spojovník, zátvorka, pomlčka, úvodzovky, dvojbodka, apostrof,
lomka, tri bodky
pravopis/ortografia
vybrané slová
rozdeľovanie predponových slov: slabičné a neslabičné predpony
priama reč, uvádzacia veta
vsuvka, prístavok, oslovenie
pravidlo o rytmickom krátení
samohlásková skupina – spoluhlásková skupina
Významová/lexikálna rovina jazyka
sémantický trojuholník: objekt/vec – pojem – slovo
lexikálny význam slova – gramatický význam slova
slovná zásoba – členenie
jadro slovnej zásoby – okraj slovnej zásoby
slovná zásoba národného jazyka – individuálna slovná zásoba
aktívna slovná zásoba – pasívna slovná zásoba
spisovné slová
nespisovné slová: nárečové a slangové slová
termíny/odborné názvy
neutrálne slová
citovo zafarbené (expresívne) slová: zdrobneniny, eufemizmy, pejoratíva,
vulgarizmy
domáce slová – cudzie slová
nové slová/neologizmy
zastarané slová
archaizmy
historizmy
jednoslovné pomenovania
viacslovné pomenovania
združené pomenovania
frazeologizmus: príslovie, porekadlo, pranostika, prirovnanie
jednovýznamové – viacvýznamové slová
synonymá
antonymá/opozitá
homonymá
spôsoby obohacovania slovnej zásoby
tvorenie slov: slovotvorný základ, základové slovo
odvodzovanie – predpona, prípona; odvodené slovo
skladanie
skracovanie – skratky, značky, skratkové slová
preberanie slov

prenášanie významu/nepriame pomenovania – metafora, metonymia,
personifikácia
internacionalizácia – internacionalizmus
slovná zásoba – systematizácia
slovníky
pravopisný, synonymický
výkladový, cudzích slov
frazeologický
prekladový, terminologický
Tvarová/morfologická rovina jazyka
gramatický tvar
skloňovanie
menné gramatické kategórie
rod, číslo, pád
pádové otázky
podstatné mená
ohybný slovný druh
plnovýznamový slovný druh
vetnočlenská platnosť
všeobecné – vlastné
konkrétne – abstraktné
životné – neživotné
rod
mužský, ženský, stredný
číslo
jednotné/singulár – množné/plurál
pád
nominatív/1. pád, genitív/2. pád, datív/3. pád, akuzatív/4. pád,
vokatív/5. pád, lokál/6. pád, inštrumentál/7. pád
vzor
chlap, hrdina dub, stroj, kuli
žena, ulica, dlaň, kosť, gazdiná
mesto, srdce, vysvedčenie, dievča
pomnožné podstatné mená
podstatné mená mužského rodu
zvieracie
neživotné zakončené na –r, -l
cudzie nesklonné podstatné mená
skloňovanie podstatného mena pani
prídavné mená
ohybný slovný druh
plnovýznamový slovný druh
vetnočlenská platnosť

akostné
stupňovanie
stupeň – 1., 2., 3.
vzťahové
privlastňovacie
rod, číslo, pád
vzor
pekný, cudzí
páví
otcov (matkin)
Zámená
ohybný slovný druh
plnovýznamový slovný druh
vetnočlenská platnosť
skloňovanie
základný tvar
rod, číslo, pád
Tvarová/morfologická rovina jazyka
druhy zámen
osobné – základné, privlastňovacie
zvratné – základné, privlastňovacie
vymedzovacie
neurčité
opytovacie
ukazovacie
číslovky
ohybný slovný druh
plnovýznamový slovný druh
vetnočlenská platnosť
skloňovanie
rod, číslo, pád
druhy čísloviek
určité
neurčité
základné
radové
násobné
skupinové
slovesá
ohybný slovný druh
plnovýznamový slovný druh
vetnočlenská platnosť

tykanie/vykanie
časovanie
slovesné gramatické kategórie
osoba, číslo, čas, spôsob, rod, vid
osoba – 1., 2., 3.
čas
minulý, prítomný, budúci
historický prézent
spôsob
oznamovací, rozkazovací, podmieňovací
rod
činný, trpný
vid
dokonavý, nedokonavý

Tvarová/morfologická rovina jazyka
určitý tvar slovies
neurčité tvary slovies
neurčitok, prechodník, činné príčastie prítomné, trpné
príčastie, slovesné podstatné meno
jednoduchý a zložený slovesný tvar
zvratné, nezvratné
plnovýznamové
činnostné, stavové
neplnovýznamové
sponové, modálne, fázové
príslovky
neohybný slovný druh
plnovýznamový slovný druh
vetnočlenská platnosť
druhy prísloviek
miesta, času, spôsobu, príčiny
stupňovanie prísloviek
predložky
neohybný slovný druh
neplnovýznamový slovný druh
vetnočlenská platnosť
väzba s pádom
vokalizácia
spojky
neohybný slovný druh

neplnovýznamový slovný druh
vetnočlenská platnosť
priraďovacie
zlučovacie, stupňovacie, vylučovacie, odporovacie
podraďovacie
interpunkcia
častice
neohybný slovný druh
neplnovýznamový slovný druh
vetnočlenská platnosť
interpunkcia
citoslovcia
neohybný slovný druh
neplnovýznamový slovný druh
vetnočlenská platnosť
interpunkcia
Syntaktická/skladobná rovina
veta
vety podľa zloženia
jednoduchá veta
holá
rozvitá
rozvitá s viacnásobným vetným členom
zložená veta/súvetie
jednoduché súvetie
zložené súvetie
vety podľa obsahu/modálnosti
oznamovacia, opytovacia, rozkazovacia, želacia; zvolacia
vety podľa členitosti
jednočlenná
slovesná – neslovesná
dvojčlenná
úplná – neúplná
základné/hlavné vetné členy
podmet
vyjadrený – nevyjadrený
prísudok
slovesný – neslovesný
vetný základ – slovesný, neslovesný
vedľajšie/rozvíjacie vetné členy
predmet
priamy, nepriamy

príslovkové určenie
miesta
času
príčiny
spôsobu
prívlastok
zhodný – nezhodný
prístavok
vetné sklady
prisudzovací sklad
určovací sklad
priraďovací sklad
zhoda
polovetná konštrukcia – s prechodníkom, s príčastím, s neurčitkom
jednoduché súvetie – priraďovacie, podraďovacie
priraďovacie súvetie
zlučovacie
stupňovacie
odporovacie
vylučovacie
Syntaktická/skladobná rovina
podraďovacie súvetie
vedľajšia veta
prísudková
podmetová
predmetová
príslovková
miestna
časová
príčinná
spôsobová
prívlastková
expresívne syntaktické konštrukcie
vsuvka, prístavok, oslovenie, výpustka/elipsa, neukončená
výpoveď/apoziopéza
zápor v slovenčine
slovosled – významový, gramatický a rytmický činiteľ
nadvetná/textová syntax
názov, odsek, kapitola, úvod, jadro, záver
titulok
súdržnosť textu

LITERÁRNA ZLOŽKA
Cieľom literárnej výchovy je sústavne rozvíjať čitateľské a interpretačné zručnosti žiakov
zamerané na špecifické poznávanie sveta, porozumenie medziľudských vzťahov

a

rozvíjanie estetického cítenia. Základným princípom osnovania obsahu je rozvoj čítania ako
nástroja na všestranné osvojovanie umeleckého textu. Dôraz sa kladie na postupné rozvíjanie
čitateľa od schopnosti analyzovať sémantiku umeleckého textu (analytické čítanie),
porozumieť jej a prenikať do znakovej podstaty textu, až po schopnosť pracovať s jeho
významom na vyššej individuálnej úrovni spracovania, t. j. syntetizovať ho, interpretovať a
hodnotiť zo všetkých jeho stránok (syntetické, hodnotiace čítanie).
Tento princíp usporiadania obsahu smeruje k rozvíjaniu čitateľských kompetencií, resp.
súboru vedomostí, zručností, hodnôt a postojov zameraných na príjem umeleckého textu, jeho
analýzu a hodnotenie.
Základnou úlohou literárnej výchovy na gymnáziách je postupný prechod jednotlivými
fázami čítania:
•

čítanie s porozumením: analýza, syntéza a interpretácia,

•

metainterpretácia diela, individuálne hodnotenie literárnych diel.

Obsahový
vzdelávací
štandard
Časť: literatúra
Ročníky: 1. – 4.

Poznámka:
Tučné písmo – pojmy už boli zavedené v základnej škole.
Normálne písmo – pojmy zavádzané v 1. – 4. ročníku gymnázia so štvorročným
vzdelávacím programom a v 1. – 5. ročníku gymnázia s päťročným vzdelávacím
programom.
– označuje pojem, ktorý už bol zavedený, ale opätovne sa zavádza aj v 1. – 4. ročníku
gymnázia so štvorročným vzdelávacím programom a v 1. – 5. ročníku gymnázia s
päťročným vzdelávacím programom.
Všeobecné pojmy
aktuálna skutočnosť – literárna fikcia
autor/spisovateľ
čitateľ/divák/poslucháč
herec
režisér
časopis
kniha

knižnica
rozhlas
televízia
film
inscenácia
autorské poznámky
text
ilustrácia
podsystémy literatúry
literatúra pre deti
odborná (náučná) literatúra
populárnovedecká literatúra
umelecká literatúra
dobrodružná literatúra
literatúra faktu
vedecko-fantastická literatúra
literárne formy
poézia
próza
divadelná hra
Literárne obdobia a smery
staroveká literatúra
stredoveká literatúra
renesančná literatúra (humanizmus)
baroková literatúra
klasicizmus (osvietenstvo)
romantizmus
realizmus, naturalizmus
literárna moderna
symbolizmus
impresionizmus
avantgarda
expresionizmus
surrealizmus (nadrealizmus)
naturizmus
socialistický realizmus
existencializmus
postmoderna

Literárne druhy
epika

lyrika
duchovná lyrika
čistá (abstraktná) lyrika
ľúbostná lyrika
spoločenská lyrika
reflexívna (úvahová) lyrika
prírodná lyrika
dráma
Literárne žánre a básnické formy
lyrická poézia
báseň
ľudová pieseň
modlitba
populárna pieseň
pásmo
sonet
epická poézia
bájka
balada
epos
epická próza
anekdota
aforizmus
báj
bájka
hádanka
legenda
novela
podobenstvo
povesť
ľudová povesť
autorská povesť
poviedka
porekadlo
pranostika
príslovie
román
detektívny román 1
dobrodružný román
biografický román
historický román
dievčenský román

román vo forme denníka
sociálny/spoločenský román
psychologický román
rozprávka
ľudová rozprávka
autorská rozprávka
televízna rozprávka
filmová rozprávka
rozhlasová rozprávka
vyčítanka
dramatická literatúra
absurdná dráma
činohra
komédia
tragédia
automatický text
komiks
Štruktúra literárneho diela
dej
príbeh
autorská štylizácia reality
kompozícia literárneho diela
chronologický (kronikársky) postup
reťazový (nadväzujúci) postup
retrospektívny (spätný) postup
vnútorná kompozícia epického a dramatického literárneho diela
úvod
zápletka
vyvrcholenie
obrat
rozuzlenie
vonkajšia kompozícia literárneho diela
nadpis
odsek
kapitola
diel
strofa
spev
verš
výstup
dejstvo
členenie epického textu
pásmo rozprávača

1

vševediaci rozprávač
priamy rozprávač
pásmo postáv
replika
monológ
vnútorný monológ
dialóg
hĺbkové členenie literárneho diela
dejový plán literárneho diela
významový plán literárneho diela
pointa
motív
téma
hlavná myšlienka
prúd vedomia
nespoľahlivosť v rozprávaní (nespoľahlivý rozprávač)
literárna postava 1
hlavná literárna postava
vedľajšia literárna postava
idealizovaný typ postavy
charakterový typ postavy
sociálny typ postavy
Štylizácia textu
alegória/inotaj
anafora
asociácia
básnické prirovnanie
básnická otázka
epiteton
komickosť
irónia
humor
jazykový
situačný
satira
hyperbola
metafora

1

metonymia
nonsens

personifikácia/zosobnenie
protiklad (kontrast)
symbol
zdrobnenina
zvukomaľba

Metrika
rým
združený
striedavý
obkročný
prerývaný
rytmus 1
rytmicky viazaná reč (poézia, dráma)
rytmicky neviazaná reč (próza, dráma)
verš
veršový systém
časomerný veršový systém
slabičný (sylabický) veršový systém
slabično-prízvučný (sylabotonický) veršový systém
prízvučná a neprízvučná slabika
voľný verš
stopa
trochej
daktyl
jamb
rytmicko-syntaktický paralelizmus
refrén

Autori a štandardizované literárne diela
Poézia
H. Gavlovič: Valaská škola – mravúv stodola (vlastný výber)
J. Kollár: Předzpěv zo Slávy dcery
S. Chalupka: Mor ho!
A. Sládkovič: Marína (vlastný výber)
J. Botto: Smrť Jánošíkova
J. Kráľ: Zakliata panna vo Váhu a divný Janko
I. Krasko: (vlastný výber)
J. Smrek: (vlastný výber)
R. Dilong: (vlastný výber)
M. Válek: (vlastný výber)
M. Rúfus: (vlastný výber)
J. Urban: (vlastný výber)
Próza
M. Kukučín: Keď báčik z Chochoľova umrie
J. G. Tajovský: Maco Mlieč
Timrava: Ťapákovci
M. Urban: Živý bič
J. Cíger Hronský: Jozef Mak
D. Chrobák: Drak sa vracia
P. Jilemnický: O dvoch bratoch
A. Bednár: Kolíska
L. Mňačko: Ako chutí moc
D. Dušek: Kufor na sny
Dráma
J. Palárik: Dobrodružstvo pri obžinkoch
J. G. Tajovský: Statky-zmätky
I. Bukovčan: Kým kohút nezaspieva
M. Lasica – J. Satinský: Soirèe
Svetová literatúra
Sofokles: Antigona
W. Shakespeare: Hamlet
Molière: Lakomec
E. M. Remarque: Na západe nič nové
A. S. Puškin: Kapitánova dcéra
J. D. Salinger: Kto chytá v žite

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU

ANGLICKÝ JAZYK
ANJ

Študijný odbor: 5361 M praktická sestra

Charakteristika predmetu
Obsah výučby vychádza zo Spoločenského európskeho rámca pre jazyky, ktorý popisuje
rôzne úrovne ovládania cudzích jazykov a z Koncepcie vyučovania cudzích jazykov
v základných a stredných školách schválených vládou SR 12.9.2007 uznesením vlády SR č.
767/2007.
Základnou charakteristikou vzdelávacej oblasti je sprostredkovať žiakom jazykové
a všeobecné kompetencie tak, aby rozvíjali komunikatívnu kompetenciu, ako prostriedok na
dorozumievanie a myslenie, na podávanie a výmenu informácií. Štátny vzdelávací program sa
usiluje prostredníctvom tejto vzdelávacej oblastí rozvinúť a podporiť sociálne kompetencie
žiakov, ich všeobecný kultúrny rozhľad, formovať ich estetické cítenie a celkovú kultiváciu
vyjadrovania a správania. Úspešnosť jazykového vzdelávania ako celku je závislá nielen od
výsledkov vzdelávania v materinskom a v cudzom jazyku, ale závisí aj od toho, do akej miery
sa jazyková kultúra žiakov stane predmetom záujmu aj všetkých ostatných oblastí
vzdelávania.
Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy
budovali na základe tolerancie, aby získali a osvojili si teoretické vedomosti a zručnosti
v predmete anglický jazyk, aby tieto mohli využiť aj v občianskom živote, hlavne
komunikačné schopnosti.
Metódy, formy a prostriedky vyučovania anglického jazyka majú stimulovať rozvoj rozvoj
poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť.
Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese
výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať,
povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale
aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci študijného odboru.
Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu
anglický jazyk proporcionálne zastúpenie a prepojenie empirického a teoretického
poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových
kompetencií žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie
komunikatívne a sociálno-interakčné, interpersonálne a interpersonálne, spôsobilosti tvorivo
riešiť problémy, spôsobilosti využívať informačné technológie a spôsobilosti byť
demokratickým občanom. Preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň
prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov, úloh
komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva
v rámci medzipredmetových vzťahov. Predmet anglický jazyk je veľmi úzko prepojený
s predmetom spoločenská komunikácia, etika, dejepis, náuka o spoločnosti a geografia takmer
vo všetkých jeho tematických celkoch.
K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu anglický jazyk patria aj
jazykové prezentácie a cvičenia, pre ktoré má škola vytvorené dobré materiálno-technické
a priestorové vybavenie. Využitie počítačov a internetu tiež predstavuje možnosti simulácie
cvičení.
Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe.
Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu.
Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.
Výučba bude prebiehať v triede vybavenej videom a CD prehrávačom a v odbornej
internetovej učebni.

Ciele predmetu
Cieľom vyučovacieho predmetu anglický jazyk v študijnom odbore 5356 6 zdravotnícky
asistent je poskytnúť žiakom súbor jazykových vedomostí, zručností a kompetencií, formovať
logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj
v ďalšom vzdelávaní, v občianskom živote. Žiaci získajú poznatky o vybraných gramatických
štruktúrach, osvoja si základnú slovnú zásobu, budú komunikovať v cudzom jazyku v oblasti
jednotlivých tematických okruhov na požadovanej úrovni. Žiaci nadobudnú presvedčenie
o užitočnosti teoretických poznatkov a praktických zručností, že anglický jazyk má význam
pre ich osobnostný rast nielen z hľadiska konkrétneho praktického obsahu, ale aj z hľadiska
ich reálnej budúcnosti.
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií:
Vo vyučovacom predmete anglický jazyk využívame pre utváranie a rozvíjanie
nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom
umožňujú:
Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti





Sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo,
diagram) tak, aby každý každému porozumel,
vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,
kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet),
správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky.

Interpersonálne a interpersonálne spôsobilosti




rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére,
osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve,
hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých.

Schopnosti riešiť problémy








kooperatívne riešiť konflikty, rozoznať problém
vie analyzovať komponenty problémovej situácie
uplatňuje základné myšlienkové operácie / porovnávanie, triedenie, analýza,
syntéza , indukcia, dedukcia, abstrakcia a generalizácia /
uplatňuje fantáziu, predstavivosť, vytvára asociácie
formuluje možné riešenia
koriguje nesprávne riešenia problému,
vie si predstaviť / predpokladať riešenie problému

Spôsobilosti využívať informačné technológie



primerane ovláda IKT, objavuje nové funkcie softvérového programu
a operačných systémov
zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť
k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky.

Spôsobilosť byť demokratickým občanom


vníma kultúrnu tradíciu svojho jazyka a reči, rozumie obsahom a významom
cudzích slov a slovných spojení



všíma si kultúrne prejavy iných národov, národností, etník, je tolerantný a
empatický

Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania
Názov tematického celku
Zoznamovanie
Opytovacie zámená

Denná rutina
Prítomný jednoduchý a prítomný
priebehový čas

Minulé skúsenosti a zážitky.
Minulý jednoduchý a minulý
priebehový čas

Nakupovanie.
Vyjadrovanie kvantity

Plány do budúcnosti
Formy budúceho času

Stratégia vyučovania
Metódy
Formy práce
Informačnoreceptívna - výklad
Frontálna výučba
Reproduktívna
–
riadený Frontálna a
rozhovor
individuálna práca žiakov
Heuristická - rozhovor, riešenie Skupinová práca žiakov
úloh
Práca s knihou
Práca s audio nahrávkou
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh

Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Práca s audio nahrávkou
Informačnoreceptívna - výklad
Frontálna výučba
Reproduktívna – rozhovor
Frontálna a
Heuristická - rozhovor, riešenie individuálna práca žiakov
úloh
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Práca s audio nahrávkou
Informačnoreceptívna – výklad
Frontálna výučba
Reproduktívna – rozhovor
Frontálna a individuálna práca
Heuristická – rozhovor, riešenie
žiakov
úloh
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Práca s audio nahrávkou
Informačnoreceptívna – výklad
Frontálna výučba
Reproduktívna – rozhovor
Frontálna a individuálna práca
Heuristická – rozhovor, riešenie
žiakov
úloh
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Práca s audio nahrávkou

––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––
Mestá a veci
Informačnoreceptívna – výklad
Frontálna výučba
Stupňovanie
Reproduktívna – rozhovor
Frontálna a individuálna práca
Heuristická – rozhovor, riešenie
žiakov
úloh
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Práca s audionahrávkou
––––––––––––––––––––––––––-

––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––

Vzory a ideály
Predprítomný čas

––––––––––––––––––––––––––
Práca a zamestnanie
Zdravie
Modálne slovesá

Cestovanie
Časové a kondicionálne vety

Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická – rozhovor, riešenie
úloh

Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca
žíakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Práca s audionahrávkou
––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––Informačnoreceptívna – výklad
Frontálna výučba
Reproduktívna – rozhovor
Frontálna a individuálna práca
Heuristická – rozhovor, riešenie
žiakov
úloh
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Práca s audionahrávkou
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická – rozhovor, riešenie
úloh

Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca
žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Práca s audionahrávkou

Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického
celku

Odborná literatúra

Zoznamovanie
Opytovacie zámená

John and Liz Soars: New
Headway-3rd edition, Preintermediate, Student´s Book
John and Liz Soars, Sylvia
Wheeldon: New Headway – 3rd
editon – Pre-intermediate –
Workbook, Oxford University
Press
Bérešová, J. a kol.: Nová maturita
z angličtiny, Aktuell
Friendship - časopis
John and Liz Soars: New
Headway-3rd edition, Preintermediate, Student´s Book
John and Liz Soars, Sylvia
Wheeldon: New Headway – 3rd
editon – Pre-intermediate –
Workbook, Oxford University
Press
Bérešová, J. a kol.: Nová maturita
z angličtiny, Aktuell
Friendship - časopis

Magnetofón
PC
Magnetická
tabuľa
Tabuľa
Videotechnika

John and Liz Soars: New
Headway-3rd edition, Preintermediate, Student´s Book
John and Liz Soars, Sylvia
Wheeldon: New Headway – 3rd
editon – Pre-intermediate –
Workbook, Oxford University
Press

Videotechnika
PC
Tabuľa
Magnetická
tabuľa
Magnetofón

CD
Video
Fólie
Slovníky
/výkladové,
prekladové/
Obrazový
materiál
Učebnica

Internet
Časopisy,
noviny

Videotechnika
PC
Tabuľa
Magnetická
tabuľa
Magnetofón

CD
Video
Fólie
Slovníky
/výkladové,
prekladové/
Obrazový
materiál
Učebnica

Internet
Časopisy,
noviny

CD
Video
Fólie
Slovníky
/výkladové,
prekladové/
Obrazový
materiál
Učebnica

Internet
Časopisy,
noviny

––––––––––––
CD
Video

––––––––––––Internet
Časopisy,

Denná rutina
Prítomný jednoduchý
a prítomný priebehový
čas

Minulé skúsenosti
a zážitky
Minulý jednoduchý
a minulý priebehový
čas

Didaktická
technika

Dataprojektor
PC
Tabuľa
Videotechnika
Magnetická
tabuľa
Magnetofón

Bérešová, J. a kol.: Nová maturita
z angličtiny, Aktuell
Friendship – časopis

Nakupovanie
Vyjadrovanie kvantity

Plány do budúcnosti
Formy budúceho času

John and Liz Soars: New
Headway-3rd edition, Preintermediate, Student´s Book
John and Liz Soars, Sylvia
Wheeldon: New Headway – 3rd
editon – Pre-intermediate –
Workbook, Oxford University
Bérešová, J. a kol.: Nová maturita
z angličtiny, Aktuell
Friendship – časopis
––––––––––––––––––––––––––––
John and Liz Soars: New
Headway-3rd edition, Preintermediate, Student´s Book
John and Liz Soars, Sylvia
Wheeldon: New Headway – 3rd
editon – Pre-intermediate –
Workbook, Oxford University
Press
Bérešová, J. a kol.: Nová maturita
z angličtiny, Aktuell
Friendship – časopis

–––––––––––––––––Mestá a veci

––––––––––––––––––––––––––––

Videotechnika
PC
Tabuľa
Magnetická
tabuľa
Magnetofón

––––––––––––Videotechnika
PC

Materiálne
výučbové
prostriedky
CD
Video
Fólie
Slovníky
/výkladové,
prekladové/
Obrazový
materiál
Učebnica
CD
Video
Fólie
Slovníky
/výkladové,
prekladové/
Obrazový
materiál
Učebnica

Ďalšie zdroje
(internet,
knižnica, ...
Internet
Časopisy,
noviny

Internet
Časopisy,
noviny

Stupňovanie

––––––––––––––––––
Vzory a ideály
Predprítomný čas

––––––––––––––––––
Práca a zamestnanie
Zdravie
Modálne slovesá

John and Liz Soars: New
Headway-3rd edition, Preintermediate, Student´s Book
John and Liz Soars, Sylvia
Wheeldon: New Headway – 3rd
editon – Pre-intermediate –
Workbook, Oxford University
Press
Bérešová, J. a kol.: Nová maturita
z angličtiny, Aktuell
Friendship – časopis
––––––––––––––––––––––––––––
John and Liz Soars: New
Headway-3rd edition, Preintermediate, Student´s Book
John and Liz Soars, Sylvia
Wheeldon: New Headway – 3rd
editon – Pre-intermediate –
Workbook, Oxford University
Press
Bérešová, J. a kol.: Nová maturita
z angličtiny, Aktuell
Friendship – časopis
––––––––––––––––––––––––––––
John and Liz Soars: New
Headway-3rd edition, Preintermediate, Student´s Book
John and Liz Soars, Sylvia
Wheeldon: New Headway – 3rd
editon – Pre-intermediate –
Workbook, Oxford University
Press

Tabuľa
Magnetická
tabuľa
Magnetofón

––––––––––––Videotechnika
PC
Tabuľa
Magnetická
tabuľa
Magnetofón

––––––––––––
Videotechnika
PC
Tabuľa
Magnetická
tabuľa
Magnetofón

Bérešová, J. a kol.: Nová maturita
z angličtiny, Aktuell
Friendship – časopis

Cestovanie
Časové
a kondicionálne vety

John and Liz Soars: New
Headway-3rd edition, Preintermediate, Student´s Book
John and Liz Soars, Sylvia
Wheeldon: New Headway – 3rd
editon – Pre-intermediate –
Workbook, Oxford University
Press
Bérešová, J. a kol.: Nová maturita
z angličtiny, Aktuell
Friendship – časopis

Videotechnika
PC
Tabuľa
Magnetická
tabuľa
Magnetofón

Fólie
Slovníky
/výkladové,
prekladové/
Obrazový
materiál
Učebnica
––––––––––––
CD
Video
Fólie
Slovníky
/výkladové,
prekladové/
Obrazový
materiál
Učebnica
––––––––––––
CD
Video
Fólie
Slovníky
/výkladové,
prekladové/
Obrazový
materiál
Učebnica

CD
Video
Fólie
Slovníky
/výkladové,
prekladové/
Obrazový
materiál
Učebnica

noviny

––––––––––––
Internet
Časopisy,
noviny

––––––––––––Internet
Časopisy,
noviny

Internet
Časopisy,
noviny

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU

NEMECKÝ JAZYK
NEJ

Študijný odbor: 5361 M praktická sestra

Charakteristika predmetu:
Základnou charakteristikou predmetu nemecký jazyk je sprostredkovať žiakom jazykové
a všeobecné kompetencie tak, aby rozvíjali komunikatívnu kompetenciu, ako prostriedok na
dorozumievanie a myslenie, na podávanie a výmenu informácií. Jazykové vzdelávanie
vychováva žiakov ku kultivovanému jazykovému prejavu a podieľa sa na rozvoji ich
duševného rozvoja. Vedie žiakov k osvojeniu si praktických rečových zručností cudzieho
jazyka, ako nástroja dorozumievania sa v rôznych situáciách každodenného osobného
a pracovného života. Pripravuje ich na účasť v priamej a nepriamej komunikácii vrátane
prístupu k informačným zdrojom a rozširuje ich poznatky o svete. Prispieva k formovaniu
osobnosti žiaka, rozvíja ich schopnosti učiť sa po celý život, učí ich byť vnímavými ku
kultúre, disponovať schopnosťami, používať rôzne spôsoby dorozumievania s inými
kultúrami.
Cudzie jazyky prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočnosti, ktoré presahujú
oblasť skúseností sprostredkovaných materinským jazykom a štátnym jazykom. Cudzie
jazyky poskytujú živý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci
Európskej únie. Osvojenie si cudzích jazykov pomáha žiakovi prekonávať bariéry, a tak
prispievať k zvýšeniu jeho mobility v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon
k uplatneniu sa na trhu práce.
Cudzie jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné
kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného
porozumenia a tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných
projektoch.
Vzdelávanie v nemeckom jazyku zodpovedá výstupnej úrovni Spoločného európskeho
referenčného rámca jazykovej spôsobilosti. Je založené na kognitívno- komunikatívnom
spôsobe výučby vrátane didaktických interkultúrnych aspektov.
Žiaci sú rozdelení do skupín podľa stupňa ovládania cudzieho jazyka – pokročilí
a začiatočníci.

Ciele predmetu: Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu
kľúčových
kompetencií tým, že vedie žiakov :
• k osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia vzdelávať sa po
celý ich život a zaujať aktívne miesto v ekonomickom, sociálnom a kultúrnom živote;
•k pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku ako svojbytnom historickom jave, v ktorom
sa odráža historický a kultúrny vývoj národa a ktorý je zároveň významným zjednocujúcim
činiteľom národného spoločenstva a dôležitým prostriedkom celoživotného vzdelávania
•k vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku
k získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov;
• k zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia
a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie;
• k nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským zážitkom,

k rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu k literatúre a k ďalším druhom umenia
vychádzajúcich
z umeleckých textov a rozvíjaniu svojich emocionálnych a estetických cítení a vnímaní;
•k pestovaniu vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej príbuznosti
a spolupatričnosti s inými etnikami, prostredníctvom ovládania normy spisovného jazyka
viesť
žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych ústnych i písomných jazykových
prejavov.
- k ovládaniu a používaniu aspoň dvoch cudzích jazykov.
Žiak počas štúdia by mal získať tieto schopnosti a zručnosti :
v oblasti jazykovej poznať a používať zvukové a grafické (pravopisné) prostriedky
daného jazyka, slovnú zásobu vrátane vybranej frazeológie v rozsahu daných
tematických okruhov, vybrané morfologické a syntaktické javy, základné spôsoby
tvorby slov (odvodzovanie a skladanie slov), vybrané javy z oblasti štylistiky,
v oblasti pragmatickej používať osvojené jazykové prostriedky v súvislých výpovediach
a v obsahových celkoch primerane s komunikatívnym zámerom,
s aspektom na strategickú kompetenciu vedieť vhodne reagovať na partnerove podnety,
odhadovať významy neznámych výrazov, používať kompenzačné vyjadrovanie,
pracovať so slovníkom (prekladovým, výkladovým) a používať iné jazykové príručky
a informačné zdroje,
v rámci vzdelávania sa žiaci naučia používať rôzne jazykové prostriedky, ktoré
skvalitnia ich výslovnosť, obohatia slovnú zásobu a jej postupné vytváranie. Žiaci si
osvoja základy gramatiky vrátane tvaroslovia a vetnej skladby, grafickú podobu jazyka
a jeho pravopis
v oblasti sociolingvistickej vedieť komunikovať v rôznych spoločenských úlohách,
bežných komunikatívnych situáciách, používať verbálne a neverbálne výrazové
prostriedky v súlade so sociálno-kultúrnym úzom danej jazykovej oblasti, preukázať
všeobecné kompetencie a komunikatívne kompetencie prostredníctvom rečových
schopností na základe osvojených jazykových prostriedkov v komunikatívnych
situáciách v rámci tematických okruhov, preukázať úroveň receptívnych (vrátane
interaktívnych) a produktívnych rečových schopností.

-

-

-

-

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: Komunikatívne a sociálno-interakčné
spôsobilosti umožňujú žiakom:
primerane ústne a písomne sa vyjadrovať, spracovávať a využívať písomné materiály,
znázorňovať, vysvetľovať a riešiť problémové úlohy a situácie komplexného charakteru,
čítať, rozumieť a využívať text. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté s osvojovaním si
kultúry myslenia a poznávania, vyhľadávania, uchovávania, využívania a vytvárania
informácií, s rozvojom schopnosti komunikovať v dvoch cudzích jazykoch.
Vo vyučovacom predmete cudzí jazyk sa využívajú pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich
kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú:
-

vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory,
porozumieť základným pojmom a jednoduchým vetám, používaným v každodennom
styku za účelom vyjadrenia konkrétnych požiadaviek.

-

-

-

predstaviť seba a iných, sformulovať jednoduché otázky, napr. kde bývaš?, koho
poznáš?, čo máš? čo robíš? a podať adekvátnu odpoveď.
dorozumieť sa jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner hovorí pomaly a
zreteľne a je ochotný pomôcť.
porozumieť vetám a často používaným pojmom, súvisiacim s bezprostrednou
komunikáciou /napr. informácie o osobách, rodine, nákupoch, práci/.
dorozumieť sa v zaužívaných situáciách, kde sa jedná o jednoduchú a priamu výmenu
informácií o známych a bežných veciach. Pomocou jednoduchých jazyk. prostriedkov
opísať svoj pôvod a vzdelanie, okolie a veci, súvisiace s bezprostrednými potrebami.
stredný stupeň - samostatné ovládanie jazyka
porozumieť hlavným bodom komunikácie, ak sa používa spisovný, štandardný jazyk
v už známych súvislostiach /škola, práca, voľný čas atď./.
zvládnuť väčšinu situácií, vyskytujúcich sa pri cestách do danej jazykovej oblasti.
jednoduchého súvislého prejavu na známe témy a oblasti osobného záujmu.
hovoriť o skúsenostiach a udalostiach, opisovať sny, želania a ciele a poskytnúť krátke
odôvodnenie
alebo
vysvetlenie.
porozumieť komplexným textom na konkrétne a abstraktné témy, v oblasti vlastnej
špecializácie porozumieť aj odborným diskusiám.
spontánne a plynulé dorozumievanie sa pri normálnom tempe prejavu s partnerom, pre
ktorého je daný jazyk materinským jazykom.
jasný a detailný prejav na rôzne témy, vyjadrenie vlastného stanoviska k aktuálnym
otázkam a definovanie výhod i nevýhod rôznych možností.
vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie,
posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k
získaným informáciám a byť mediálne gramotný.

Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania:

Názov tematického
celku

Výzor a osobnosť

Metódy
Informačnoreceptívna- výklad
Reproduktívna
–
riadený rozhovor
Heuristická - rozhovor,
riešenie úloh

Brainstorming
Reproduktívna
–
rozhovor
Škola,
Heuristická - rozhovor,
vzdelanie, povolanie riešenie úloh
Informačnoreceptívna- výklad

Zábava a
televízia

Priemysel, práca,
hospodárstvo

Stratégia vyučovania
Formy práce
Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Diskusia, debata
Dramatické aktivity - hranie rol, improvizácia
v dialógoch

Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna
–
rozhovor
Heuristická - rozhovor,
riešenie úloh
Brainstorming

Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Dramatické aktivity – hranie rol, improvizácia
v dialógoch

Informačno-receptívna

Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca žiakov

- výklad
Reproduktívna
–
rozhovor
Heuristická - rozhovor,
riešenie úloh
Brainstorming

Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Dramatické aktivity – hranie rol, improvizácia
v dialógoch

Práca s knihou, frontálna a individuálna práca
žiakov, tvorba dialógov, súvislé rozprávanie,
výklad

Rodina
a osobné vzťahy
Brainstorming
Heuristická –
rozhovor, riešenie úloh
Reproduktívna –
rozhovor
Informačno-receptívna
- výklad

Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov
tematického
celku

Výzor
a osobnosť

Škola, vzdelanie,
povolanie

Zábava
a televízia

Odborná literatúra

Themen aktuell 2,
Max Hueber Verlag,
kolektív autorov,
Spitze

Themen aktuell 2,
Max Hueber Verlag,
kolektív autorov,
Spitze

Themen aktuell 2,
Max Hueber Verlag,
kolektív autorov,

Didaktická
technika

Dataprojektor
PC
Magnetická
tabuľa
Tabuľa
Videotechnika
Dataprojektor
PC
Tabuľa
Videotechnika

Dataprojektor
Videotechnika
PC
Tabuľa

Materiálne
výučbové
prostriedky

Ďalšie
zdroje
(internet,
knižnica, ...

učebnica, CD

Internet

učebnica, CD

Internet

učebnica, CD

Internet

Spitze

Priemysel, práca,
hospodárstvo

Rodina a osobné
vzťahy

Themen aktuell 2,
Max Hueber Verlag,
kolektív autorov,
Spitze

Themen aktuell 2,
Max Hueber Verlag,
kolektív autorov,
Spitze

Tabuľa
Videotechnika
PC

učebnica, CD

Internet

Tabuľa
Videotechnika
PC

učebnica, CD

Internet

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU

DEJEPIS
DEJ

Študijný odbor: 5361 M praktická sestra

Charakteristika predmetu
Hlavnou funkciou vyučovacieho predmetu dejepis je kultivovanie historického vedomia
žiakov ako celistvých osobností a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle
odovzdávania historických skúseností či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej
alebo svetovej perspektívy.
Súčasťou jej odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých historických
udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili
vývoj celosvetovej ale aj slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti.
Žiaci si prostredníctvom dejepisu postupne osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a
demokratické spôsoby svojho konania, lebo chápanie, vnímanie a porozumenie historických
procesov predstavuje jeden zo základných predpokladov komplexného poznávania ľudskej
spoločnosti.
V procese vyučovania dejepisu na SOŠ sa kladie osobitný dôraz na dejiny 19. a 20. storočia
preto, lebo v nich môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských javov i
problémov. Pomocou vybraných dejepisných tematických celkov a tém dejepis vedie žiakov k
úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti kultivovania ich historického
vedomia, v ktorom rezonuje i úcta k iným národom a etnikám, rovnako tak rešpektovanie
kultúrnych a iných odlišností ľudí, rôznych diverzifikovaných skupín a spoločenstiev.
Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. Rovnako dôležitosť
pripisuje aj demokratickým hodnotám európskej civilizácie.
Štátny vzdelávací program pre tento predmet je určený štvorročným a päťročným
študijným odborom stredných odborných škôl a dvojročným nadstavbovým študijným
odborom.

Ciele predmetu
Žiaci
 nadobudnú spôsobilosti orientovať sa v historickom čase a historickom priestore,
 získajú základné vedomosti z oblasti historických udalostí, javov, procesov z
národných a svetových dejín,
 nadobudnú spôsobilosť pochopiť príčiny a dôsledky historických udalostí,
 získajú schopnosti poznávať históriu na základe analýzy primeraných školských
historických písomných, obrazových, hmotných a grafických prameňov a sú schopní
týmto prameňom klásť primerané otázky,
 rozvinú si komplex kompetencií – spôsobilostí, schopností rozvíjať a kultivovať
kultúrny dialóg a otvorenú diskusiu ako základný princíp fungovania histórie i
školského dejepisu v demokratickej spoločnosti,
 získajú spôsobilosti, ktorými posilnia a uchovajú úctu k národným a kresťanským
tradíciám ako aj úctu k vlastnému národu a k iným národom a národnostným
menšinám,

 nadobudnú spôsobilosti na pochopenie a rešpektovanie kultúrnych, náboženských a
iných odlišností ľudí a spoločenstiev.

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií:
Žiaci sa:
 sa orientujú v historickom čase a historickom priestore, vizualizujú na časovej priamke
jednotlivé časové kategórie
 rozpoznajú kľúčové historické pojmy, zostavia chronologickú tabuľku
 identifikujú rôzne druhy historických prameňov
 vystihnú znaky antickej demokracie, porovnajú antickú demokraciu s modernou
demokraciou
 porovnajú systém aténskej demokracie a rímskej republiky, odlíšia politický systém
rímskej republiky a rímskeho cisárstva
 rozpoznajú prínos antického kultúrneho dedičstva pre európsku civilizáciu
 vystihnú základné problémy stredovekej spoločnosti, identifikujú sociálnu štruktúru
spoločnosti v období stredoveku
 charakterizujú postavenie slobodných kráľovských miest
 vymedzia pravlasť Slovanov, rozpoznajú migračné prúdy Slovanov
 vysvetlia vznik, rozvoj a zánik Veľkej Moravy, rozpoznajú základné etapy vývoja
Veľkej Moravy
 identifikujú vzťahy medzi Veľkou Moravou a Franskou ríšou
 špecifikujú pôsobenie Konštantína a Metoda, zdôvodnia význam a prínos byzantskej
misie
 vysvetlia proces formovania Uhorska a začleňovania územia Slovenska do Uhorského
kráľovstva
 zhodnotia význam Zlatej buly, identifikujú dôsledky tatárskeho vpádu do Uhorska,
analyzujú mestské privilégiá na príkladoch slovenských miest
 identifikujú základné myšlienky humanizmu, vystihnú základné znaky kníhtlače ako
média
 identifikujú príčiny a dôsledky zámorských objavov, vymedzia príčiny a dôsledky
reformácie
 posúdia význam meštianskej vrstvy ako nového prvku v stredovekej a novovekej
spoločnosti
 vystihnú rozdiely medzi absolutistickou konštitučnou monarchiou, vysvetlia spôsob
vytvárania európskych vybraných mimoeurópskych impérií
 identifikujú príčiny a dôsledky nástupu Habsburgovcov na uhorský trón, zovšeobecnia
dôsledky tureckej prítomnosti v Uhorsku, vymedzia príčiny a dôsledky
protihabsburgských povstaní
 vymedzia znaky osvietenského absolutizmu, analyzujú najvýznamnejšie reformy
Márie Terézie
 a Jozefa II.
 rozlíšia charakter napoleonských vojen
 rozpoznajú základné znaky priemyselnej revolúcie, identifikujú znaky kapitalistickej
spoločnosti
 vymedzia základné dôsledky zjednotenia Talianska a Nemecka

 identifikujú jednotlivé politické a ideologické prúdy
 rozpoznajú základné aktivity troch generácií národne uvedomelých Slovákov,
zovšeobecnia ciele politického programu Slovákov
 analyzujú revolučné roky 1848/49 v kontexte slovenského národného hnutia,
vymedzia spoločné znaky revolúcií 1848/49 v Európe
 špecifikujú postavenie Slovákov v Rakúsko –Uhorsku, rozpoznajú ciele maďarizácie v
Uhorsku
 zhodnotia význam Matice slovenskej, slovenských gymnázií a slovenských kultúrnych
spolkov, identifikujú proces modernizácie Rakúsko – Uhorska
Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania
Názov tematického celku

Význam histórie pre
jednotlivca a ľudstvo

Starovek

Stredovek

Novovek

Slovensko v rokoch 18491918

Stratégia vyučovania
Metódy
Formy práce
Informačno-receptívna –
Frontálna výučba
výklad
Frontálna a individuálna
Reproduktívna – riadený
práca žiakov
rozhovor
Práca s učebnicou
Heuristická – rozhovor,
Práca s historickou mapou
riešenie úloh
Reproduktívna – riadený
Práca s historickým
rozhovor
prameňom
Heuristická – rozhovor,
Frontálna a individuálna
riešenie úloh
práca žiakov
Riadený rozhovor
Práca s historickou mapou
Práca s učebnicou
Heuristická – rozhovor,
riešenie úloh
Informačno-receptívna –
výklad spojený s
rozhovorom

Individuálna práca žiakov,
riešenie úloh
Práca s učebnicou
Práca s historickou mapou

Informačno-receptívna –
výklad
Heuristická – rozhovor,
riešenie úloh

Frontálna a individuálna
práca žiakov
Práca s historickou mapou
Práca s učebnicou
Práca s historickým
prameňom

Reproduktívna – riadený
rozhovor spojený
s výkladom
Heuristická – riešenie úloh

Frontálna a individuálna
práca žiakov
Správne využívanie
argumentácie
Práca s historickou mapou
Práca s učebnicou

Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického
celku

Význam histórie pre
jednotlivca a ľudstvo

Starovek

Stredovek

Novovek

Slovensko v rokoch
1849-1918

Odborná literatúra

Didaktická
technika

Materiálne
výučbové
prostriedky

Ďalšie zdroje
(internet,
knižnica, ...

Doc. PhDr. K. Fremal, CSc.
a kol.: Od praveku k novoveku,
Orbis Pictus Istropolitana,
Bratislava 1997

Dataprojektor
PC
Videotechnika

Historická
literatúra
Historické
pramene
DVD

Internet
Historické
mapy

Doc. PhDr. K. Fremal, CSc.
a kol.: Od praveku k novoveku,
Orbis Pictus Istropolitana,
Bratislava 1997

Dataprojektor
PC
Videotechnika

Internet
Historické
mapy

Doc. PhDr. K. Fremal, CSc.
a kol.: Od praveku k novoveku,
Orbis Pictus Istropolitana,
Bratislava 1997

Dataprojektor
PC
Videotechnika

Historická
literatúra
Historické
pramene
DVD
Historická
literatúra
Historické
pramene
DVD

Doc. PhDr. K. Fremal, CSc.
a kol.: Dejiny novoveku do
revolučných rokov 1848-49,
Orbis Pictus Istropolitana,
Bratislava 1997

Dataprojektor
PC
Videotechnika

Historická
literatúra
Historické
pramene
DVD

Internet
Historické
mapy

Doc. PhDr. P. Martuliak, CSc.
a kol.: Slovensko a svet
v rokoch 1849-1939, Orbis
Pictus Istropolitana, Bratislava
1999

Dataprojektor
PC
Videotechnika

Historická
literatúra
Historické
pramene
DVD

Internet
Historické
mapy

Internet
Historické
mapy

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU

OBČIANSKA NÁUKA
OBN

Študijný odbor: 5361 M praktická sestra

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Vyučovací predmet rozvíja myšlienkové operácie, praktické zručnosti a vedomie
vlastnej identity žiaka, prispieva k uchovaniu kontinuity tradičných hodnôt našej spoločnosti.
Vychováva k vlastenectvu a posilňuje rešpekt k základným princípom demokracie
a tolerancie. V súlade s aktuálnymi integračnými procesmi prispieva k vnímaniu vlastenectva
a národnej hrdosti v kontexte európanstva a multikulturalizmu. Podpora vedomia
neopakovateľnosti a jedinečnosti každého človeka v spoločnosti, jeho úcty k výtvorom
predchádzajúcich generácií sú základom pre zodpovedný prístup k životu v demokratickej
spoločnosti. Vo vzdelávacom systéme budeme preferovať aktívne občianstvo, aby mladí
ľudia videli výsledky svojej osobnej angažovanosti. Táto oblasť v rámci stredoškolského
vzdelávania využíva spoločenskovedné poznatky získané v základnom vzdelávaní. Rozvíja
a učí žiakov pracovať s nimi a spracovať ich. Žiaci sa učia kriticky reflektovať spoločenskú
skutočnosť, posudzovať rôzne postupy k riešeniu problémov každodennej praxe a aplikovať
tieto poznatky do súčasnosti cez prizmu osobnej skúsenosti. Vzdelávanie vo vzdelávacej
oblasti Náuka o spoločnosti je založená na koncepcii tvorivo – humánneho vyučovania.
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií:
Vo vyučovacom predmet Náuka o spoločnosti využívame pre utváranie a rozvíjanie
nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom
umožňujú:
Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti
- sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram) tak,
aby každý každému porozumel,
- vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,
- kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet),
- správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky.
Interpersonálne a interpersonálne spôsobilosti
- rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére,
- osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve,
- hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých.
Schopnosti riešiť problémy
- kooperatívne riešiť konflikty, rozoznať problém,
- vie analyzovať komponenty problémovej situácie,
- uplatňuje základné myšlienkové operácie (porovnávanie, triedenie, analýza, syntéza,
indukcia, dedukcia, abstrakcia, a generalizácia),
- uplatňuje fantáziu, predstavivosť, vytvára asociácie,
- formuluje možné riešenia,
- koriguje nesprávne riešenia problému,
- vie si predstaviť (predpokladať) riešenie problému.
Spôsobilosti využívať informačné technológie
- primerane ovláda IKT, objavuje nové funkcie softvérového programu a operačných
systémov,
- zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť
k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky.

Spôsobilosť byť demokratickým občanom
- vníma kultúrnu tradíciu svojho jazyka a reči,
- všíma si kultúrne prejavy iných národov, národností, etník, je tolerantný a empatický.
Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania:
Názov tematického celku

Základy práva

Právny štáť

Ľudské práva

Stratégia vyučovania
Formy práce
Frontálna výučba.
Informačnoreceptívna-výklad
Skupinová práca žiakov
Reproduktívna- rozhovor
Frontálna a individuálna práca
žiakov.
Práca s knihou.
Informačnoreceptívna-výklad
Frontálna výučba.
Reproduktívna- rozhovor
Skupinová práca žiakov
Brainstorming
Frontálna a individuálna práca
žiakov.
Práca s knihou.
Informačnoreceptívna-výklad
Frontálna výučba.
Reproduktívna- rozhovor
Skupinová práca žiakov
Frontálna a individuálna práca
žiakov.
Práca s knihou.
Metódy

Základy politológie
Právny štát

Informačnoreceptívna-výklad
Reproduktívna- rozhovor
Brainstorming
Informačnoreceptívna-výklad
Reproduktívna- rozhovor

Občianstvo človeka
Informačnoreceptívna-výklad
Reproduktívna- rozhovor
Štátna moc
Informačnoreceptívna-výklad
Reproduktívna- rozhovor
Volebný výber

Politické strany

Informačnoreceptívna-výklad
Reproduktívna- rozhovor
Brainstorming

Frontálna výučba.
Skupinová práca žiakov
Frontálna a individuálna práca
žiakov.
Práca s knihou.
Frontálna výučba.
Skupinová práca žiakov
Frontálna a individuálna práca
žiakov.
Práca s knihou.
Frontálna výučba.
Skupinová práca žiakov
Frontálna a individuálna práca
žiakov.
Práca s knihou.
Frontálna výučba.
Skupinová práca žiakov
Frontálna a individuálna práca
žiakov.
Práca s knihou.
Frontálna výučba.
Skupinová práca žiakov
Frontálna a individuálna práca
žiakov.
Práca s knihou.

Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje
Názov
tematického
celku
Pramene
európskej
právnej kultúry

Právny štát

Ľudské práva

Právny štát

Občianstvo
človeka

Štátna moc

Odborná literatúra
Alexandra Krsková, Darina
Krátka: Základy práva, SPN,
Bratislava
Anna Bocková a kol.:
Príprava na maturity
a prijímacie skúšky na
vysoké školy, SPN,
Bratislava
Alexandra Krsková, Darina
Krátka: Základy práva, SPN,
Bratislava
Anna Bocková a kol.:
Príprava na maturity
a prijímacie skúšky na
vysoké školy, SPN,
Bratislava
Alexandra Krsková, Darina
Krátka: Základy práva, SPN,
Bratislava
Anna Bocková a kol.:
Príprava na maturity
a prijímacie skúšky na
vysoké školy, SPN,
Bratislava
Rastislav Tóth: Základy
politológie, SPN, Bratislava
Ľubomír Kopál, Zuzana
Bačová: Náuka
o spoločnosti, Fragment,
Bratislava

Tabuľa

Materiálne
výučbové
prostriedky
Učebnica

Ďalšie zdroje
(internet,
knižnica, ...)
Internet

Tabuľa

Učebnica

Internet

Tabuľa

Učebnica

Internet

Tabuľa

Učebnica

Internet

Tabuľa

Učebnica

Internet

Tabuľa

Učebnica

Internet

Didaktická
technika

Rastislav Tóth: Základy
politológie, SPN, Bratislava
Ľubomír Kopál, Zuzana
Bačová: Náuka
o spoločnosti, Fragment,
Bratislava
Anna Bocková a kol.:
Príprava na maturity
a prijímacie skúšky na
vysoké školy, SPN,
Bratislava
Rastislav Tóth: Základy
politológie, SPN, Bratislava
Anna Bocková a kol.:

Volebný výber

Politické strany

Príprava na maturity
a prijímacie skúšky na
vysoké školy, SPN,
Bratislava
Rastislav Tóth: Základy
politológie, SPN, Bratislava
Anna Bocková a kol.:
Príprava na maturity
a prijímacie skúšky na
vysoké školy, SPN,
Bratislava
Rastislav Tóth: Základy
politológie, SPN, Bratislava
Anna Bocková a kol.:
Príprava na maturity
a prijímacie skúšky na
vysoké školy, SPN,
Bratislava

Tabuľa

Učebnica

Internet

Tabuľa

Učebnica

Internet

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU

ETICKÁ VÝCHOVA
ETV

Študijný odbor: 5361 M praktická sestra

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť
s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca,
prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa
neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením
účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha
osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom
zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov
v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.
Etická výchova sa v prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža
v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú výchovu je primárny rozvoj
etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností
(otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných..) ako aj podpora mentálnej
hygieny, podieľa sa na primárnej prevencii porúch správania a učenia.
Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na stredných školách je:
-

-

umožniť žiakom na primeranej úrovni pomenovať a vysvetliť základné etické postoje
a spôsobilosti
ďalej rozvíjať a zdokonaľovať u žiakov základné etické postoje a spôsobilosti
osvojené na základnej škole, ako sú sebaovládanie, pozitívne hodnotenie seba a
druhých, komunikačné zručnosti, tvorivé riešenie medziľudských vzťahov, atď.
umožniť žiakom na primeranej úrovni vysvetliť základné etické pojmy, súvislosť
medzi hodnotami a normami
vysvetliť žiakom princípy náboženskej i nenáboženskej etiky, ukázať im cestu
k pochopeniu a tolerovaniu správania a názorov spoluobčanov a spolužiakov
vysvetliť žiakom dôležite hodnoty a etické normy, súvisiace so životom a zdravím,
rodinným životom, rodičovstvom a sexualitou, ekonomickým životom a prácou
v povolaní, posilniť u žiakov rozvíjanie morálneho úsudku a zmyslu pre
zodpovednosť
pomocou zážitkových metód, nácviku a prepojením osvojeného správania
s každodenným životom umožniť žiakom osvojiť si základné postoje a spôsobilosti,
súvisiace s uvedenými hodnotami a normami

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií:
Vo vyučovacom predmet Etická výchova využívame pre utváranie a rozvíjanie
nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom
umožňujú:
Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti
- sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram) tak,
aby každý každému porozumel,
- vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,

- kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet),
- správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky.
Interpersonálne a interpersonálne spôsobilosti
- rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére,
- osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve,
- hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých.
Schopnosti riešiť problémy
- kooperatívne riešiť konflikty, rozoznať problém,
- vie analyzovať komponenty problémovej situácie,
- uplatňuje základné myšlienkové operácie (porovnávanie, triedenie, analýza, syntéza,
indukcia, dedukcia, abstrakcia, a generalizácia),
- uplatňuje fantáziu, predstavivosť, vytvára asociácie,
- formuluje možné riešenia,
- koriguje nesprávne riešenia problému,
- vie si predstaviť (predpokladať) riešenie problému.
Spôsobilosti využívať informačné technológie
- primerane ovláda IKT, objavuje nové funkcie softvérového programu a operačných
systémov,
- zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť
k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky.
Spôsobilosť byť demokratickým občanom
- vníma kultúrnu tradíciu svojho jazyka a reči,
- všíma si kultúrne prejavy iných národov, národností, etník, je tolerantný a empatický.
Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania:
Názov tematického celku

Komunikácia

Dôstojnosť ľudskej osoby –
poznanie a pozitívne
hodnotenie druhých

Etika sexuálneho života

Stratégia vyučovania
Metódy
Formy práce
Informačno receptívna-výklad
Heuristická-rozhovor, riešenie
úloh
Príspevky žiakov
Reproduktívna - riadený
Názorné životné situácie
rozhovor
Rozhovor o videozázname
Názorná-sledovanie
videozáznamu
Heuristická-rozhovor, riešenie
úloh
Rozhovor o problematike
Názorná-sledovanie
videozáznamu
videozáznamu
Heuristická-rozhovor, riešenie
Rozhovor o problematike
úloh
videozáznamu
Diskusia
Frontálna a individuálna práca
Sledovanie videozáznamu
žiakov
s danou problematikou
Aktivita žiakov v podobe
ústnych a písomných
príspevkov

Dobré vzťahy v rodine
Filozofické zovšeobecnenie
dosiaľ osvojených etických
zásad
Etika práce, etika a
ekonomika

Heuristická-rozhovor, riešenie
úloh
Reproduktívna-rozhovor
Informačnoreceptívna-výklad
Diskusia
Reproduktívna-riadený
rozhovor
Informačnoreceptívna-výklad
Diskusia
Reproduktívna-riadený
rozhovor

Príspevky žiakov
Frontálna a individuálna práca
žiakov
Frontálna a individuálna práca
žiakov
Frontálna a individuálna práca
Skupinová práca žiakov

Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje
Názov
tematického
celku
Komunikácia

Odborná literatúra

Didaktická
technika

Materiálne
výučbové
prostriedky
Videozáznam
Úryvky
z literárnych
diel
Videozáznam

Ďalšie zdroje
(internet,
knižnica, ...)
Príspevky žiakov
Časopisy

Videozáznam

Noviny
Časopisy
Písomné
príspevky žiakov
Internet

Erich Mistrík: Základy
etiky, estetiky a etikety,
SPN, Bratislava 1944

Dataprojektor
Videotechnika
Tabuľa

Dôstojnosť
ľudskej osoby –
poznanie
a pozitívne
hodnotenie seba
a druhých
Etika
sexuálneho
života

Bruce a Carol Britten:
Učíme sa radostne spolu
žiť, SES, Bratislava 1977

Dataprojektor
Videotechnika
Tabuľa

J. Prevendárová a G.
Kubíčková: Základy
rodinnej a sexuálnej
výchovy, SPN, Bratislava
1996

Dataprojektor
Videotechnika
Tabuľa

Dobré vzťahy v
rodine

J. Prevendárová a G.
Kubíčková: Základy
rodinnej a sexuálnej
výchovy, SPN, Bratislava
1996

Tabuľa

Internet
Noviny
Časopisy

Tabuľa

Internet

Tabuľa

Internet
Noviny

Filozofické
zovšeobecnenie
dosiaľ
osvojených
etických zásad
Etika práce,
etika a
ekonomika

Príspevky žiakov
Časopisy

Anna Bocková a kol.:
Náuka o spoločnosti, SPN,
Bratislava 2004
Zákonník práce

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA
NAV

Študijný odbor: 5361 M praktická sestra

RÁMCOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE PREDMET NÁBOŽENSKÁ
VÝCHOVA - 1. ročník stredných škôl
Ročníková téma: VZŤAHY A ZODPOVEDNOSŤ
Žiaka charakterizuje potreba priateľstva, vzťahu s opačným pohlavím a postupné odpútavanie
sa od rodičov. Základný motív hľadania Boha je vnútorný ako potreba „sebadoplnenia“ - v
priateľstve, vo vzťahu chlapec - dievča aj vo vzťahu k Bohu (Korherr). Môže mať formu
neistoty, hľadania istôt, čo vedie k záujmu o otázky zmyslu a hodnôt. Žiak si v tomto období
potrebuje nájsť odpoveď na otázky: Kam smerujem? Kto som? Čo chcem dosiahnuť?
Pre mladého človeka je dôležité, aby vzťah k Bohu napomáhal zbližovaniu ľudí. V tomto
období mladí ľudia vnímajú Boha často ako vzťah. Boh nie je chápaný ako osoba ale ako dej,
ako vzťah, ktorý sa odohráva medzi ľuďmi a v nich samých. Preto je potrebné trpezlivo
objasňovať medziľudské vzťahy, aby sa práve v nich ukázalo otvorenie človeka Bohu, lebo
človek si sám sebe nestačí.
Ročníkový symbol: CESTA
Ročníkový cieľ: Spoznávaním identity človeka reflektovať vlastnú identitu. Uvedomiť si
dôležitý význam rozhodnutia pre vlastný svetonázorový postoj. V trojičnom rozmere budovať
ľudský rozmer vzťahov ako naplnenie zmyslu života. Prehlbovať medziľudské vzťahy cez
skvalitnenie komunikácie.
1. TÉMA: HĽADANIE CESTY
Hodinová dotácia témy: 5 hod pre školy s jednohodinovou dotáciou
Kľúčové pojmy: komunikácia, modlitba, vzťahy, trojrozmernosť človeka, zmysel života,
náboženstvo
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Zdôvodniť význam komunikácie a modlitby v živote človeka. Definovať a
vysvetliť trojrozmernosť človeka. Položiť si otázky o zmysle svojho života. Vysvetliť
kresťanský pohľad na zmysel života človeka.
Charakterizovať prvky náboženstva. Na podklade Katechizmu Katolíckej cirkvi (KKC)
zdôvodniť vznik a potrebu náboženstva. Vysvetliť rozdiel medzi prirodzeným a
nadprirodzeným náboženstvom.
Afektívny cieľ: Spoznať sa navzájom a prejaviť záujem o spoluprácu v skupine. Objavovať v
sebe túžbu po
prekročení všednej každodennej ohraničenosti svojho života smerom k transcendentnu.
Psychomotorický cieľ: Precvičiť a osvojiť si základné prvky verbálnej a neverbálnej
komunikácie. Rozvíjať postoj zmysluplného konania v živote.
Obsahový štandard: Človek tvor komunikatívny. Komunikácia a jej formy, modlitba –
komunikácia s Bohom. Trojrozmernosť človeka. Celistvosť človeka – harmónia tela, duše a
ducha.Zmysel života. Človek - jeho otázky a hľadanie odpovedí. Odkrývanie zmyslu
života.Náboženstvo - rozdelenie, prvky a prejavy náboženstva.
Výkonový štandard
Žiak vie
• definovať komunikáciu a vymenovať druhy komunikácie
• vnímať neverbálne prejavy komunikácie druhých

• uplatniť spoločensky vhodné spôsoby komunikácie vo formálnych a neformálnych vzťahoch
zdôvodniť dôležitosť správnej komunikácie pre medziľudské vzťahy
• nájsť analógiu medzi komunikáciou a modlitbou
• zdôvodniť potrebu modlitby
• pomenovať a vysvetliť trojrozmernosť človeka
• rozvíjať svoj telesný, duševný a duchovný rozmer
• položiť si otázky o zmysle svojho života
• vysvetliť zmysel života človeka v kontexte kresťanského učenia
• dávať svojmu správaniu a životu zmysel
• zdôvodniť vznik a potrebu náboženstva (KKC 27- 28)
• vysvetliť pojmy religionistika, monoteizmus, polyteizmus
• vysvetliť rozdiel medzi prirodzeným a zjaveným náboženstvom
• uviesť príklady prirodzených náboženstiev a zjavených náboženstiev
• charakterizovať jednotlivé prvky náboženstva
Rozvoj kompetencií:
komunikačné
Žiak
• chápe význam komunikácie pre tvorivé budovanie pozitívnych medziľudských vzťahov vo
svojom živote ako naplnenie zmyslu života
• využíva získané komunikačné zručnosti k vytváraniu plnohodnotných vzťahov
• volí správne komunikačné stratégie
existenciálne:
Žiak
• pozná súvislosti podmieňujúce hľadanie a nachádzanie životného zmyslu a je otvorený pre
jeho transcendentnú hĺbku
• je pripravený vnímať hĺbku osobného dialógu s Bohom
občianske:
Žiak
• je otvorený pre náboženskú rôznorodosť
kultúrne:
Žiak
• chápe vyjadrovanie pravdy o svete pomocou rôznych literárnych a myšlienkových foriem
• osvojí si tvorivý prístup k umeleckým dielam vyrastajúcim z kresťanstva sociálne a
interpersonálne:
Žiak
• je pripravený pre otvorené vzťahy v dôveryhodnom prostredí
• využíva možnosti na vytváranie medziľudských vzťahov
• uvedomuje si význam sebazdieľania
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj:
Žiak
• je pripravený pre otvorené vzťahy v dôveryhodnom prostredí
• využíva možnosti na vytváranie medziľudských vzťahov
• uvedomuje si význam sebazdieľania
• kladením otázok o zmysle svojho života a hľadaním odpovedí si získava a udržiava
osobnostnú integritu

2. TÉMA: BOH V ĽUDSKOM SVETE
Hodinová dotácia témy: 6 hod
Kľúčové pojmy: metafora, počúvanie, oslovenie, odpoveď, viera, svedomie, Dekalóg, zákon
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Uviesť príklad metaforického vyjadrenia vo Svätom písme. Interpretovať
oslovenie Bohom a dôveru v Boha u Abraháma, Samuela a Márie. Uviesť príklady ľudskej
skúsenosti zdieľania Boha s človekom. Vysvetliť význam morálneho svedomia pre život
človeka na podklade učenia KKC. Určiť prvky spravodlivých zákonov na podklade Dekalógu.
Afektívny cieľ: Vnímať hodnotu ticha, objavovať hĺbku svojho vnútra. Vnímať metaforickú
reč slov. Oceniť hodnotu dôvery a zodpovednosti v medziľudských vzťahoch a vo vzťahu k
Bohu.
Psychomotorický cieľ: Precvičiť pozorné počúvanie a poukázať na komunikačné chyby.
Osvojiť si pravidlá spolupráce vo vzájomnom dialógu.
Obsahový štandard
Metafora. Metaforická biblická reč - obrazná reč viery.
Metafora - Boh povedal. Abrahám. Mária. Samuel.
Morálne svedomie. Formovanie svedomia, Tomáš Morus.
Dekalóg ako pomoc na ceste pri uskutočňovaní svojho ľudstva.
Výkonový štandard
Žiak vie
• použiť metafory na vyjadrenie ťažko vyjadriteľných skutočností
• rozlíšiť aktívne a pasívne počúvanie
• ohodnotiť význam počúvania v komunikácii
• aktívne a so záujmom počúvať
• interpretovať príbeh Božieho oslovenia Abraháma, Samuela a Márie ako príklady skúsenosti
zdieľania Boha s človekom
• uviesť iné príklady ľudskej skúsenosti zdieľania Boha s človekom
• definovať svedomie (KKC 1796)
• zdôvodniť potrebu formovania svedomia (KKC 1783-1785)
• vysvetliť všeobecne platné pravidlá pri neistom rozhodovaní sa podľa svedomia (KKC
1789)
• rozlíšiť prirodzený a ľudský zákon
• určiť prvky spravodlivých zákonov na podklade Dekalógu (KKC 1959)
• vnímať životné situácie, ktoré si vyžadujú zodpovedné rozhodnutie vzhľadom k sebe, k
druhým ľuďom a k svetu
• pozitívne oceniť rozhodnutie pre mravne dobrý skutok
Rozvoj kompetencií:
komunikačné:
Žiak
• uplatňuje aktívne techniky počúvania s dôrazom na vypočutie si druhých
• volí správne komunikačné stratégie
• dokáže preskúmať rôzne druhy prameňov informácii a vie ich využívať
• je otvorený pre chápanie metaforickej reči viery občianske kompetencie:
Žiak
• pozná dokumenty zakotvujúce ľudské práva
• vníma Dekalóg ako etický princíp pre vznik zákonov riadiacich štát kultúrne kompetencie:

Žiak
• chápe vyjadrovanie pravdy o svete pomocou rôznych literárnych a myšlienkových foriem
• osvojí si tvorivý prístup k umeleckým dielam vyrastajúcim z kresťanstva (obraz, literatúra,
stavba, hudba), vníma ich ako výraz kresťanského učenia a kresťanskej tradície sociálne a
interpersonálne:
Žiak
• vníma Dekalóg ako spoločnosťou overenú a Bohom garantovanú normu medziľudských
vzťahov
• účinne spolupracuje v skupine
• ovláda a riadi svoje konanie a správanie tak, aby bol so sebou spokojný a vážil si sám seba
existenciálne:
Žiak
• chápe súvislosť Svätého písma s postojom viery a vníma ho ako výzvu pre svoj osobný život
• je otvorený pre reflexiu vlastného postoja viery
• pozná pravidlá pri neistom rozhodovaní a dáva ich do súvisu s výchovou svojho svedomia
• Svätému písmu rozumie ako knihe, ktorej obsahom je svedectvo Boha, ktorý komunikuje s
človekom a čaká od neho odpoveď viery
• rozvíja vo svojom živote postoje ponúknutých vzorov
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj:
Žiak
• rozvíja sebareflexiu
• vie uplatňovať svoje práva, rešpektovať názory, potreby a práva ostatných
3. TÉMA: BYŤ ČLOVEKOM
Hodinová dotácia témy: 3 hod pre školy s jednohodinovou
Kľúčové pojmy: človek, Ježiš, prirodzenosť, podstata, dôstojnosť osoby, bytie
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Vysvetliť tajomstvo svojho počiatku na vedeckom podklade a v kontexte
Svätého písma. Vysvetliť pojmy: podstata, prirodzenosť, bytie. Definovať učenie Katolíckej
cirkvi o osobe Ježiša Krista. Na základe
prameňov obhájiť historickosť Ježiša Krista, aplikovaním poznatkov z predošlých ročníkov
predložiť argumenty viery a Kristovho učenia. Vysvetliť pojmy stereotyp, predsudok. Zaujať
kritický postoj k spochybňujúcim tendenciám kresťanského učenia o Ježišovi Kristovi v
rôznych vyjadrovacích prostriedkoch, médiách.
Afektívny cieľ: Uvedomiť si dar vlastnej existencie pri počatí. Vnímať ohraničenosť a
priestor svojho života.
Psychomotorický cieľ: Zostaviť charakteristiku ľudskej osoby. Vyhľadať v rôznych
vyjadrovacích prostriedkoch, médiách, tendencie spochybňujúce kresťanské učenie o Ježišovi
Kristovi pre kritickú prácu s textom.
Obsahový štandard
Ohraničenosť človeka. Ľudská osoba. Pôvod dôstojnosti človeka.
Rešpektovanie ľudskej osoby a médiá. Stereotypy, predsudok.
Ježišovo ľudstvo, historické pramene dokumentujúce historickosť Ježiša z Nazareta.
Ježišovo božstvo, ponímanie Ježiša Krista v evanjeliách.
Výkonový štandard

Žiak vie
• definovať učenie cirkvi o ľudskej osobe (KKC 357) • definovať učenie cirkvi o osobe Ježiša
Krista (KKC 471, 480)
• obhájiť dôstojnosť ľudského života od počatia
• vážiť si hodnotu ľudského života
• uvedomiť si dar vlastnej existencie
• vysvetliť pojmy stereotyp, predsudok
• uviesť príklady stereotypného správania
• uviesť príklady pre možnosti, ako sa brániť stereotypnému videniu sveta
• kriticky posúdiť informácie v médiách
• obhájiť historickosť Ježiša Krista
Rozvoj kompetencií
komunikačné:
Žiak
• účinne sa zapája do diskusie, vhodne argumentuje, na základe prameňov obháji historickosť
Ježiša a na základe evanjeliového poňatia Ježiša Krista predloží argumenty viery
• dokáže preskúmať rôzne druhy prameňov informácii a vie zaujať k nim kritický postoj
kompetencie k riešeniu problémov:
Žiak
• analyzuje a prehodnotí komponenty problémovej situácie spochybňovania Ježišovej ľudskej
alebo božskej prirodzenosti občianske:
Žiak
• uznáva ľudskú osobu ako nositeľa ľudských práv sociálne a interpersonálne:
Žiak
• účinne spolupracuje v skupine
• má pozitívny vzťah k druhým ľuďom existenciálne:
Žiak
• rozumie kresťanskému pohľadu na hodnotu a dôstojnosť ľudskej osoby od počatia
Prierezové témy
Multikultúrna výchova:
Žiak
• vie rozlíšiť predsudky a stereotypy vo vyjadrovacích prostriedkoch a médiách
• uvedomuje si dôsledky predsudkov a stereotypov prejavujúcich sa v rôznych podobách
neznášanlivosti, rasizmu či xenofóbie
Mediálna výchova:
Žiak
• vie kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá
Environmentálna výchova:
Žiak
• vníma život ako najvyššiu hodnotu
4. TÉMA: NA CESTE K OSOBNOSTI – ŠANCE A RIZIKÁ
Hodinová dotácia témy: 3 hod pre školy s jednohodinovou dotáciou
Kľúčové pojmy: osobnosť, vývoj osobnosti, deformácia osobnosti, legenda o sv. Krištofovi
Ciele témy:

Kognitívny cieľ: Charakterizovať vývoj osobnosti. Uviesť predpoklady k úspešnému
utváraniu vlastnej osobnosti. Zdôvodniť negatívne vplyvy (závislosti) na dozrievanie
osobnosti. Charakterizovať legendu ako literárny
útvar, rozlíšiť ju od historickej správy. V legende o sv. Krištofovi objaviť výzvu pre hľadanie
a odkrývanie zmyslu svojho života.
Afektívny cieľ: Uvedomiť si dôležitosť vnútorného rastu a zrelosti osobnosti. Vnímať
význam životného zmyslu pri vytváraní životného štýlu. Oceniť nachádzanie zmyslu a
vlastného človečenstva v stretnutí s Ježišom Kristom.
Psychomotorický cieľ: Vedome spolupracovať na formovaní vlastnej osobnosti spytovaním
svedomia.
Obsahový štandard
Osobnosť - vývoj osobnosti; deformácia osobnosti – závislosti.
Legenda a symbolický význam legendy (sv. Krištof – pútnik hľadajúci zmysel života).
Výkonový štandard
Žiak vie
• porovnať a rozlíšiť pojmy osoba a osobnosť
• vymenovať znaky zrelej osobnosti
• vie zaradiť obdobie, v ktorom sa nachádza, do vývinového obdobia osobnosti
• vymenovať a zdôvodniť negatívne vplyvy na dozrievanie osobnosti (drogy, gemblérstvo...)
• ohraničiť pravdivosť legendy voči historickým faktom
• vysvetliť zmysel vzniku kresťanských stredovekých legiend
• interpretovať zmysel symbolickej reči legendy o sv. Krištofovi
• vysvetliť znaky a pravdivosť kresťanských stredovekých legiend
• objaviť v legende o sv. Krištofovi výzvu pre hľadanie a naplnenie zmyslu svojho života
Rozvoj kompetencií
sociálne a interpersonálne:
Žiak
• cení si vlastnú jedinečnosť a rešpektuje jedinečnosť ostatných
• kontroluje vlastné konanie (vrátane násilných a sebazničujúcich vplyvov)
• objavuje zmysel života, preberá sebariadenie a zodpovednosť za sebaurčenie existenciálne:
Žiak
• chápe svoj život nielen ako dar, ale aj ako úlohu vnútorne rásť
• osvojí si kritický a diferencovaný prístup k vlastnej osobe, prijíma sám seba, je pripravený
na tomto základe stanoviť si nové životné ciele kultúrne:
Žiak
• rozumie znakom a pravdivosti kresťanských stredovekých legiend
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj:
Žiak
• má pozitívny vzťah k druhým ľuďom• ovláda a riadi svoje konanie a správanie tak, aby bol
so sebou spokojný a vážil si sám seba
• cení si vlastnú jedinečnosť a rešpektuje jedinečnosť ostatných
• rozvíja sebareflexiu, sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie
zodpovednosti za svoje konanie a osobný život

5. TÉMA: BOH A ČLOVEK
Hodinová dotácia témy: 2 hod pre školy s jednohodinovou dotáciou
Kľúčové pojmy: sviatosti, znaky, život, vzťahy, Trojica, človek
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Vysvetliť schopnosť vytvárať vzťahy na základe spätného pohľadu na svoj
počiatok. Definovať
učenie o vzťahoch Najsvätejšej Trojice na podklade KKC. Nájsť analógiu medzi vzťahmi
Najsvätejšej Trojice a schopnosťou človeka vytvárať vzťahy. Posúdiť svoju sieť vzťahov.
Definovať sviatosti.
Afektívny cieľ: Oceniť hodnotu osobných vzťahov. Uvedomiť si prítomnosť Božej blízkosti
vo sviatostiach spôsobom, ktorý oslovuje zmysly.
Psychomotorický cieľ: Nakresliť sieť svojich vzťahov. Na ceste svojho života znázorniť
dôležité udalosti a priradiť k nim sviatosti sprevádzajúce tieto udalosti.
Obsahový štandard
Sviatosti – aktuálne pôsobenie Boha v živote človeka od narodenia až po smrť.
Človek žijúci vo vzťahoch ako obraz Trojice.
Výkonový štandard
Žiak vie
• opísať schopnosť človeka vytvárať vzťahy na základe spätného pohľadu na svoj počiatok
• vytvárať plnohodnotné vzťahy
• nájsť analógiu medzi vzťahmi Najsvätejšej Trojice a schopnosťou človeka vytvárať vzťahy
• definovať učenie o vzťahoch Najsvätejšej Trojice na podklade KKC.
• definovať sviatosti
• disponovať sa pre prítomnosť Božej blízkosti vo sviatostiach spôsobom, ktorý oslovuje
zmysly človeka
Rozvoj kompetencií
sociálne a interpersonálne:
Žiak
• je pripravený byť v interakcii s inými ľuďmi v rôznych kontextoch
• nachádza si svoje miesto v spoločnosti iných ľudí
existenciálne:
Žiak
• sviatosti vníma ako symbolické znaky sprítomňujúce aktuálne Božie pôsobenie vo svojom
živote a prijíma
ich ako pomoc pri prekonávaní životných prekážok
• Božiu trojjedinosť chápe ako symbol kvality Božieho bytia a kvality medziľudských
vzťahov, je otvorený pre uvedenú skutočnosť
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj:
Žiak
• je pripravený byť v interakcii s inými ľuďmi v rôznych kontextoch
6. TÉMA: ČLOVEK V SPOLOČENSTVE
Hodinová dotácia témy: 4 hod pre školy s jednohodinovou dotáciou
Kľúčové pojmy: sexualita, muž, žena, povolanie, slávenie, spoločenstvo

Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Vysvetliť úlohu a význam sexuality človeka. Vysvetliť črty a význam
pohlavnosti človeka v manželstve a rodine. Vysvetliť poslanie jednotlivých povolaní, ich
prínos pre cirkev a spoločnosť. Uviesť ľudský, náboženský a kresťanský dôvod na potrebu
slávenia v živote človeka aj ľudského spoločenstva. Zdôvodniť kresťanské slávenie nedele a
sviatkov.
Afektívny cieľ: Oceniť hodnotu otcovstva a materstva. Upevniť vedomie zodpovednosti za
vlastné správanie a za svoju budúcnosť. Oceniť hodnotu jednotlivých povolaní. Vnímať
slávnosť ako hodnotu, ktorá dáva životu hlbší rozmer.
Psychomotorický cieľ: Podieľať sa v skupine na hraní životných rolí potrebných k stabilite
vzťahu. Hľadať si svoje miesto v cirkvi. Formovať návyk modlitby za spoznanie svojho
životného povolania.
Obsahový štandard
Boží obraz človeka ako muža a ženy, sexualita ako dar a úloha, sociálne role muža a ženy,
rizikové sexuálne správanie. Povolanie ako služba ľuďom (manželstvo, kňazstvo, zasvätený
život). Podstata slávenia v spoločenstve (vzťah k času, k ľudskému spoločenstvu, k
transcendentnu). Zmysel slávenia kresťanskej nedele – deň Pána a deň pre človeka, sviatky,
farské spoločenstvo.
Výkonový štandard
Žiak vie
• vysvetliť úlohu, význam a črty sexuality človeka v manželstve a rodine
• zdôvodniť dôležitosť kultivovanej sexuality
• na základe Božieho obrazu človeka ako muža a ženy oceniť vzťah medzi mužom a ženou a
zdôvodniť rovnoprávnosť ich životných rolí – otcovstva a materstva
• oceniť hodnotu otcovstva a materstva
• upevniť vedomie zodpovednosti za vlastné správanie, za svoju budúcnosť
• vymenovať škálu povolaní v cirkvi
• vysvetliť povolanie z pohľadu služby človeku
• vysvetliť poslanie jednotlivých povolaní a ich prínos pre cirkev a spoločnosť
• demonštrovať ľudský, náboženský a kresťanský dôvod potreby slávenia v živote človeka aj
ľudského spoločenstva
• vnímať slávnosť ako hodnotu, ktorá dáva životu hlbší rozmer
• zdôvodniť kresťanské slávenie nedele a sviatkov
• aktívne sa podieľať na slávení liturgie vo farskom spoločenstve
Rozvoj kompetencií
sociálne a interpersonálne:
Žiak
• prispieva k diskusii v pracovnej skupine a v triede, chápe potrebu efektívne spolupracovať s
druhými pri
riešení danej úlohy, oceňuje skúsenosti druhých ľudí
občianske:
Žiak
• je otvorený pre aktívnu účasť na slávnostiach v spoločnosti ako aj na liturgických sláveniach
vo farskom spoločenstve
existenciálne
Žiak

• v medziľudských vzťahoch vníma túžbu človeka po prekročení samého seba, uvedomuje si
možnosť jej zneužitia
• rozumie kresťanskému pohľadu na ľudskú sexualitu, jej úlohu v manželstve a rodičovstve a
vníma ju ako výzvu pre svoju osobnú prípravu na zodpovedné rodičovstvo
• vyberá si z alternatív s uvedomovaním si následkov rizikového sexuálneho správania
• stanovuje si životné ciele, svoj život chápe ako výzvu pre voľbu životného povolania
• oceňuje hodnotu času, ktorý nie je naplnený výkonom alebo únikom z reality, ale stretnutím
so sebou, s druhými a s Bohom
• rozumie štruktúre a podstate slávenia kresťanskej nedele a oceňuje jej prínos pre rozvoj
vlastnej spirituality a kresťanského spoločenstva
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj:
Žiak
• nachádza si svoje miesto v spoločnosti iných ľudí
• v medziľudských vzťahoch vníma túžbu človeka po prekročení samého seba, zároveň si
uvedomuje možnosti jej zneužitia

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU

FYZIKA
FYZ

Študijný odbor: 5361 M praktická sestra

Charakteristika predmetu
Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi
pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v
každodennom živote. Prírodovedné poznatky sú neoddeliteľnou a nezastupiteľnou súčasťou
kultúry ľudstva. V procese vzdelávania sa má žiakom sprostredkovať poznanie, že neexistujú
bariéry
medzi jednotlivými úrovňami organizácie prírody a odhaľovanie jej
zákonitostí je možné len prostredníctvom koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných
odborov s využitím prostriedkov IKT.
Žiaci si na aktivitách budú osvojovať vybrané formy skúmania fyzikálnych javov.
Každý žiak dostane základy, ktoré z neho spravia prírodovedne gramotného jedinca tak, aby
vedel robiť prírodovedné úsudky a vedel využiť získané vedomosti na efektívne riešenie
problémov. Žiaci získajú informácie o tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom
techniky, technológií a so spôsobom života spoločnosti.
Výučba fyziky v rámci prírodovedného vzdelávania má u žiakov prehĺbiť aj hodnotové
a morálne aspekty výchovy,
ku ktorým patria predovšetkým objektivita a pravdivosť
poznania. To bude možné dosiahnuť slobodnou komunikáciou a nezávislou kontrolou
spôsobu získavania dát alebo overovania hypotéz.
Žiaci prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získajú vedomosti na pochopenie
vedeckých ideí a postupov potrebných pre osobné rozhodnutia, na účasť v občianskych
a kultúrnych záležitostiach. Získajú schopnosť zmysluplne sa stavať k lokálnym a globálnym
záležitostiam ako zdravie, životné prostredie, nová technika, odpady a podobne.
Súčasťou predmetu fyzika sú aj prierezové témy, najmä: Environmentálna výchova
(ENV), Tvorba projektu a prezentačné zručnosti (TPaPZ), Ochrana života a zdravia (OŽaZ).
Tieto prierezové témy sú uvedené v tematickom výchovno – vzdelávacom pláne z fyziky pre
každý ročník. Prierezová téma Osobnostný a sociálny rozvoj (OaSR) je súčasťou všetkých
tematických celkov.
Výučba fyziky bude prebiehať v učebni matematiky alebo biológie. Na hodinách fyziky
v druhom ročníku sa trieda delí na skupiny.

Ciele predmetu
Základným cieľom predmetu je poskytnúť žiakom vedomosti a zručnosti potrebné na
správne pochopenie a vysvetlenie prírodovedných javov v okolitom reálnom svete.
Vyučovanie smeruje k tomu, aby žiaci:
 rozvíjali svoje schopnosti myslieť koncepčne, kreatívne, kriticky,
 chápali, ako rôzne prírodovedné disciplíny navzájom súvisia s inými predmetmi,
 komunikovali myšlienky, pozorovania, argumenty, praktické skúsenosti použitím grafov
a tabuliek,










demonštrovali poznatky a pochopenie vybraných vedeckých faktov, definícií, zákonov,
teórií, modelov a systému jednotiek SI,
vyslovili problém vo forme otázky, ktorá môže byť zodpovedaná experimentom,
formulovali hypotézy,
plánovali vhodný experiment,
vyhodnotili celkový experiment včítane použitých postupov,
organizovali, prezentovali a vyhodnocovali dáta rôznymi spôsobmi,
používali vhodné nástroje a techniku na zber dát,
vedeli robiť racionálne a nezávislé rozhodnutia.

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií
Vo vyučovacom predmete fyzika využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich
kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú:
Komunikačné a sociálne interakčné spôsobilosti
 Tvoriť, prijať a spracovať informácie,
 sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram) tak,
aby každý každému porozumel,
 formulovať svoj názor a argumentovať,
 kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet),
 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky.
Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti
 Akceptovať skupinové rozhodnutia,
 kooperovať v skupine,
 tolerovať odlišnosti jednotlivcov a iných,
 diskutovať a viesť diskusiu o odbornom probléme.
Schopnosti riešiť problémy
 Rozpoznávať problémy v priebehu ich fyzikálneho vzdelávania využívaním všetkých
metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, meranie,
experimentovanie, matematické prostriedky, grafické prostriedky a pod.),
 vyjadriť alebo formulovať problém, ktorý sa objaví pri ich fyzikálnom vzdelávaní,
 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli
prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie
a prostriedky neviedli k cieľu,
 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo
efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj rôzne riešenia daného
problému,
 korigovať nesprávne riešenia problému,
 používať osvojené metódy riešenia fyzikálnych problémov aj v iných oblastiach
vzdelávania žiakov, pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.
Spôsobilosti využívať informačné technológie
 Získavať informácie v priebehu ich fyzikálneho vzdelávania využívaním všetkých metód
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii,

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť
k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky.
Spôsobilosť byť demokratickým občanom
 Formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich fyzikálneho vzdelávania
využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii,
 preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie
a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.
Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej
oblasti, musí disponovať stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo predpísané
obsahovými štandardmi.
Prehľad tematických celkov
1. ROČNÍK
1. Mechanika
2. Energia okolo nás
3. Molekulová fyzika a termodynamika (rozširujúci voliteľný modul)
4. Vlastnosti kvapalín a plynov (rozširujúci voliteľný modul)
2. ROČNÍK
1. Elektrické a magnetické javy
2. Svetlo a žiarenie
Vzdelávací štandard
1. ROČNÍK
1. Mechanika
Obsahový štandard
Sila ako vektorová veličina, rôzne druhy síl (tiažová, tlaková, vztlaková, elektrostatická,
trecia, magnetická), výslednica síl, meranie sily, hybnosť ako vektorová veličina, zákon
zotrvačnosti, zákon sily, zákon akcie a reakcie, zákon zachovania hybnosti, naklonená rovina,
trenie, pohybový stav telesa
Výkonový štandard
- znázorniť schému javu, v ktorom pôsobia rôzne sily
- pomenovať sily pôsobiace na teleso
- odhadnúť veľkosť pôsobiacej sily
- zostrojiť výslednicu všetkých pôsobiacich síl
- vysvetliť užitočnosť naklonenej roviny v každodennej praxi
- vysvetliť súvislosti medzi pôsobiacimi silami a pohybovým stavom telies
- využiť veličinu hybnosť a zákon zachovania hybnosti
2. Energia okolo nás

Obsahový štandard
Mechanická práca, energia a jej rôzne formy, výkon, energia potravín, premeny rôznych
foriem energie
Výkonový štandard
- vykonať a interpretovať ľubovoľný experiment premeny rôznych foriem energie
- opísať reálne deje s využitím fyzikálnej terminológie
- opísať ľubovoľný športový výkon z energetického hľadiska
- kvalitatívne charakterizovať rôzne formy energie
- riešiť kvalitatívne aj kvantitatívne úlohy súvisiace s mechanickou prácou, výkonom,
energiou
- navrhnúť možnosti šetrenia energie v domácnosti a vysvetliť ekonomickú návratnosť do
energeticky nenáročných technológií
3. Molekulová fyzika a termodynamika
Obsahový štandard
Kinetická teória stavby látok, Celziova teplotná stupnica, termodynamická teplotná stupnica,
modely látok rozličných skupenstiev, difúzia a Brownov pohyb, vnútorná energia telesa
a spôsoby jej zmeny, teplo ako forma energie, hmotnostná tepelná kapacita látky,
termodynamické zákony, Hookov zákon, teplotná dĺžková a objemová rozťažnosť látok,
anomália vody
Výkonový štandard
- vysvetliť podstatu kinetickej stavby teórie stavby látok
- charakterizovať rôzne teplotné stupnice
- vysvetliť pojem teplo a jeho súvislosť s prácou
- riešiť kvalitatívne aj kvantitatívne úlohy súvisiace s teplom
- vysvetliť termodynamické zákony a ich dôsledky
- charakterizovať jednotlivé skupenstvá a porovnať ich
- vysvetliť deformáciu telesa
- opísať teplotnú rozťažnosť látok
- vysvetliť jav anomálie vody
4. Vlastnosti kvapalín a plynov
Obsahový štandard
Tekutiny a ich vlastnosti, tlak, tlaková sila, hydrostatický tlak, Archimedov zákon, Pascalov
zákon, plávanie telies, ponáranie telies, vznášanie sa telies v kvapaline, povrchová vrstva
kvapaliny, kapilárna elevácia a kapilárna depresia
Výkonový štandard
- opísať štruktúru kvapalných a plynných látok
- vysvetliť základné fyzikálne veličiny opisujúce vlastnosti kvapalín a plynov
- vysvetliť základné zákony platné pre kvapaliny a plyny
- opísať správanie telies v kvapaline
- charakterizovať javy na rozhraní kvapaliny a pevného telesa
2. ROČNÍK

Elektrické a magnetické javy
Téma rozširuje a prehlbuje poznatky žiakov o silových poliach a vlastnostiach látok. Žiaci
pochopia fyzikálnu podstatu elektrických a magnetických javov, elektrického prúdu v
pevných, kvapalných a plynných látkach. Žiaci získajú praktické a teoretické poznatky o
magnetickom poli, jeho pôsobení na vodič s prúdom, vznik striedavého napätia a prúdu na
základe pochopenia javov elektromagnetickej indukcie. Učivo je zamerané na získanie
poznatkov potrebných na obsluhu elektrotechnických zariadení a z hľadiska bezpečnosti práce
s elektrickým prúdom. Žiaci si utvoria predstavu
o elektromagnetickom
vlnení ako fyzikálnom deji, s ktorým sa v praxi stretávajú v podobe rozhlasového a
televízneho signálu a svetla.
Svetlo a žiarenie
Učivo žiakov zoznamuje s optickými javmi a ich zákonitosťami, vedie ich k zisteniu, že
zákony, platné pre mechanické vlnenie, platia aj pre optické žiarenie, avšak že zároveň
existujú optické javy, ktoré sa nedajú podľa tejto teórie vysvetliť. To znamená, že na
vysvetlenie svetelných javov existujú dve teórie, ktoré sa nevylučujú, ale dopĺňajú. Téma má
filozofický akcent, pretože formuje predstavy žiakov o súčasnom fyzikálnom obraze sveta.
Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania:
Názov tematického celku

Mechanika

Energia okolo nás

Molekulová fyzika a
termodynamika

Stratégia vyučovania
Metódy
Formy práce
Problém ako motivácia
Informačnoreceptívna výklad
Frontálna výučba
Reproduktívna - riadený
Frontálna
rozhovor
a individuálna práca žiakov
Heuristická - problémový
Skupinová práca žiakov
rozhovor, riešenie úloh
Práca s knihou
Pozorovanie
Demonštračný a žiacky
pokus
Problém ako motivácia
Informačnoreceptívna výklad
Frontálna výučba
Reproduktívna - riadený
Frontálna
rozhovor
a individuálna práca žiakov
Heuristická - problémový
Skupinová práca žiakov
rozhovor, riešenie úloh
Práca s knihou
Pozorovanie
Demonštračný a žiacky
pokus
Problém ako motivácia
Frontálna výučba
Informačnoreceptívna Frontálna
výklad
a individuálna práca žiakov
Reproduktívna - riadený
Skupinová práca žiakov
rozhovor
Práca s knihou

Heuristická - problémový
rozhovor, riešenie úloh
Pozorovanie
Demonštračný a žiacky
pokus
Problém ako motivácia
Informačnoreceptívna výklad
Reproduktívna - riadený
rozhovor
Vlastnosti kvapalín a plynov
Heuristická - problémový
rozhovor, riešenie úloh
Pozorovanie
Demonštračný a žiacky
pokus
Problém ako motivácia
Informačnoreceptívna výklad
Reproduktívna - riadený
Elektrické a magnetické
rozhovor
javy
Heuristická - problémový
rozhovor, riešenie úloh
Pozorovanie
Demonštračný a žiacky
pokus
Problém ako motivácia
Informačnoreceptívna výklad
Reproduktívna - riadený
rozhovor
Svetlo a žiarenie
Heuristická - problémový
rozhovor, riešenie úloh
Pozorovanie
Demonštračný a žiacky
pokus

Frontálna výučba
Frontálna
a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou

Frontálna výučba
Frontálna
a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou

Frontálna výučba
Frontálna
a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Exkurzia

Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov
tematického
celku

Formy
a príčiny
mechanického
pohybu

Štruktúra
a vlastnosti
látok

Odborná
literatúra

Didaktická
technika

Janovič a kol.:
Fyzika
pre
netechnické
Tabuľa
odbory
PC
stredných
škôl, SPN,
Bratislava

Svetlo a
žiarenie

Tabuľa
Králová
PC
a kol.:
Doplnok
k učebnici
fyziky,
učebný text
pre stredné
zdravotnícke
školy, Osveta
(1986)
Janovič a kol.:
Fyzika
pre
Tabuľa
netechnické
PC
odbory
stredných

Ďalšie zdroje
(internet, knižnica, ...
Internet , napr. digitálna
učebnica fyziky pre SŠ,
dostupné na:
http://www.skola.sk/digitalnafyzika/Digitalna-ucebnicafyziky/Digitalna-ucebnicafyziky-pre-SS/index.html
Videokazety
Knižnica
Internet , napr. digitálna
učebnica fyziky pre SŠ,
dostupné na:
http://www.skola.sk/digitalnafyzika/Digitalna-ucebnicafyziky/Digitalna-ucebnicafyziky-pre-SS/index.html
Videokazety
Knižnica

Janovič a kol.:
Fyzika
pre
netechnické
Tabuľa
odbory
PC
stredných
škôl, SPN,
Bratislava
Janovič a kol.:
Fyzika
pre
netechnické
odbory
stredných
škôl, SPN,
Bratislava;

Elektrické a
a magnetické
javy

Materiálne
výučbové
prostriedky

Internet, napr. digitálna
učebnica fyziky pre SŠ,
dostupné na:
http://www.skola.sk/digitalnaTransformátor
fyzika/Digitalna-ucebnicafyziky/Digitalna-ucebnicafyziky-pre-SS/index.html
Videokazety
Knižnica

Fotoaparát
Šošovky
Zrkadlá
Mikroskop

Internet, napr. digitálna
učebnica fyziky pre SŠ,
dostupné na:
http://www.skola.sk/digitalnafyzika/Digitalna-ucebnicafyziky/Digitalna-ucebnica-

škôl, SPN,
Bratislava;
Králová
a kol.:
Doplnok
k učebnici
fyziky,
učebný text
pre stredné
zdravotnícke
školy, Osveta
(1986)

fyziky-pre-SS/index.html
Videokazety
Knižnica

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU

CHÉMIA
CHE

Študijný odbor: 5361 M praktická sestra

1. ROČNÍK
1. Atómy a chemické prvky, periodická sústava prvkov
Obsahový štandard
Časticové zloženie látok, zloženie a štruktúra atómov, častice atómu, elektrónový obal atómu,
názvy a značky chemických prvkov, periodický zákon, periodická sústava chemických
prvkov (PSP), periodická tabuľka prvkov (PTP), alkalické kovy, halogény, vzácne plyny,
kovy, nekovy
Výkonový štandard:
- vymenovať praktické príklady, ktoré potvrdzujú časticové zloženie látok
- vymenovať základné stavebné častice látok
- opísať stavbu atómu
- poznať základné stavebné častice atómu
- poznať znamienko náboja elektrónu, protónu, neutrónu
- popísať stavbu atómu
- rozlišovať častice atóm, ión, (izotop, nuklid – rozširujúca časť)
- definovať izotop (rozširujúca časť)
- vysvetliť obsah pojmu rádioaktivita a rozdiel medzi prirodzenou a umelou radioaktivitou
(rozširujúca časť)
- poznať názvy a značky vybraných chemických prvkov (H, O, S, N, P, C, Si, Al, F, Cl, Na,
K, Mg, Ca. Fe, Cu, Ag, Au, Pt, Ge, Sn, Pb, He, Zn, W)
- definovať protónové číslo (rozširujúca časť)
- vyhľadať v PSP konkrétne prvky a zapísať ich protónové číslo
- používať triviálne názvy skupín (alkalické kovy, halogény, vzácne plyny)
- zaradiť konkrétne prvky v PTP medzi kovy, nekovy
2. Chemická väzba a štruktúra látok
Obsahový štandard
Vznik chemickej väzby, príčiny vzniku chemických väzieb, molekula, kovalentná väzba,
nepolárna väzba, polárna väzba, jednoduchá väzba, násobná väzba (dvojitá, trojitá), kovová
väzba a vodivosť kovov, iónová väzba
Výkonový štandard:
- rozlišovať a vedieť používať pojmy: chemický prvok, chemická zlúčenina, atóm,
molekula
- pomenovať elementárne častice, ktoré prevládajú v katiónoch, aniónoch
- vysvetliť príčiny vzniku chemickej väzby
- uviesť príklady molekúl, v ktorých sa nachádzajú jednoduché, dvojité alebo trojité väzby
(H2, O2 , N2)
- určiť typ chemickej väzby na základe rozdielu hodnôt elektronegativít atómov viažucich sa
atómov prvkov
- vysvetliť vznik kovalentnej väzby v molekule vodíka
- určiť počet a druh atómov v jednoduchých molekulách

- vysvetliť elektrickú a tepelnú vodivosť kovov (na úrovni existencie voľne pohyblivých
elektrónov) ako dôsledok kovovej väzby (rozširujúca časť)
- vysvetliť vznik iónovej väzby v zlúčenine NaCl (rozširujúca časť)
3. Základy názvoslovia anorganických látok
Obsahový štandard
Oxidačné číslo, chemický prvok, chemická zlúčenina, chemický vzorec
Výkonový štandard:
- pomenovať a napísať vzorce látok: voda, peroxid vodíka, amoniak, sulfán a látok
uplatňujúcich sa v odbore štúdia
- určiť oxidačné číslo atómov prvkov v chemických zlúčeninách (napr.: H2O, NaCl, SO3,
NaOH, HNO3, H2SO4, CaCO3, KMnO4)
- poznať vzorec a názov amónneho katiónu
- používať pravidlá tvorenia vzorcov a názvov zlúčenín: oxidy, hydroxidy, halogenidy,
bezkyslíkaté kyseliny (halogenovodíkové kyseliny, H2S), kyslíkaté kyseliny, soli kyselín
4. Zmesi a roztoky
Obsahový štandard
Látka, chemicky čistá látka, prvok, zlúčenina, zmes (homogénna, heterogénna), skupenstvo
látky (tuhé, kvapalné, plynné), spôsoby oddeľovania zložiek zmesí (destilácia, filtrácia,
usadzovanie, kryštalizácia), roztok, rozpúšťadlo, rozpustená látka, nasýtený roztok,
rozpustnosť látky
Výkonový štandard:
- porovnať fyzikálne a chemické vlastnosti rôznych látok (tvrdosť, hustota, rozpustnosť vo
vode, elektrická vodivosť)
- vymenovať príklady chemicky čistých látok a zmesí uplatňujúcich sa v odbore štúdia
- rozčleniť skupiny látok na chemicky čisté látky a zmesi
navrhnúť vhodný spôsob oddelenia zložiek konkrétnej zmesi (destilácia, filtrácia,
usadzovanie, kryštalizácia)
- rozlíšiť rozpustenú látku a rozpúšťadlo
- klasifikovať roztoky podľa skupenstva
5. Chemické reakcie
Obsahový štandard
Chemická reakcia, reaktanty, produkty, schéma chemickej reakcie, chemická rovnica,
chemický rozklad, chemické zlučovanie, energetické zmeny pri chemických reakciách,
rýchlosť chemických reakcií, faktory ovplyvňujúce rychlosť chemických reakcií
(koncentrácia reaktantov, teplota, katalyzátor, veľkosť povrchu tuhých látok)
Výkonový štandard:
- uviesť príklady chemických reakcií z bežného života
- rozlíšiť reaktanty a produkty
- zapísať rovnicu reakcie na základe slovného opisu chemickej reakcie (s využitím látok,
ktorých vzorce a názvy žiak ovláda)
- rozlíšiť na príkladoch reakcie chemického rozkladu a chemického zlučovania

- uviesť príklady reakcií, pri ktorých sa energia uvoľňuje a pri ktorých sa energia spotrebuje
s dôrazom na bežný život
- uviesť príklady rýchlych a pomalých reakcií, uviesť dôvody svojho tvrdenia
- jednoducho zdôvodniť vplyv teploty, množstva reaktantov, plošného obsahu reaktantov (v
tuhom skupenstve) a katalyzátora na rýchlosť chemických reakcií s dôrazom na bežný život
6. Prvky a anorganické zlúčeniny dôležité v bežnom živote
Obsahový štandard
Vlastnosti, výskyt, výroba, použitie dôležitých anorganických prvkov a zlúčenín, vplyv
niektorých prvkov a ich zlúčenín
na životné prostredie, halogény, kyselina
chlorovodíková, chlorid sodný, vodík, kyslík, síra, kyselina sírová, sírany, uhlík, uhličitany,
dusík, dusičnany, priemyselné hnojivá a ich vplyv na životné prostredie, kovy, korózia kovov,
použitie kovov
Výkonový štandard
- vymenovať a vysvetliť vlastnosti anorganických látok (tvrdosť, pevnosť, rozpustnosť,
elektrická a tepelná vodivosť, farba, teplota varu a topenia)
- tvoriť chemické vzorce a názvy anorganických zlúčenín
- napísať vzorce látok s názvom: sóda, sóda bikarbóna, pálené vápno, hasené vápno, vápenec,
kamenná soľ, sadrovec
- vymenovať základné fyzikálno - chemické vlastnosti vybraných prvkov (H, O, N, S, C,
halogény) a anorganických zlúčenín (CO, CO2, SO2, SO3, CaO, HCl, HNO3, H2SO4, H2CO3,
NaOH, KOH, Ca(OH)2, NaCl, NaNO3, CaCO3, CaSO4 . 2 H2O
- popísať využitie uvedených vybraných prvkov a anorganických zlúčenín v odbornej praxi
a bežnom živote
- posúdiť vybrané prvky a anorganické zlúčeniny z hľadiska vplyvu na zdravie a životné
prostredie (skleníkový efekt, kyslé dažde)
- vysvetliť podstatu korózie a opísať jej dôsledky
- vymenovať metódy ochrany kovov pred koróziou
- vymenovať kovové prvky alebo zliatiny, ktoré sa používajú: pri výrobe vodičov, šperkov,
mincí, stavebných konštrukcií, súčastí automobilov, stavbe lietadiel, spájaní kovov, výrobe
vlákien do žiaroviek, ochrane ocele pred koróziou

2. ROČNÍK
1. Pozorovanie a pokus v chémii, bezpečnosť práce
Obsahový štandard
Bezpečnosť práce v chemickom laboratóriu, základné laboratórne pomôcky, základné
laboratórne operácie
Výkonový štandard:
- poznať a dodržiavať pravidlá bezpečnosti práce v chemickom laboratóriu
- poznať laboratórne pomôcky: skúmavka, kadička, destilačná banka, odmerná banka,
miska, filtračný lievik, hodinové sklíčko, prachovnica, striekačka, oddeľovací lievik,

odmerný valec, pipeta, chladič, stojan, držiak, svorka, filtračný kruh, chemické kliešte,
chemická lyžička, teplomer, filtračný papier, trojnožka, sieťka s keramickou vložkou, kahan
- použiť kadičku, odmerný valec a pipetu pri meraní objemu roztoku
2. Charakteristika a rozdelenie organických látok a základy ich názvoslovia
Obsahový štandard
Organická chémia, organická zlúčenina, štruktúra organických zlúčenín, izoméria
(konštitučná), acyklický – priamy reťazec, rozvetvený reťazec, cyklický reťazec, uhľovodík,
uhľovodíkový zvyšok, nasýtený a nenasýtený uhľovodík, empirický (stechiometrický) vzorec,
sumárny (molekulový vzorec), konštitučný (štruktúrny) vzorec, zjednodušený konštitučný
vzorec, jednoduchá väzba, násobná väzba, dvojitá väzba, trojitá väzba, väzbovosť, polárna a
nepolárna molekula, alkány, alkény, alkadiény, alkíny, arény, heteroatóm, karcinogén
Výkonový štandard:
- poznať príčinu existencie veľkého počtu organických zlúčenín uhlíka (schopnosť
reťazenia)
- určiť väzbovosť atómov C, H, S, O, N a halogénov v molekulách organických zlúčenín
- zaradiť danú organickú zlúčeninu na základe jej molekulového, resp. konštitučného vzorca
medzi uhľovodíky a deriváty uhľovodíkov
- zaradiť danú organickú zlúčeninu na základe jej konštitučného vzorca medzi alkány,
alkény, alkadiény, alkíny, arény, nasýtené a nenasýtené, zlúčeniny s acyklickým
(rozvetveným a nerozvetveným) a cyklickým reťazcom, zlúčeniny obsahujúce heteroatóm
- určiť, či sa jedná o empirický, sumárny alebo konštitučný, resp. zjednodušený konštitučný
vzorec zlúčeniny
- označiť uhľovodíkový zvyšok a funkčné skupiny v uvedených vzorcoch
- napísať vzorce všetkých konštitučných izomérov alkánu, alkénu, cykloalkánu s daným
molekulovým vzorcom (C3 – C4)
- vedieť aplikovať poznatok, že uhľovodíky sú nepolárne zlúčeniny, napr. pri určovaní ich
rozpustnosti vo vode
a nepolárnych rozpúšťadlách, hlavne v spojení s ich
využitím v bežnom živote
3. Uhľovodíky dôležité v praktickom živote, ich vlastnosti a vplyv na živé organizny a
životné prostredie, ropa, zemný plyn, uhlie
3.1 Alifatické uhľovodíky
Obsahový štandard
Homologický rad, homologický vzorec, alkyl, cykloalkyl, hydrogenácia, dehydrogenácia,
fosílna surovina, zemný plyn, odorizácia zemného plynu, ropa, frakčná destilácia, benzín,
oktánové číslo benzínu, nafta, mazut, asfalt, petrochémia, uhlie
Výkonový štandard:
- poznať vzorce a triviálne názvy: acetylén, izoprén
- poznať vzorec a názov alkylových skupín: metyl-, etyl-, propyl-, butyl-, izopropyl-, vinyl- uviesť príklady alkánov, cykloalkánov, alkénov, alkadiénov, alkínov (vzorce, názvy)
- utvoriť názov a napísať vzorec: nerozvetvených alkánov, alkénov, alkínov C1 – C10 a
cykloalkánov C3 – C6
- poznať skupenstvo alifatických uhľovodíkov C1-C4, C5 – C16 a vyššie
- porovnať dĺžku, pevnosť jednoduchej, dvojitej a trojitej väzby

- napísať chemickú rovnicu horenia (dokonalé, nedokonalé) metánu
- napísať chemickú rovnicu reakcie eténu s H2O, HCl, H2 a využitie týchto reakcií v
priemysle pri výrobe etanolu, PVC
a pri stužovaní tukov
- poznať spôsob, akým sa v laboratóriu dokazuje násobná väzba (brómová voda, KMnO4 nie chemickou rovnicou)
- vymenovať uhľovodíky, ktoré sa využívajú ako zdroje energie a príklady ich konkrétneho
využitia (metán, propán, bután)
- charakterizovať zemný plyn (zloženie, výbušnosť, farba, zápach – odorizácia, horľavosť,
ťažba, preprava, využitie ako surovina na výrobu organických látok a zdroj energie)
- charakterizovať ropu (zloženie, horľavosť, farba, zápach, ťažba, preprava, spracovanie,
základné frakcie, využitie ako surovina na výrobu organických látok a zdroj energie)
- porovnať fosílne palivá z hľadiska ich vyčerpateľnosti, ekologických dôsledkov ich ťažby,
spracovania a využitia, obsahu škodlivých prímesí (kyslé dažde, skleníkový efekt)
2. 2 Aromatické uhľovodíky
Obsahový štandard
Arén (aromatický uhľovodík)
Výkonový štandard:
- poznať vzorce a triviálne názvy: benzén, styrén, naftalén, toluén
- poznať vzorec a názov skupiny fenyl- vysvetliť podstatu aromatického charakteru arénov
- poznať negatívny vplyv benzénu a jeho derivátov na zdravie (karcinogénne účinky)

4. Deriváty uhľovodíkov dôležité v bežnom živote, ich vlastnosti, použitie a vplyv na živé
organizmy a životné prostredie – halogénderiváty, dusíkaté deriváty, kyslíkaté deriváty
Obsahový štandard
Halogénderiváty, hydroxyderiváty, alkoholy, jednosýtny a viacsýtny alkohol, fenoly, lieh,
étery, karbonylové zlúčeniny, aldehydy, ketóny, nitroderiváty, amíny, PVC, teflón, insekticíd,
freóny, karboxylová kyselina
Výkonový štandard:
- vymenovať skupiny derivátov uhľovodíkov podľa funkčnej skupiny a uviesť príklady
zlúčenín z jednotlivých skupín derivátov uhľovodíkov
- poznať väzbovosť S, O, N a halogénov
- poznať charakteristické skupiny derivátov uhľovodíkov (F-, Cl-, Br-, I-, -OH, -NO2, -NH2,
-O-, -CO-, -CHO, - COOH)
a spôsob tvorenia ich názvov
- zaradiť danú zlúčeninu (podľa názvu alebo vzorca) do jednotlivých skupín derivátov
uhľovodíkov
- poznať najdôležitejšie triviálne názvy a vzorce derivátov uhľovodíkov: chloroform,
jodoform, vinylchlorid, anilín, etylénglykol, glycerol, fenol, formaldehyd, acetaldehyd,
acetón, kyselina mravčia, octová, šťavelová, benzoová
- utvoriť názov a napísať vzorec derivátov odvodených od benzénu a alkánov C1 – C10 s
maximálne jednou funkčnou skupinou uvedenou vyššie

- chápať, že oxidáciou primárnych alkoholov vznikajú aldehydy a ďalej karboxylové
kyseliny, oxidáciou sekundárnych alkoholov vznikajú ketóny, aj opačné redukčné procesy
- vedieť, že freóny a mnohé insekticídy majú charakter halogénderivátov
- porovnať rozpustnosť etanolu vo vode, najmä s prihliadnutím na skúsenosť z bežného
života
- poznať využitie chloroformu, CCl4, metanolu, glycerolu, etylénglykolu, formaldehydu,
acetónu a ich účinok na ľudský organizmus a nebezpečenstvo pri manipulácii s nimi (toxicita,
horľavosť, výbušnosť)
- vysvetliť základný princíp výroby etanolu (aj chemické rovnice), jeho využitie
(rozpúšťadlo, výroba octu, chemická výroba, dezinfekcia, potravinárstvo) a jeho účinky na
ľudský organizmus
- poznať využitie karboxylových kyselín (octová, benzoová )
- poznať význam derivátov karboxylových kyselín pre stavbu lipidov a bielkovín
- poznať využitie freónov, posúdiť vplyv ich chemického pôsobenia na ozónovú vrstvu a z
toho vyplývajúce dôsledky
pre životné prostredie
5. Biolátky v živých organizmoch
5.1 Lipidy
Obsahový štandard
Lipidy, jednoduché lipidy, tuky, oleje, vosky, stužovanie tukov, zmydelňovanie tukov, mydlá,
zložené lipidy, fosfolipidy, glykolipidy, hydrofóbne vlastnosti, cholesterol, LDL
–
cholesterol, HDL – cholesterol, lipémia, omega - 3-mastné kyseliny (len význam pre
človeka)
Výkonový štandard:
- charakterizovať lipidy z hľadiska výskytu, štruktúry, vlastností, významu a zastúpenia vo
výžive človeka
- charakterizovať výskyt cholesterolu v potravinách a vysvetliť jeho význam pre organizmus
- porovnať oleje a tuky z hľadiska štruktúry (obsahu mastných kyselín) a z hľadiska ich
významu pre organizmus (zdravá výživa, obezita)
- poznať vosky z hľadiska výskytu a významu
- charakterizovať výskyt, význam a zloženie glykolipidov a fosfolipidov
- porovnať význam LDL – „zlého cholesterolu“ a HDL – „dobrého cholesterolu“ pre človeka
5.2 Sacharidy
Obsahový štandard
Sacharidy, jednoduché sacharidy, mono-, oligo- a polysacharidy, glyceraldehyd, D- a Lformy, optická izoméria, ribóza, deoxyribóza, glukóza, fruktóza, sacharóza, laktóza, škrob,
glykogén, celulóza, energetická hodnota sacharózy, glykémia
Výkonový štandard:
- charakterizovať pojem sacharidy z hľadiska významu, výskytu a pôvodu
- napísať všeobecnú chemickú schému fotosyntézy
- charakterizovať sacharidy podľa ich vlastností, štruktúry, zloženia a klasifikácie
- vysvetliť vznik alkoholov a kyselín zo sacharidov (všeobecne opísať princíp)
- popísať základné vlastnosti D-glukózy a D-fruktózy z hľadiska významnosti pre výživu
človeka

- zaradiť sacharózu a laktózu z hľadiska zloženia a charakterizovať ich z hľadiska
významnosti pre výživu človeka
- charakterizovať škrob, glykogén a celulózu z hľadiska výskytu, vzniku a významu pre
človeka
- poznať negatívny účinok nadmerného príjmu sacharózy pre človeka
- uviesť rôzne potravinové zdroje sacharózy a porovnať ich vplyv na zmenu glykémie
- poznať orientačné zastúpenie sacharidov v mede
5.3 Bielkoviny
Obsahový štandard
Bielkoviny (proteíny), biologická funkcia, aminokyselina, alanín, glycín, peptidová väzba,
biuretová reakcia, primárna, sekundárna, terciárna a kvartérna štruktúra, fibrilárne, globulárne
bielkoviny, denaturácia, hém, hemoglobín, lipoproteíny, glykoproteíny, fosfoproteíny,
hemoproteíny, myoglobín, enzýmy, protilátky, energetická hodnota bielkovín
Výkonový štandard:
- charakterizovať bielkoviny z hľadiska výskytu, významu a pôvodu
- charakterizovať bielkoviny z hľadiska ich klasifikácie, zloženia a vlastností
- vymenovať esenciálne aminokyseliny a potravinové zdroje s ich najvhodnejším
zastúpením
- charakterizovať primárnu, sekundárnu, terciárnu a kvartérnu štruktúru bielkovín a jej
význam pri denaturácii a zmene biologických funkcií bielkovín vplyvom bielkovinových
jedov, teploty a pod.
- uviesť možné príčiny denaturácie bielkovín
- vysvetliť, čo by bolo možné použiť k zabráneniu otravy ťažkými kovmi po ich požití
5.4 Enzýmy
Obsahový štandard
Enzým, aktivačná energia, biokatalyzátor, aktívne miesto, enzým–substrátový komplex,
koenzým, apoenzým, špecifický katalytický účinok, inhibícia kompetitívna a nekompetitívna,
α-amyláza, pepsín, trypsín
Výkonový štandard:
- charakterizovať pojem enzým z hľadiska všeobecných vlastností, výskytu a významu
- vysvetliť vplyv enzýmu na priebeh reakcie
- charakterizovať faktory ovplyvňujúce rýchlosť enzýmovej reakcie
- porovnať kompetitívnu a nekompetitívnu inhibíciu a uviesť príklad
5.5 Nukleové kyseliny
Obsahový štandard
Nukleové kyseliny, genetická informácia, adenín, guanín, cytozín, uracil, tymín, nukleotid,
DNA, RNA, makroergická väzba, mediátorová, transferová, ribozómová RNA,
komplementarita, kodón, antikodón, polynukleotidový reťazec, ATP
Výkonový štandard:
- charakterizovať nukleové kyseliny z hľadiska výskytu a významu
- charakterizovať nukleové kyseliny z hľadiska ich klasifikácie a zloženia

- vysvetliť dôležitosť ATP a poznať makroergickú väzbu
- porovnať stavbu DNA a RNA
- charakterizovať mediátorovú, transferovú a ribozómovú RNA z hľadiska ich funkcie a
výskytu v bunke
- vysvetliť význam pojmu komplementarita na príklade DNA
5.6 Vitamíny
Obsahový štandard
Vitamín, hypovitaminóza, hypervitaminóza, retinol, kalciferoly, tokoferoly, tiamín,
riboflavín, niacín, pyridoxín, kys. pantoténová, kys. listová, biotín, kys. L-askorbová,
skorbut, antioxidanty, FAD, NADH
Výkonový štandard:
- poznať vitamíny ako esenciálne látky z hľadiska významu a zloženia a rozpustnosti v
tukoch a vo vode
- charakterizovať retinol, kalciferoly, tokoferoly z hľadiska výskytu, významu a funkcie v
ľudskom organizme
- uviesť možné dôsledky vystavenia organizmu hypervitaminóze a hypovitaminóze
vitamínov rozpustných v tukoch
- uviesť hlavné potravinové zdroje retinolu, kalciferolov, tokoferolov
- charakterizovať tiamín, riboflavín, niacín, pyridoxín, kys. pantoténovú, kys. listovú, biotín
a kys. L-askorbovú z hľadiska výskytu, významu a funkcie v ľudskom organizme
- uviesť možné dôsledky vystavenia organizmu hypovitaminóze vitamínov rozpustných vo
vode
- uviesť hlavné potravinové zdroje tiamínu, riboflavínu, niacínu, pyridoxínu, kys.
pantoténovej, kys. listovej, biotínu a kys. L-askorbovej
- vysvetliť úlohu antioxidantov v potrave
6. Kvalita života a zdravie
Obsahový štandard
Heterocyklus, alkaloidy, droga, návyková látka, nikotín, kofeín, liek, antibiotikum, geneticky
upravované potraviny, biologická hodnota stravy, vyvážená strava
Výkonový štandard:
- poznať základ zloženia heterocyklických zlúčenín
- vedieť o škodlivosti návykových látok na ľudský organizmus
- poznať funkciu a účinok antibiotík
- vedieť posúdiť kvalitu a správne zloženie stravy
Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania:
Názov tematického celku

Vo všetkých tematických
celkoch

Stratégia vyučovania
Metódy
Formy práce
Problém ako motivácia
Frontálna výučba
Informačnoreceptívna Frontálna a individuálna
výklad
práca žiakov
Reproduktívna – riadený
Skupinová práca žiakov
rozhovor
Práca s knihou

Heuristická - rozhovor,
riešenie úloh
Demonštračný a žiacky
pokus
Pozorovanie
Laboratórna práca
Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov
tematického
celku

Odborná literatúra

Didaktická
technika

Materiálne
výučbové
prostriedky

Ďalšie zdroje

Blažek, Fabini:
Chémia
pre
SOŠ a SOU
nechemického
zamerania, Bratislava,
SPN 1984

Vo všetkých
tematických
celkoch

Olga Mokrejšová:
Praktická a
laboratórní výuka
chemie na základních
a středních školách,
Triton 2005
Viktor Obendrauf:
Jednoduché
experimenty
každodenného života
Environmentálny
program, 1. vydanie,
Prešov: Metodické
centrum, 1996

Chemické
tabuľky
Laboratórne
Dataprojektor sklo
PC
Chemické
Tabuľa
suroviny
Ochranné
pomôcky

Internet, napr.:
učebnice chémie
pre SŠ, dostupné
na:
www.eaktovka.sk
Knižnica
Videokazety
CD
Prezentácie

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU

BIOLÓGIA
BIO

Študijný odbor: 5361 M praktická sestra

1. Charakteristika predmetu:
Poznanie zákonov, ktorými sa riadi živá príroda, je základom pre pochopenie jej
fungovania ako celku a je dôležité pre formovanie citlivého vzťahu k nej. Toto poznanie je
zároveň nevyhnutným predpokladom zodpovedného prístupu k celému okolitému svetu ako
aj sebe samému.
Biológia je zameranáje na poznávanie spoločných znakov, vlastností a prejavov živých
organizmov. Jednotlivé tematické celky približujú stavbu a organizáciu živých sústav,
vysvetľujú podstatu procesov prebiehajúcich v organizmoch na všetkých úrovniach počnúc
bunkou. Zdôrazňujú vzájomnú súvislosť medzi stavbou a funkciou orgánov, čoho výsledkom
sú životné prejavy organizmov. Tento tematický okruh poskytne základné informácie dôležité
pre pochopenie jednoty živej prírody. Praktické cvičenia, ktoré umožnia žiakom vyskúšať si
a v praxi overiť teoretické poznatky rôznymi formami od klasických laboratórnych prác
s prírodninami až po prácu s informáciami prostredníctvom IKT.
2. Ciele predmetu:
Formovať ucelenú predstavu o rozmanitosti a jednote živej prírody, o javoch
a procesoch, ktoré v nej prebiehajú, o zákonitostiach, ktorými sa riadia všetky živé organizmy.
Kompetencie:
- schopnosť vnímať živú prírodu ako hierarchicky usporiadaný, neustále sa meniaci,
dynamický systém;
- vedieť odlišovať zákonité príčiny biologických procesov od ich vonkajších
prejavov;
- schopnosť hľadať v prírodných javoch a procesoch príčinné súvislosti a tým
podporovať logické myslenie;
- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu;
Rozvíjať zručnosti pri práci s biologickým materiálom.
Kompetencie:
- schopnosť pozorovať a hodnotiť biologické objekty vo voľnej
prírode;
- bezpečne manipulovať s bežným biologickým materiálom pri jeho
zbere a spracovaní;
- schopnosť pracovať s bežnými laboratórnymi pomôckami
a prístrojmi pri poznávaní biologického materiálu.
Rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení úloh.
Kompetencie:
- schopnosť vyhľadávať informácie o živej prírode v literatúre
a informačných médiách, pracovať s informáciami;
- rozvíjať čitateľskú gramotnosť v oblasti odborného biologického
textu;
- schopnosť využívať informačné a komunikačné technológie
a prostriedky pri získavaní a spracúvaní informácií, ako aj prezentácii
vlastnej práce;
- schopnosť prezentovať vlastnú prácu, diskutovať, argumentovať,
obhájiť vlastné stanovisko;

-

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

3. Výchovné a vzdelávacie stratégie

Vo vyučovacom predmete biológia budem využívať pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich
kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú:
a) Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti





Sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram)
tak, aby každý každému porozumel,
vyjadriť alebo formulovať vlastný názor a záver,
kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet),
správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky.
b) Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti





rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére,
osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve,
hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých.
c) Schopnosti riešiť problémy











rozpoznávať problémy v priebehu ich biologického vzdelávania využívaním všetkých
metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, meranie,
experimentovanie, matematické prostriedky, grafické prostriedky a pod.),
vyjadriť alebo formulovať problém, ktorý sa objaví pri ich biologickom vzdelávaní,
hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by
mohli prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie
a prostriedky neviedli k cieľu,
posudzovať riešenie daného biologického problému z hľadiska jeho správnosti,
jednoznačnosti alebo efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj
rôzne riešenia daného problému,
korigovať nesprávne riešenia problému,
používať osvojené metódy riešenia biologických problémov aj v iných oblastiach
vzdelávania žiakov, pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.
d) Spôsobilosti využívať informačné technológie




získavať informácie v priebehu ich biologického vzdelávania využívaním všetkých metód
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii,
zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť
k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky.

e) Spôsobilosť byť demokratickým občanom



formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich biologického vzdelávania
využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii,
preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie
a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.
4. Stratégia vyučovania

Názov tematického celku
Prehľad systému živej
prírody.
Základné znaky, vlastnosti
a prejavy živého.

Stratégia vyučovania
Metódy
Formy práce
Informačno-receptívna
- Frontálna výučba
výklad
Frontálna a
Reproduktívna – riadený individuálna práca žiakov
rozhovor
Skupinová práca žiakov
Heuristická - rozhovor, Práca s knihou
riešenie úloh
Overovanie, triedenie
a hodnotenie informácií
Práca s mikroskopom

5. Učebné zdroje
Názov
tematického
celku
Prehľad systému
živej prírody.
Základné znaky,
vlastnosti
a prejavy živého.

Odborná literatúra

Didaktická
technika

Š. Hoja, S. Michal:
učebnica biológie pre
stredné zdravotnícke
školy, Osveta, 1991

PC
Meotar
Magnetická
tabuľa
Tabuľa

Materiálne
výučbové
prostriedky
Mikroskop
Preparáty
Obrazy
Modely
Film
Videofilm

Ďalšie
zdroje
Internet
Knižnica

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU

MATEMATIKA
MAT

Študijný odbor: 5361 M praktická sestra

Charakteristika predmetu
Učebný predmet matematika je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju
sformuloval Európsky parlament:
„Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie na
riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. Vychádzajúc z dobrých numerických
znalostí sa dôraz kladie na postup a aktivitu, ako aj
na vedomosti. Matematická
kompetencia zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a ochotu používať matematické modely
myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy
a tabuľky).“
Tento predmet zahŕňa:
 matematické poznatky a zručnosti, ktoré žiaci budú potrebovať vo svojom ďalšom živote
(osobnom, občianskom, pracovnom a pod.) a činnosti s matematickými objektmi rozvíjajúce
kompetencie potrebné v ďalšom živote,
 rozvoj presného myslenia a formovanie argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj
algoritmického myslenia,
 súhrn matematického, ktorý patrí k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka,
 informácie dokumentujúce potrebu matematiky pre spoločnosť.
Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Matematika a práca s informáciami“ ŠVP.
Vzdelávací obsah predmetu v študijných odboroch SOŠ je rozdelený do piatich tematických
celkov:
Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
Geometria a meranie
Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika
Logika, dôvodenie, dôkazy
Predmet matematika v študijnom odbore 5356 M zdravotnícky asistent a 5356 6
zdravotnícky asistent svojím obsahom nadväzuje na učivo základnej školy, rozvíja, rozširuje
a prehlbuje ho. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy).
Učivo sa skladá z prehĺbenia a doplnenia učiva zo ZŠ, zahŕňa výrokovú logiku, teóriu
množín i teóriu čísel, obsahuje úlohy zamerané na základné vlastnosti reálnych čísel a
operácie s reálnymi číslami. V priebehu štúdia sa rozvíja a upevňuje pojem reálneho čísla,
najmä v súvislosti s rozšírením pojmu mocniny. Poznatky zo základnej školy o výrazoch sa
doplnia o rozvíjanie schopnosti vhodnej voľby premennej pri matematizácii reálnej situácie,
pri úprave výrazov na tvar vhodný
na vyjadrenie vybranej premennej z daného vzťahu
(vzorca). Žiaci porozumejú obsahu pojmu funkcia, naučia sa rozlišovať základné okruhy
funkcií a funkčných závislostí, vedia určiť definičný obor aj obor hodnôt funkcie, zostrojiť
graf a uviesť niektoré vlastnosti funkcie. Naučia sa tiež riešiť rôzne typy rovníc a nerovníc
(výpočtom aj graficky) s dôrazom
na pochopenie logickej podstaty riešenia.
V základnom učive je zastúpená rovinná aj priestorová geometria. Hlavný dôraz sa kladie
na budovanie predstavivosti s využitím riešenia problémových úloh z praxe. V kombinatorike
a teórii pravdepodobnosti sa má predovšetkým kultivovať schopnosť systémovo spracovať
rozsiahle súbory dát a organizovať svoju činnosť algoritmicky – základ je v systéme
vypisovania možností.
Učivo zo štatistiky je volené tak, aby žiaci vedeli spracovať bežné štatistické informácie zo
života. Je potrebné, aby sa žiaci naučili spracovať štatistický súbor a vedeli výsledky
spracovania primerane interpretovať.

Žiaci si musia uvedomiť, že matematika poskytuje ľuďom nielen nové poznatky, ktoré
postupne využívajú, ale ovplyvňuje aj zmeny výroby, spôsob života. Matematické simulácie
významným spôsobom ovplyvňujú lekárske výskumy a posúvajú možnosti liečenia mnohých
chorôb. Metódy, formy a prostriedky vyučovania matematiky majú stimulovať rozvoj
poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť,
rozvíjať ich finančnú gramotnosť (FG). Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri
ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať
a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo
najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu
v rámci študijného odboru.
Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu
matematika proporcionálne zastúpenie a prepojenie empirického a teoretického poznávania.
Výchovné a vzdelávacie stratégie pomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií
žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne
a sociálno - interakčné, interpersonálne a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo riešiť
problémy, spôsobilosti využívať informačné technológie a spôsobilosti byť demokratickým
občanom. Preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom
precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie
kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov, úloh
komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva
v rámci medzipredmetových vzťahov. Predmet matematika úzko súvisí s predmetmi
informatika (INF), fyzika (FYZ), chémia (CHE), administratíva a zdravotnícka dokumentácia
(AZD).
Súčasťou predmetu matematika sú aj prierezové témy, najmä: Environmentálna výchova
(ENV), Ochrana života a zdravia (OŽaZ). Tieto prierezové témy sú uvedené v tematickom
výchovno – vzdelávacom pláne z matematiky pre každý ročník. Prierezová téma Osobnostný
a sociálny rozvoj (OaSR) je súčasťou všetkých tematických celkov.
Výučba matematiky bude prebiehať v bežnej triede.
Ciele vyučovacieho predmetu
Matematické vzdelávanie v odbornom školstve má svoje významné miesto –
v jednotlivých odboroch plní popri funkcii všeobecného vzdelávania aj prípravnú funkciu pre
odbornú zložku vzdelávania i uplatnenie v praxi. Všeobecným cieľom matematického
vzdelávania je výchova premýšľavého človeka, ktorý bude vedieť používať matematiku
v rôznych životných situáciách (v odbornej zložke vzdelávania, v osobnom živote, budúcom
zamestnaní i ďalšom vzdelávaní). Matematické vzdelávanie vedie žiakov k pochopeniu
kvantitatívnych vzťahov v prírode i spoločnosti, vybavuje poznatkami užitočnými
v každodennom živote aj pre chápanie technických alebo ekonomických súvislostí a pre
odborné vzdelávanie. Matematické vzdelávanie sa výdatne podieľa na rozvoji samostatného
a logického myslenia, poskytuje žiakom ucelený systém poznatkov, ktoré im umožňujú
štúdium daného odboru i uplatnenie v praxi a slúži ako základ pre ich ďalšie vzdelávanie.
Cieľom vyučovania matematiky na všetkých stupňoch vzdelávania je získanie pozitívneho
vzťahu k matematike. Matematika učí žiakov schopnosti aplikovať získané vedomosti
a zručnosti pri riešení úloh z praxe, potrebe overovať správnosť získaného výsledku, používať
pri spracovaní úloh dostupné informačné technológie. Okrem všeobecného základu cieľom
vyučovania matematiky v stredných zdravotníckych školách je poskytnúť žiakom vedomosti
a zručnosti potrebné
na úspešné zvládnutie odborných predmetov a pre výkon ich
budúceho povolania.

Študent si osvojí pojmový aparát, vzťahy a súvislosti, niektoré postupy a činnosti pri
riešení úloh z praxe. Naučí sa logicky myslieť, argumentovať a tvorivo pristupovať k riešeniu
problémov a prezentácii svojich úvah a postupov. Aby absolvent vzdelávacieho programu
spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej oblasti, musí disponovať stanovenými
výkonovými štandardami a ovládať učivo predpísané obsahovými štandardami.
Proces vzdelania smeruje k tomu, aby žiaci:
 vedeli efektívne numericky počítať, používať a premieňať jednotky (dĺžky, hmotnosti,
času, objemu, povrchu, rýchlosti, meny a podobne),
 získali schopnosť používať matematiku vo svojom budúcom živote,
 rozvíjali funkčné a kognitívne kompetencie, metakognitívne kompetencie a vhodnou
voľbou organizačných foriem a metód výučby aj ďalšie kompetencie potrebné v živote,
 rozvíjali logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať, komunikovať
a spolupracovať v skupine
pri riešení problému,
 získali a rozvíjali zručnosti súvisiace s procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní
a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa,
 nové vedomosti získavali špirálovite, s množstvom propedeutiky, prostredníctvom riešenia
úloh s rôznym kontextom,
 správne používali matematickú symboliku, znázorňovali vzťahy,
 čítali s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé texty
obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy,
 vedeli vyhodnotiť informácie kvantitatívneho charakteru získané z rôznych zdrojov –
grafov, diagramov a tabuliek,
 tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť,
 vedeli používať rôzne spôsoby prezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy,
diagramy),
 rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore, priestorovú predstavivosť,
 boli schopní pracovať s návodmi a tvoriť ich,
 sa naučili samostatne analyzovať texty úloh a riešiť ich, odhadovať, hodnotiť
a zdôvodňovať výsledky, vyhodnocovať rôzne spôsoby riešenia,
 používali prostriedky IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a prezentáciu
informácií, čo by malo uľahčiť niektoré namáhavé výpočty alebo postupy a umožniť tak
sústredenie sa na podstatu riešeného problému,
 prostredníctvom medzipredmetových vzťahov a prierezových tém spoznali matematiku
ako súčasť ľudskej kultúry aj ako dôležitý nástroj pre spoločnosť.
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií
Vo vyučovacom predmete matematika využívame pre utváranie a rozvíjanie
nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom
umožňujú tieto spôsobilosti:
Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti
 sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram)
tak, aby každý každému porozumel,
 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,
 kriticky hodnotiť informácie (časopisy, internet),
 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky.
Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére,
 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve,
 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých.
Schopnosti riešiť problémy
 rozpoznávať problémy v priebehu ich matematického vzdelávania využívaním
všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii
(pozorovanie, meranie, experimentovanie, matematické prostriedky, grafické
prostriedky a pod.),
 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich
matematickom vzdelávaní,
 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by
mohli prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy,
informácie a prostriedky neviedli k cieľu,
 posudzovať riešenie daného matematického problému z hľadiska jeho správnosti,
jednoznačnosti alebo efektívnosti
a na základe týchto hľadísk prípadne
porovnávať aj rôzne riešenia daného problému,
 korigovať nesprávne riešenia problému,
 používať osvojené metódy riešenia matematických problémov aj v iných oblastiach
vzdelávania žiakov, pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.
Spôsobilosti využívať informačné technológie
 získavať informácie v priebehu ich matematického vzdelávania využívaním všetkých
metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii,
 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť
k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky.
Spôsobilosť byť demokratickým občanom
 formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich matematického vzdelávania
využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu
k dispozícii,
 preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa,
zdravie a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.
Vzdelávací štandard
Prehľad obsahových štandardov
Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
Geometria a meranie
Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
Logika, dôvodenie, dôkazy
Výkonový štandard
Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
Žiak vie:
- na (približný) výpočet číselných výrazov a hodnôt funkcií používať kalkulačku,
- porovnať dve reálne čísla na úrovni presnosti kalkulačky (napr. výpočtom ich rozdielu),

- využiť počítanie s mocninami 10 (súčin a podiel) pri rádovom odhade výsledku a pri
premene jednotiek,
- použiť základné počtové úkony, výpočty s percentami a odhad ich výsledku, trojčlenku,
priamu a nepriamu úmernosť a pomer v konkrétnych situáciách (napr. odhadnúť príjem,
spočítať výdavky, určiť výhodnejšiu cenu jedného tovaru a výhodnejšiu cenu celého
nákupu, porovnávať príjmy a výdavky na základe výpisu z účtu),
- vyplniť číselné údaje vo formulári vyžadujúcom použitie nie veľkého počtu základných
počtových operácií a výpočet percent,
- vypočítať úrok (mesačný, ročný a pod.),
- posúdiť správnosť tvrdení vychádzajúcich z percentuálnych údajov,
- porozumieť princípu splácania pôžičky.
Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
Žiak vie:
- počítať jednoduché úlohy na jednoduché a zložené úrokovanie,
- rozumie princípu splácania pôžičky,
- v jednoduchých prípadoch na základe výpočtu úrokovej miery porovnať výhodnosť dvoch
pôžičiek,
- v jednoduchých prípadoch zvoliť vhodnú reprezentáciu daného vzťahu medzi veličinami,
porozumieť tabuľkám a grafickým reprezentáciám,
- modelovať reálne problémy a úlohy matematickým jazykom a interpretovať výsledky
riešenia matematického problému do reálnej situácie,
- dosadiť do vzorca,
- v jednoduchých prípadoch vyjadriť neznámu zo vzorca,
- zapísať dané jednoduché vzťahy pomocou premenných, konštánt, rovností a nerovností,
- použiť vhodnú metódu riešenia kvadratickej rovnice (napr. pomocou diskriminantu,
graficky),
- zostaviť lineárnu rovnicu, kvadratickú rovnicu alebo nerovnicu predstavujúcu matematický
model slovnej úlohy, vyriešiť ju, overiť a interpretovať výsledky s ohľadom na pôvodnú
slovnú úlohu,
- z grafu funkcie odčítať s dostatočnou presnosťou veľkosť funkčnej hodnoty a naopak
zaznačiť známu veľkosť funkčnej hodnoty do grafu,
- riešiť jednoduché praktické úlohy vyžadujúce čítanie grafu funkcie alebo jeho tvorbu,
- zostrojiť graf kvadratickej funkcie podľa jej predpisu,
- rozlíšiť lineárnu a exponenciálnu závislosť a uviesť typické príklady týchto závislostí,
- využiť grafy lineárnej a exponenciálnej funkcie pre riešenie úloh,
- geometricky interpretovať riešenie rovníc.
Geometria a meranie
Žiak vie:
- vymenovať základné vlastnosti základných rovinných útvarov,
- používať vzorce na výpočet obsahu základných rovinných útvarov vrátane jednoduchých
prípadov, keď je potrebné niektoré údaje dopočítať z ostatných údajov,
- vypočítať obsah rovinných útvarov rozložiteľných na základné rovinné útvary,
- premieňať jednotky dĺžky, obsahu, objemu,
- použiť geometriu pravouhlého trojuholníka na výpočet veľkosti uhlov a dĺžok strán,
- riešiť aplikované úlohy pomocou trigonometrie,
- odvodiť Pytagorovu a Euklidove vety, počítať dĺžky i vzdialenosti pomocou týchto viet,
- vypočítať povrch a objem telies pomocou daných vzorcov vrátane jednoduchých prípadov,
keď je potrebné niektoré údaje dopočítať z ostatných údajov,

- riešiť jednoduché úlohy vyžadujúce priestorovú predstavivosť.
Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
Žiak vie:
- navrhnúť v jednoduchých prípadoch organizáciu súboru obsahujúceho veľký počet dát,
- používať rôzne stratégie zisťovania počtu možností založené na vypisovaní alebo
systematickom vypisovaní možností alebo na kombinatorickom pravidle súčtu a súčinu,
- používať základné pravdepodobnostné pojmy,
- riešiť úlohy zamerané na hľadanie pomeru všetkých priaznivých a všetkých možností aj
pomocou jednoduchých kombinatorických úloh,
- uviesť príklady pravdepodobnostných javov,
- pre daný štatistický súbor určiť hodnoty základných štatistických parametrov,
- spoznať myšlienku aplikácie štatistických hodnôt v praxi,
- zostaviť frekvenčné tabuľky,
- čo vypovedajú o súbore stredná hodnota, modus, medián, rozptyl, smerodajná odchýlka,
- navrhnúť realizáciu (resp. realizovať) prieskum, graficky ho spracovať a interpretovať.
Logika, dôvodenie, dôkazy
Žiak vie:
- správne vnímať logické spojky v rôznych prostrediach,
- pracovať s jednoduchými návodmi, odbornými textami a ukážkami nariadení vrátane
posúdenia správnosti z nich odvodených tvrdení,
- zovšeobecniť jednoduché tvrdenia,
- svoje riešenie, resp. tvrdenie odôvodniť.
Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania:
Stratégia vyučovania
Názov tematického celku
Metódy
Formy práce
Vo všetkých tematických
Problém ako motivácia
celkoch
Informačnoreceptívna Frontálna výučba
výklad
Frontálna
Reproduktívna - riadený
a individuálna práca žiakov
rozhovor
Skupinová práca žiakov
Heuristická - problémový
Práca s knihou
Čísla, premenná a počtové
rozhovor, riešenie úloh
výkony
s číslami
Kvíz
Vzťahy, funkcie, tabuľky,
diagramy

Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov
Didaktická Materiálne
Ďalšie
Odborná literatúra
tematického
technika
výučbové
zdroje

celku

Čísla, premenná
a počtové výkony
s číslami

Vzťahy, funkcie,
tabuľky, diagramy

Geometria a
meranie

prostriedky
Calda, Řepová, Petránek :
Matematika pre študijné
odbory SOŠ a SOU (1.
časť),
1.
vydanie, Bratislava: SPN,
1984
Jirásek a kol.:
Zbierka úloh z
matematiky
pre SOŠ a SOU (1. časť),
7., upravené vydanie,
Bratislava: SPN, 2012
Calda, Řepová, Petránek :
Matematika pre študijné
odbory SOŠ a SOU (1.
časť),
1.
vydanie, Bratislava: SPN,
1984
Odvárko, Řepová,
Skříček : Matematika pre
študijné odbory SOŠ
a SOU (2. časť),
1. vydanie, Bratislava:
SPN, 1984
Odvárko, Řepová :
Matematika pre študijné
odbory SOŠ a SOU (3.
časť),
1. vydanie, Bratislava:
SPN, 1986
Jirásek a kol.:
Zbierka úloh z
matematiky
pre SOŠ a SOU (1. časť) ,
7., upravené vydanie,
Bratislava: SPN, 2012
Calda, Řepová, Petránek :
Matematika pre študijné
odbory SOŠ a SOU (1.
časť),
1.
vydanie, Bratislava: SPN,
1984
Odvárko, Řepová :
Matematika pre študijné
odbory SOŠ a SOU (3.

(Internet,
knižnica, ...

Farebné
Dataprojektor kriedy
PC
Rysovacie
Tabuľa
potreby
Kalkulačka

Internet

Farebné
Dataprojektor
kriedy
PC
Rysovacie
Tabuľa
potreby
Kalkulačka

Internet

Farebné
Dataprojektor kriedy
PC
Rysovacie
Tabuľa
potreby
Kalkulačka

Internet

časť),
1. vydanie, Bratislava:
SPN, 1986
Jirásek a kol.:
Zbierka úloh z
matematiky
pre SOŠ a SOU (1. časť) ,
7., upravené vydanie,
Bratislava: SPN, 2012
Porubská, Lamoš, Medek,
Reháková, Trenčanský :
Matematika pre SOŠ (8.
časť),
1. vydanie, Bratislava :
Kombinatorika ,
SPN, 1987
Dataprojektor
pravdepodobnosť
PC
a štatistika
Kolbaská a kol.:
Tabuľa
Zbierka úloh z
matematiky
pre SOŠ (2. časť), 1.
vydanie, Bratislava: SPN,
2011
Jirásek a kol.:
Zbierka úloh z
Dataprojektor
Logika,
matematiky
PC
dôvodenie, dôkazy pre SOŠ a SOU (1. časť) , Tabuľa
7., upravené vydanie,
Bratislava: SPN, 2012

Farebné
kriedy
Kalkulačka

Internet

Farebné
kriedy

Internet

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ
FIG

Študijný odbor: 5361 M praktická sestra

Charakteristika predmetu

I. Finančná gramotnosť
Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne
riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie
seba a svojej domácnosti.
Finančná gramotnosť je označením pre stav neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému
jednotlivcovi efektívne reagovať na nové osobné udalosti a neustále sa meniace ekonomické
prostredie.
Finančne gramotní absolventi stredných škôl by mali aspoň vo všeobecnosti chápať všetky
kľúčové aspekty osobných financií. Títo absolventi budú mať istotu, že budú samostatne
schopní nájsť si a použiť informácie potrebné pri špecifických finančných výzvach, zoči–voči
ktorým sa môžu čas od času ocitnúť.

II. Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.1 (ďalej len „NŠFG“)
Aktualizovaný NŠFG naznačuje, akými poznatkami, zručnosťami a skúsenosťami musia
žiaci disponovať, aby mohli nepretržite rozširovať svoje vedomosti o osobných financiách
podľa toho, ako sa budú meniť ich zodpovednosti a príležitosti.
NŠFG popisuje minimálne požiadavky na funkčnú finančnú gramotnosť žiakov
prostredníctvom osvojených kompetencií. Tieto sú usporiadané nasledovne:


Témy, Kompetencie a čiastkové kompetencie

Kompetencie sa postupne zameriavajú na minimálnu úroveň, až do momentu absolvovania
strednej školy. Témy, celkové a čiastkové kompetencie opisujú vybrané poznatky, zručnosti
a skúsenosti z oblasti finančnej gramotnosti. Čiastkové kompetencie v NŠFG sú popísané
vo väčšine prípadov v troch úrovniach. Tretia úroveň je určená žiakom študijných odborov,
ktorí dosiahnu úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelávanie.
 Očakávania
Očakávania opisujú, akým spôsobom by mali žiaci byť schopní aplikovať vedomosti
a zručnosti pri každodenných finančných rozhodnutiach a činnostiach. Očakávania
predpokladajú napredovanie v získavaní poznatkov, zručností a skúseností potrebných
pri riešení rôznych životných situácií človeka a rodiny.
Celkovo sú Témy zoradené do 7 vybraných kategórií finančnej gramotnosti:

1. Človek vo sfére peňazí
2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí
3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca
4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi
5. Úver a dlh
6. Sporenie a investovanie
7. Riadenie rizika a poistenie.

III. Prehľad kompetencií
Absolvent strednej školy by mal byť schopný:


nájsť, vyhodnotiť a použiť finančné informácie,



poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií,



rozoznávať riziká v riadení vlastných financií,



stanoviť si finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie,



rozvinúť potenciál získania vlastného príjmu a schopnosť sporiť,



efektívne používať finančné služby,



plniť svoje finančné záväzky,



zveľaďovať a chrániť svoj majetok,



porozumieť a orientovať sa v zabezpečovaní základných ľudských a ekonomických
potrieb jednotlivca a rodiny,



hodnotiť úspešnosť vlastnej sebarealizácie, inšpirovať sa príkladmi úspešných osobností,



porozumieť základným pojmom v oblasti finančníctva a sveta peňazí,



orientovať sa v oblasti finančných inštitúcií (NBS, komerčné banky, poisťovne
a ostatné finančné inštitúcie),



orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa a byť schopný tieto práva
uplatňovať.

IV. Kompetencie v jednotlivých témach
1.Človek vo sfére peňazí
Celková kompetencia:
Posúdenie významu trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich
zachovávanie a na základe toho vybranie a stanovenie životných priorít a východísk
zabezpečenia životných potrieb.

Čiastková kompetencia 1:
Vyhodnotiť trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi životnými potrebami
a financiami ako prostriedku ich zabezpečenia.
 Očakávania, že žiak je schopný (úroveň 3)
Analyzovať svoje možnosti ako finančne prispieť pri zabezpečovaní životných potrieb
v rámci rodiny.
Čiastková kompetencia 2:
Pochopiť vzťah ľudská práca – peniaze a etickú súvislosť medzi bohatstvom a chudobou.
 Očakávania, že žiak je schopný (úroveň 3)
Prezentovať svoj postoj k peniazom aktívnym podieľaním sa na spravovaní financií
v rodine.
Posúdiť etické súvislosti bohatstva a chudoby v rodinnom a celospoločenskom kontexte.
Čiastková kompetencia 3:
Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne.
 Očakávania, že žiak je schopný (úroveň 3)
Uviesť príklady dobrého hospodárenia (z literatúry, médií, svojho okolia, z vlastnej
skúsenosti).
2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí
Celková kompetencia:
Používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov v osobných financiách.
Čiastková kompetencia 1:
Prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia.
 Očakávania, že žiak je schopný (úroveň 3)
Analyzovať,

ako

sa

finančná

zodpovednosť

líši

u jednotlivcov

bez

záväzkov

a so záväzkami k závislým osobám.
Zhodnotiť vplyv finančného rozhodnutia na život jednotlivca, rodinu, spoločnosť.
Kontrolovať osobné financie.
Čiastková kompetencia 2:
Nájsť a vyhodnotiť informácie z rozmanitých zdrojov.
 Očakávania, že žiak je schopný (úroveň 3)
Identifikovať relevantné finančné informácie potrebné na prijatie rozhodnutia.

Rozlíšiť charakter práce odborníka na finančné poradenstvo a daňového poradcu. Získavať
informácie z internetových portálov vrátane investičných internetových portálov.
Charakterizovať finančné inštitúcie a ich využitie aj cez internet.
Analyzovať aktívnu a pasívnu komunikáciu s finančnými inštitúciami.
Čiastková kompetencia 3:
Posúdiť význam boja proti korupcii, ochrany proti praniu špinavých peňazí a ochrany
finančných záujmov EÚ.
 Očakávania, že žiak je schopný (úroveň 3)
Identifikovať trestné činy, klasifikované ako korupcia (prijímanie úplatku, podplácanie,
nepriama korupcia), ako podvody, týkajúce sa ochrany finančných záujmov EÚ, ako pranie
špinavých peňazí.
Opísať postup oznámenia korupcie.
Vyhľadať na internete inštitúcie, ktoré sa zaoberajú korupciou, bojom proti korupcii,
ochranou finančných záujmov EÚ a ochranou proti praniu špinavých peňazí.
Rozlíšiť typy finančných podvodov (internetové, kartové, bankomatové).
Čiastková kompetencia 4:
Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a dôsledkov.
 Očakávania, že žiak je schopný (úroveň 3)
Stanoviť si kroky na dosiahnutie krátko, stredne a dlhodobých finančných cieľov.
Používať zodpovedné rozhodovanie pri strednodobých a dlhodobých cieľoch.
Analyzovať vplyv inflácie na hodnotu peňazí.
Uviesť príklady, ako dnes prijaté rozhodnutie môže ovplyvniť budúce príležitosti.
Zhodnotiť vplyv daní, odvodov a poplatkov na finančné rozhodnutie klienta.
Čiastková kompetencia 5:
Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných záležitostiach.
 Očakávania, že žiak je schopný (úroveň 3)
Navrhnúť kroky, ktoré by obeť krádeže osobných údajov mala podniknúť na opätovné
získanie osobnej bezpečnosti.
Rozoznať osoby alebo subjekty, ktoré sú oprávnené získavať osobné informácie.
Uviesť príklady zmlúv medzi jednotlivcami a podnikateľskými (finančnými) subjektmi
(presnejšie definovať–fyzická a právnická osoba).
Identifikovať základné povinnosti zmluvných strán pri uzatváraní dohôd alebo obchodu.
Uviesť príklady dôsledkov neznalosti zmluvy vrátane všeobecných obchodných
podmienok a jej dodatkov.

Čiastková kompetencia 6:
Stručne zhrnúť hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľov.
 Očakávania, že žiak je schopný (úroveň 3)
Vysvetliť základné práva spotrebiteľov vrátane ich uplatnenia v praxi (modelové situácie).
Preskúmať internetové a tlačové zdroje aktuálnych informácií, týkajúce sa práv
spotrebiteľov.
Vyhodnotiť cenové triky a klamlivé zavádzajúce ponuky, fejky.
Identifikovať bežné typy spotrebiteľských podvodov, vrátane on-line podvodov.
3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca
Celková kompetencia:
Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny.
Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu.
Čiastková kompetencia 1:
Poznať a harmonizovať osobné, rodinné a spoločenské potreby.
 Očakávania, že žiak je schopný (úroveň 3)
Vysvetliť obvyklé spôsoby nakladania s voľnými prostriedkami.
Zhodnotiť vplyv spotreby na úspory a investície.
Čiastková kompetencia 2:
Zhodnotiť vzdelanostné a pracovné predpoklady z hľadiska uspokojovania životných potrieb
a základné otázky úspešnosti vo finančnej oblasti.
 Očakávania, že žiak je schopný (úroveň 3)
Stanoviť si kariérne ciele.
Navrhnúť plán a časový rozvrh pre dosiahnutie kariérnych cieľov, vrátane požiadaviek
na vzdelanie a odbornú prípravu, náklady a možné zadĺženie.
Analyzovať riziká, náklady a výnosy v prípade samostatného podnikania.
Diskutovať o vzťahu morálky a peňazí.
Čiastková kompetencia 3:
Identifikovať zdroje osobných príjmov.
 Očakávania, že žiak je schopný (úroveň 3)
Rozlíšiť nominálnu a reálnu mzdu.
Vysvetliť vplyv inflácie na príjem.
Uviesť príklad štátneho príspevku k finančným produktom (napr. pri stavebnom sporení,
hypotéky pre mladých).

4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi
Celková kompetencia:
Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie hotovosti.
Čiastková kompetencia 1:
Vypracovať osobný finančný plán.
 Očakávania, že žiak je schopný (úroveň 3)
Vysvetliť,

ako

používať

rozpočet

na

kontrolu

vynakladania

prostriedkov

na dosahovanie finančných cieľov.
Vypracovať osobný rozpočet mladého samostatne žijúceho človeka.
Analyzovať osobné a ekonomicko-spoločenské udalosti, ktoré môžu zmeniť alebo
ovplyvniť osobný rozpočet.
Opísať spôsoby krytia deficitu (úvery, splátkový predaj, leasing).
Vysvetliť, ako splácať dlhy.
Opísať spôsoby riešenia schodkového a prebytkového rozpočtu.
Vytvoriť si kartotékový systém pre finančné záznamy v papierovej aj elektronickej forme.
Identifikovať fyzické osoby a právnické osoby, ktoré by mohli potencionálne byť dedičmi
osobného majetku.
Čiastková kompetencia 2:
Popísať spôsob používania rôznych metód platenia.
 Očakávania, že žiak je schopný (úroveň 3)
Porovnať charakteristiky a náklady na bežný účet a debetnú platobnú kartu ponúkané
finančnými inštitúciami.
Používať kurzový lístok pri výmene peňazí.
Diskutovať o výhodách a nevýhodách jednotlivých platobných metód.
Rozlíšiť aktívne a pasívne operácie banky.
Čiastková kompetencia 3:
Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o nákupe.
 Očakávania, že žiak je schopný (úroveň 3)
Vysvetliť účinok inflácie na kúpnu silu.
Rozlíšiť pozitívne a negatívne vplyvy reklamy na spotrebiteľa.
Čiastková kompetencia 4:
Vysvetliť daňový a odvodový systém.
 Očakávania, že žiak je schopný (úroveň 3)

Charakterizovať daňový a odvodový systém v Slovenskej republike.
Identifikovať položky bežne odpočítavané z hrubej mzdy.
Rozlíšiť cenu práce a hrubú mzdu.
Charakterizovať príklady zamestnaneckých príspevkov ako druh odmeny.
Rozlíšiť programy sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti.
Vyplniť tlačivo „Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby“.
Čiastková kompetencia 5:
Zvážiť príspevky na darcovstvo a filantropiu.
 Očakávania, že žiak je schopný (úroveň 3):
Objasniť (na základe informácií z rôznych zdrojov) zameranie organizácií, ktoré sa venujú
filantropii.
Vysvetliť význam charitatívnych aktivít a opísať možnosti účasti na nich.
5. Úver a dlh
Celková kompetencia:
Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok a zvládanie dlhu.
Čiastková kompetencia 1:
Identifikovať náklady a prínosy jednotlivých typov úverov.
 Očakávania, že žiak je schopný (úroveň 3)
Používať finančnú alebo on-line kalkulačku na zistenie celkovej ceny splatenia pôžičky
s odlišnými úrokovými sadzbami a odlišnou dĺžkou splácania.
Vysvetliť zložené úročenie.
Charakterizovať ročnú percentuálnu mieru nákladov (RPMN).
Rozlíšiť pojem: úroková miera, fixácia, predčasné splatenie úveru.
Vysvetliť, ako vplývajú tolerančné obdobia na kreditných kartách, metódy výpočtu úroku
a poplatky na cenu úveru.
Navrhnúť výber najvhodnejšieho finančného produktu vzhľadom na svoje potreby.
Identifikovať rozličné typy študentských pôžičiek a alternatív k pôžičkám ako spôsobu
financovania vysokoškolského vzdelávania.
Čiastková kompetencia 2:
Zhodnotiť spôsoby, ako sa vyhnúť problémom so zadĺžením alebo ako ich zvládnuť.
 Očakávania, že žiak je schopný (úroveň 3)
Opísať možné dôsledky nadmerného zadĺženia (predĺženia).
Vysvetliť spôsoby vyrovnania opätovného zadĺženia.

Analyzovať dôsledky finančných rozhodnutí v súvislosti s bankovými alebo nebankovými
subjektmi.
Posúdiť účel vyhlásenia (osobného) bankrotu a jeho možné dôsledky na majetek,
zamestnanosť, cenu a dostupnosť úverov.
Zhrnúť práva dlžníkov a veriteľov, týkajúce sa zrážok zo mzdy a odňatia majetku v prípade
nezaplatenia dlhu (exekúcia).
Čiastková kompetencia 3:
Mať základné informácie o jednotlivých druhoch spotrebných úverov.
 Očakávania, že žiak je schopný (úroveň 3)
Vysvetliť systém ochrany spotrebiteľa pri spotrebiteľských úveroch, vrátane ochranných
prvkov, ktoré zakotvuje príslušná právna úprava.
6. Sporenie a investovanie
Celková kompetencia:
Aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s osobnými cieľmi.
Čiastková kompetencia 1:
Diskutovať o tom, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite.
 Očakávania, že žiak je schopný (úroveň 3)
Opísať pozitívne a negatívne stránky sporenia na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé
ciele.
Vysvetliť rozdiel medzi sporením a investovaním.
Čiastková kompetencia 2:
Vysvetliť, akým spôsobom investovanie zhodnocuje majetok a pomáha pri plnení finančných
cieľov.
 Očakávania, že žiak je schopný (úroveň 3):
Stanoviť priemerné alebo odhadované náklady na päťročné štúdium na vysokej škole,
svadbu, založenie podnikania, splátky na nové auto a byt/dom.
Rozhodnúť, kedy investovať hotovosť na krátkodobé výdavky alebo na núdzové situácie.
Rozlíšiť obchodovanie na vlastný účet a na cudzí účet.
Čiastková kompetencia 3:
Zhodnotiť investičné alternatívy.
 Očakávania, že žiak je schopný (úroveň 3):
Porovnať hlavné črty úročených účtov vo finančných inštitúciách (bežné účty, sporiace
účty, termínované vklady).

Vysvetliť, čo sú finančné trhy/ burzy.
Popísať, s čím sa obchoduje na finančných trhoch (akcie, dlhopisy, fondy, komodity
a ďalšie).
Vysvetliť úlohu obchodníka s cennými papiermi.
Opísať účel MIFID dotazníka.
Porovnať

investovanie

do

jednotlivých

akcií

a dlhopisov

s investovaním

do podielových fondov akcií alebo dlhopisov.
Vysvetliť, ako inflácia ovplyvňuje výnosy z investícií (súčasná hodnota peňazí). Vysvetliť,
ako prispôsobiť investovanie finančným cieľom.
Porovnať riziká a výnosy z rôznych typov investícií.
Zdôvodniť výber najvhodnejšieho produktu pre investovanie voľných finančných
prostriedkov.
Identifikovať vhodné typy investícií na akumulovanie prostriedkov na päťročné štúdium
na vysokej škole, svadbu, založenie nového podniku, splátky na nové auto a dom
a dôchodok.
Čiastková kompetencia 4:
Vysvetliť spôsob regulácie a dohľadu nad finančnými trhmi.
 Očakávania, že žiak je schopný (úroveň 3)
Vysvetliť dohľad nad finančným trhom v Slovenskej republike – Národná banka Slovenska
ako „jednotné kontaktné miesto“.
Vysvetliť rozdiel medzi Fondom ochrany vkladov a Garančným fondom investícií.
7. Riadenie rizika a poistenie
Celková kompetencia:
Používanie primeraných stratégií riadenia rizík.
Čiastková kompetencia 1:
Vysvetliť pojem riziko a pojem poistenie.
 Očakávania, že žiak je schopný (úroveň 3)
Diskutovať o vzťahu medzi rizikom a hrozbou.
Popísať výber najvhodnejšieho poistného produktu s ohľadom na vlastné potreby.
Čiastková kompetencia 2:
Charakterizovať verejné poistenie a vysvetliť rozdiel medzi verejným a súkromným
(komerčným) poistením.
 Očakávania, že žiak je schopný (úroveň 3)

Demonštrovať na konkrétnom príklade, aké druhy verejného poistenia je potrebné platiť
pri brigádnickej činnosti študentov.
Charakterizovať dôchodkové poistenie – 1. pilier, 2. pilier a 3. pilier.
Čiastková kompetencia 3:
Charakterizovať komerčné poistenie.
 Očakávania, že žiak je schopný (úroveň 3)
Uviesť druhy poistenia, ktoré by sa mohli vzťahovať na náhodné poškodenie majetku alebo
zdravia inej osoby.
Porovnať podmienky návrhov poistných zmlúv v rámci povinného zmluvného poistenia
vozidla z rôznych poisťovní.
Vysvetliť rozdiel medzi poistením vlastného majetku a poistením zodpovednosti súvisiacej
s vlastníctvom tohto majetku.
Identifikovať skutočnosti, ktoré ovplyvňujú cenu poistenia bývania.
Vysvetliť podstatu a význam životného poistenia s vymedzením rozdielov medzi
rizikovým, rezervotvorným a investičným životným poistením.

V. Finančná gramotnosť ako vyučovací predmet
Finančné vzdelávanie v strednej škole nadväzuje na finančné vzdelávanie získané už
na základnej škole. Finančná gramotnosť je v súčasnosti do štátnych vzdelávacích programov
pre odborné vzdelávanie komplexne začlenená vo vzdelávacom štandarde „Ekonomické
vzdelávanie“ formou obsahových štandardov s názvom Pravidlá riadenia osobných financií,
Spotrebiteľská výchova, Výchova k podnikaniu a Svet práce (jednotný názov pre všetky
stupne vzdelania) a výkonových štandardov identifikovaných vo vzťahu k stupňu vzdelania.
V rámci rozvoja finančnej gramotnosti bol v podmienkach našej školy vytvorený samostatný
predmet Finančná gramotnosť (1. ročník, časová dotácia: 1 hodina týždenne).
Vyučovanie finančnej gramotnosti má svoje špecifiká a odlišnosti. Finančné vzdelávanie je
orientované na rozvíjanie zručností pre uplatnenie v živote, a preto by malo byť
s každodenným životom úzko previazané. Na vyučovacích hodinách v predmete finančná
gramotnosť budeme využívať také aktivity, ktoré umožňujú relatívne autentický zážitok
finančnej situácie a ktoré vedú k osvojeniu stratégií zodpovedného rozhodovania. Ciele
finančnej gramotnosti budú napĺňané predovšetkým využívaním vhodných metód a foriem
práce, ako sú: práca s informačnými zdrojmi, skupinová práca, brainstorming, diskusia,
heuristická metóda, situačná metóda, beseda, pojmová mapa, ice breaker, didaktická hra

a pod. Doplňujúcou súčasťou finančného vzdelávania bude spolupráca s organizáciami, ktoré
školám ponúkajú prednášky a iné aktivity zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti.
Výkonové štandardy
Absolvent má:
- popísať základné pravidlá riadenia vlastných financií,
- vysvetliť podstatu efektívneho využívania finančných informácií a finančných služieb,
- stanoviť si reálne finančné ciele a plán na ich dosiahnutie,
- popísať riziká spojené s riadením vlastných financií,
- charakterizovať spotrebiteľa a predávajúceho,
- popísať postup pri vybavovaní reklamácie,
- vymenovať, ktoré štátne orgány a organizácie sa venujú ochrane spotrebiteľa,
- popísať práva a povinnosti spotrebiteľa a vymedziť, čo zahŕňa ochrana spotrebiteľa.
Obsahové štandardy
Pravidlá riadenia vlastných financií
Obsah učiva je zameraný na vysvetlenie významu trvalých životných hodnôt, dôležitosti
zabezpečenia životných potrieb a vplyvu peňazí na ich zachovanie. Žiak sa naučí nájsť,
vyhodnocovať a použiť finančné informácie pre riadenie vlastných financií s cieľom zaistenia
celoživotného finančného zabezpečenia. Osvojí si dôležitosť osobného zabezpečenia
pre prípad zdravotne a sociálne nepriaznivej situácie a staroby. Naučí sa rozoznávať možné
riziká, stanoviť si reálne finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie.
Spotrebiteľská výchova
Žiak sa oboznámi s cieľom zákona o ochrane spotrebiteľa a jeho právach, vzdelávaním si
osvojí základné pojmy spotrebiteľskej výchovy. Učí sa o štátnych orgánoch a organizáciách,
ktoré sa

venujú ochrane spotrebiteľa. Získa poznatky súvisiace s poctivosťou z predaja

výrobkov a služieb, s problematikou a pravidlami reklamy, s informatívnou povinnosťou
predávajúceho voči spotrebiteľom, o označovacej povinnosti a sankciách.

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU

INFORMATIKA
INF

Študijný odbor: 5361 M praktická sestra

Charakteristika predmetu
Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja
myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie
riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a
postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok
komunikácie.
Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov
a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje
tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej
civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a
produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika
a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových
projektov, celoškolských programov a pri riadení školy.
Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov zabezpečí
rovnakú príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život .Oblasť informatiky zaznamenáva
mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatika je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na
štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné
technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky široký priestor na motiváciu a praktické
projekty. Vzdelávací obsah informatiky v Štátnom vzdelávacom programe je rozdelený na
päť tematických okruhov, ktoré sú preberané v prvom ročníku v danom odbore.
Ciele predmetu
Cieľom vyučovania informatikyje naučiť žiakov základné pojmy, postupy a prostriedky
informatiky, budovať informatickú kultúru, t.j. vychovávať k efektívnemu využívaniu
prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania
informačných technológií a produktov. Toto poslanie by sa malo dosiahnuť spoločným
pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií (IT) vo vyučovaní
iných predmetov a v organizovaní a riadení školy. Výchovno-vzdelávací proces smeruje k
tomu, aby sa posilnili kľúčové kompetencie komunikatívne, interpersonálne, intrapersonálne,
občianske a odborné.
Žiak má:
 schopnosť algoritmizovať zadaný problém,
 naučiť sa pracovať v prostredí bežných aplikačných programov,
 naučiť sa efektívne vyhľadávať informácie uložené na pamäťových
 médiách alebo na sieti ,
 naučiť sa komunikovať cez sieť;
 rozvíjať svoje schopnosti kooperácie a komunikácie (naučiť sa spolupracovať v
 tíme pri riešení problému,
 zhromaždiť výsledky, zostaviť ich do celkového riešenia,
 nadobudnúť schopnosti potrebné pre výskumnú prácu (realizovať jednoduchý projekt
 rozvíjať svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, morálne,






a vôľové vlastnosti, húževnatosť, sebakritickosť
snažiť sa o sebavzdelávanie,
naučiť sa rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov,
pochopiť sociálne, etické a právne aspekty informatiky.

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií:
Vo vyučovacom predmete informatika využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich
kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú:
Komunikatívne a sociálne interakčné kompetencie:





sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram)
tak, aby každý každému porozumel,
vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,
kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet),
správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky.

Interpersonálne a interpersonálne kompetencie:




rozvíjať prácu v tíme, v družnej a priateľskej atmosfére,
osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve,
hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých.

Kompetencia riešiť problémy:




uplatňovať pri riešení vhodné metódy založené na tvorivom myslením,
vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém,
hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by
mohli prispieť k riešeniu daného problému,
 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti
alebo efektívnosti,
 korigovať nesprávne riešenia problému,
Kompetencie využívať informačné technológie:




získavať a spracovávať prostredníctvom internetu a IKT informácie v textovej
aj grafickej podobe,
zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť
k riešeniu daného problému ,
využívať efektívne IKT pri svojom vzdelaní, projektovom vyučovaní, vyjadrovaní
svojich myšlienok a riešení problémov reálneho života

Kompetencia byť demokratickým občanom:







formulovať a prezentovať svoje postoje
dbať na dodržiavanie pravidiel chovania,
chápať význam životného prostredie pre človeka,
vážiť si duchovných a materiálnych hodnôt,
jednať zodpovedne a samostatne,
ochraňovať princípy demokracie

Predmet: Informatika
Ročník: prvý a druhý

I. ročník
 Vytváranie WWW dokumentu pre systém MOODLE na tému "Základné pojmy v
informatke"
 Vytváranie WWW dokumentu v systém MOODLE na tému "Kódy, šifry, prezentácia
informácií v počítači"
 Vytváranie WWW dokumentu v systém MOODLE na tému "Číselné sústavy"
 Vytváranie WWW dokumentu v systém MOODLE na tému "Prevody medzi
číselnými sústavami"
 Vytváranie WWW dokumentu v systém MOODLE na tému "Digitalizácia a
kódovanie"
 Vytváranie WWW dokumentu v systém MOODLE na tému "Kódovanie textovej
informácie"
 Vytváranie WWW dokumentu v systém MOODLE na tému "Kódovanie zvukovej
informácie"
 Vytváranie WWW dokumentu v systém MOODLE na tému "Kódovanie obrazovej
(grafickej) informácie"
 Vytváranie WWW dokumentu v systém MOODLE na tému "Kódovanie videa"
 Vytváranie WWW dokumentu pre systém MOODLE na tému "Počítačové siete"
 Vytváranie WWW dokumentu v systém MOODLE na tému "Internet"
 Vytváranie WWW dokumentu v systém MOODLE na tému "Služby Internetu"
 Vytváranie WWW dokumentu v systém MOODLE na tému "Neinteraktívna
komunikácia e-pošta"
 Vytváranie WWW dokumentu v systém MOODLE na tému "Web prehliadače"
 Vytváranie WWW dokumentu v systém MOODLE na tému "Webová stránka princíp činnosti"
 Vytváranie WWW dokumentu v systém MOODLE na tému "Vyhľadávanie
informácií"
 Vytváranie WWW dokumentu v systém MOODLE na tému "Bezpečnosť a riziká na
Internete"
 Vytváranie WWW dokumentu pre systém MOODLE na tému "Netiketa"
 Vytváranie WWW dokumentu pre systém MOODLE na tému "Základné pojmy,
softvér, hardvér"
 Vytváranie WWW dokumentu pre systém MOODLE na tému "Von Neumanová
štruktúra počítača"
 Vytváranie WWW dokumentu pre systém MOODLE na tému "Princíp práce počítača"
 Vytváranie WWW dokumentu pre systém MOODLE na tému "Vstupné, výstupné
zariadenie"
 Vytváranie WWW dokumentu pre systém MOODLE na tému " Softvér počítača "
 Vytváranie WWW dokumentu pre systém MOODLE na tému " Stromová štruktúra
adresárov"
 Vytváranie WWW dokumentu pre systém MOODLE na tému "Základná štruktúra
WWW stránky"
 Vytváranie WWW dokumentu pre systém MOODLE na tému "WWW - formátovanie
písma"
 Vytváranie WWW dokumentu pre systém MOODLE na tému "WWW - formátovanie
odseku"
 Vytváranie WWW dokumentu pre systém MOODLE na tému "WWW - zoznamy"







Vytváranie WWW dokumentu pre systém MOODLE na tému "WWW - obrázky"
Vytváranie WWW dokumentu pre systém MOODLE na tému "WWW - tabuľka"
Vytváranie WWW dokumentu pre systém MOODLE na tému "WWW - úpravy
vzhľadu stránky"
Vytváranie WWW dokumentu pre systém MOODLE na tému "Softvér počítača"
Vytváranie WWW dokumentu pre systém MOODLE na tému "Stromová štruktúra
adresárov"

II. ročník
 Vytváranie WWW dokumentu pre systém MOODLE na tému „Tabuľkový kalkulátor“
 Vytváranie WWW dokumentu pre systém MOODLE na tému „Matematické a logické
operátory v tabuľkovom kalkulátore“
 Vytváranie WWW dokumentu pre systém MOODLE na tému „Editácia údajov
v tabuľke, definovanie, formátovanie buniek“
 Vytváranie WWW dokumentu pre systém MOODLE na tému „Adresovanie buniek relatívne, absolútne a zmiešané“
 Vytváranie WWW dokumentu pre systém MOODLE na tému „Jednoduché funkcie“
 Vytváranie WWW dokumentu pre systém MOODLE na tému „Funkcie
s podmienkou“
 Vytváranie WWW dokumentu pre systém MOODLE na tému „Vnorené funkcie“

Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania
Názov tematického celku
INFORMÁCIE OKOLO
NÁS

PRINCÍP FUNGOVANIA
IKT

KOMUNIKÁCIA
PROSTREDNÍCTVOM
IKT

INFORMAČNÁ
SPOLOČNOSŤ

Stratégia vyučovania
Metódy
Formy práce
Informačno-receptívna
- Frontálna výučba
výklad
Frontálna a
Reproduktívna – riadený individuálna práca žiakov
rozhovor
Skupinová práca žiakov
Heuristická - rozhovor, Práca s odbornou literatúrou
riešenie úloh
Prezentácia projektov
Informačno-receptívna
výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická - rozhovor,
riešenie úloh

Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s odbornou literatúrou
Prezentácia projektov
Informačno-receptívna
- Frontálna výučba
výklad
Frontálna a
Reproduktívna – rozhovor
individuálna práca žiakov
Heuristická - rozhovor,
Skupinová práca žiakov
Práca s odbornou literatúrou
Prezentácia projektov
Informačno-receptívna
- Frontálna výučba
výklad
Frontálna a
Reproduktívna – rozhovor
individuálna práca žiakov
Heuristická, riešenie úloh
Skupinová práca žiakov
Práca s odbornou literatúrou
Prezentácia projektov

Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického
celku

Odborná literatúra

Didaktická
technika

Materiálne
výučbové
prostriedky

INFORMÁCIE
OKOLO NÁS

I.Kalaš a kol.:Informatika pre SŠ
Ľ.Šnajder,Salanci:Práca s grafikou
S.Lukáč,Ľ.Šnajder:Práca s tabuľkami
J.Machová:Práca s textom
Ľ.Jašeková,Ľ.Šnajder,R.Baranovič:Prá
ca s internetom
Ľ.Šnajder,M.Kireš:Práca
s multimédiami

Dataprojektor
PC
Magnetická
tabuľa

PC

Ďalšie
zdroje
(internet,
knižnica, ...
Internet
CD

PRINCÍP
FUNGOVANIA
IKT

KOMUNIKÁCIA
PROSTREDNÍCTVOM IKT

INFORMAČNÁ
SPOLOČNOSŤ

P.Navrátil:Spočítačem nejen
k maturite1,2
P.Navrátil:Príklady a cvičení z inf.1,2
M.Britvík:Hardvér,Windows,
Internet,Worw,Excel
J.Skalka,I.Jakab:Základy PC,Windows
XP,Office2003
I.Kalaš a kol.:Informatika pre SŠ
Ľ.Šnajder,Salanci:Práca s grafikou
S.Lukáč,Ľ.Šnajder:Práca s tabuľkami
J.Machová:Práca s textom
Ľ.Jašeková,Ľ.Šnajder,R.Baranovič:Prá
ca s internetom
Ľ.Šnajder,M.Kireš:Práca
s multimédiami
P.Navrátil:Spočítačem nejen
k maturite1,2
P.Navrátil:Príklady a cvičení z inf.1,2
M.Britvík:Hardvér,Windows,
Internet,Worw,Excel
J.Skalka,I.Jakab:Základy
PC,WindowsXP,Office2003
I.Kalaš a kol.:Informatika pre SŠ
Ľ.Šnajder,Salanci:Práca s grafikou
S.Lukáč,Ľ.Šnajder:Práca s tabuľkami
J.Machová:Práca s textom
Ľ.Jašeková,Ľ.Šnajder,R.Baranovič:Prá
ca s internetom
Ľ.Šnajder,M.Kireš:Práca
s multimédiami
P.Navrátil:Spočítačem nejen
k maturite1,2
P.Navrátil:Príklady a cvičení z inf.1,2
M.Britvík:Hardvér,Windows,
Internet,Worw,Excel
J.Skalka,I.Jakab:Základy
PC,WindowsXP,Office2003
I.Kalaš a kol.:Informatika pre SŠ
Ľ.Šnajder,Salanci:Práca s grafikou
S.Lukáč,Ľ.Šnajder:Práca s tabuľkami
J.Machová:Práca s textom
Ľ.Jašeková,Ľ.Šnajder,R.Baranovič:Prá
ca s internetom
Ľ.Šnajder,M.Kireš:Práca
s multimédiami
P.Navrátil:Spočítačem nejen
k maturite1,2
P.Navrátil:Príklady a cvičení z inf.1,2
M.Britvík:Hardvér,Windows,
Internet,Worw,Excel

Dataprojektor
PC
Tabuľa
Vidotechnika

PC

Internet
CD

Vstupno výstupné
zariadenia
obrazy

Dataprojektor
PC
Magnetická
tabuľa
Videotechnika

Obrazy
PC
www
kamera
mikrofón
mail

Dataprojektor PC
PC
Magnetická
tabuľa
Videotechnika

Internet
CD

Internet
CD

J.Skalka,I.Jakab:Základy
PC,WindowsXP,Office2003

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA
TSV

Študijný odbor: 5361 M praktická sestra

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor na realizáciu a uvedomenie si
potreby celoživotnej starostlivosť žiakov o svoje zdravie, osvojenie si teoretických vedomostí
a praktických skúseností vo výchove k zdraviu prostredníctvom pohybových aktivít, telesnej
výchovy, športovej činnosti a pohybových aktivít v prírodnom prostredí. Poskytuje základné
informácie o biologických, fyzických, pohybových, psychologických a sociálnych základoch
zdravého životného štýlu. Žiak získa kompetencie, ktoré súvisia s poznaním a starostlivosťou
o vlastné telo, pohybový rozvoj, zdatnosť a zdravie, ktoré určujú kvalitu budúceho života
v dospelosti. Osvojí si postupy ochrany a upevnenia zdravia, princípy prevencie proti
civilizačným ochoreniam, metódy rozvoja pohybových schopností a pohybovej výkonnosti,
v prípade žiakov so zdravotným oslabením alebo zdravotným postihnutím princípy úpravy
zdravotných porúch. Získa vedomosti a zručnosti o zdravotne a výkonnostne orientovanej
zdatnosti a telovýchovných činnostiach z viacerých druhov športových disciplín. Je vedený
k pochopeniu kvality pohybu ako dôležitej súčasti svojho komplexného rozvoja,
k zorientovanie sa vo výbere pohybu ako dôležitej súčasti svojho komplexného rozvoja,
k zorientovaniu sa vo výbere pohybu pri vyskytujúcich sa zdravotných poruchách a ich
prevencii, k poznaniu kompenzačných a regeneračných aktivít a ich uplatneniu v režime dňa.
Na jednotlivých stupňoch vzdelávania postupne získaný komplex predmetových
a kľúčových kompetencií spolu s osvojenými telovýchovnými a športovými zručnosťami by
sa mal takto stať v konečnom dôsledku súčasťou jeho životného štýlu a výrazom jeho životnej
filozofie.
Vzdelávacia oblasť spája vedomosti, návyky, postoje, schopnosti a zručnosti
o pohybe, športe, zdraví a zdravom životnom štýle, ktoré sú utvárané prostredníctvom
realizovaných foriem vyučovania telesnej a športovej výchovy, zdravotnej telesnej výchovy
alebo formou integrovanej telesnej a športovej výchovy.
Ciele vyučovacieho predmetu
Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je
umožniť žiakom primerane sa oboznamovať, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať
správne pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať pohybovú gramotnosť, rozvíjať kondičné
a koordinačné schopnosti, podporovať rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti a zdatnosti,
zvyšovať aktivitu v starostlivosti o zdravie, nadobúdať vedomosti o motorike svojho tela,
z telesnej výchovy a zo športu ( šport v chápaní akejkoľvek pohybovej aktivity v zmysle
Európskej charty o športe z roku 1992 ), utvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej
výchove a športu v nadväznosti na ich záujmy a individuálne potreby ako súčasť zdravého
životného štýlu a predpoklad schopnosti k celoživotnej starostlivosti o svoje zdravie.

-

Špecifickým cieľom predmetu je, aby žiaci :
Porozumeli zdraviu ako subjektívnej a objektívnej hodnotovej kategórii, prebrali
zodpovednosť za svoje zdravie ;
Vedeli hodnotovo rozlišovať základné determinanty zdravia, pohybovej gramotnosti
jednotlivca;
Osvojili si vedomosti a zručnosti, ktoré súvisia so starostlivosťou o svoje telo,
s aktívnym pohybovým režimom, s osobným športovým výkonom, zdravým životným
štýlom a zdravím;

-

-

-

-

-

-

Vedeli aplikovať a naplánovať si spôsoby rozvoja pohybových schopností pri
zlepšovaní svojej pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti;
Porozumeli pozitívnemu pôsobeniu špecifických pohybových činností pri zdravotných
poruchách a zdravotných oslabeniach, pri prevencii proti rozvoju civilizačných
ochorení;
Boli schopní zhodnotiť svoje pohybové možnosti, zorganizovať svoj pohybový režim
a zapojiť sa do spoluorganizovania športovej činnosti pre iných;
Rozumeli vybraným športovým disciplínam, vzdelávacej, výchovnej, socializačnej
a regeneračnej funkcii športových činností;
Osvojili si poznanie, že prevencia je hlavný nástroj ochrany zdravia a získali zručnosti
poskytnutia prvej pomoci;
Racionálne jednali pri prekonávaní prekážok v situáciách osobného a verejného
ohrozenia;
Pohybové kompetencie
Žiak si vytvára vlastnú pohybovú identitu, pohybovú gramotnosť a zdravotný status;
Žiak pozná základné prostriedky rozvíjania pohybových schopností a osvojovania
pohybových zručností;
Žiak pozná a má osvojené pohybové zručnosti, ktoré bezprostredne pôsobia ako
prevencia civilizačných chorôb, prostriedok úpravy zdravotných porúch a ktoré môže
využívať v dennom pohybovom režime;
Kognitívne kompetencie:
Žiak rozvíja kritické myslenie, ktoré predpokladá syntézu a komparáciu poznatkov;
Žiak je flexibilný, dokáže hľadať optimálne riešenia vzhľadom k situácii, v ktorej sa
nachádza;
Žiak pozitívne a konštruktívne pristupuje k riešeniu problémov;
Žiak má mať zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti, tvorí si pohybový imidž
v zmysle aktívneho zdravého životného štýlu;
Komunikačné kompetencie:
Žiak sa dokáže jasne a zrozumiteľne vyjadrovať verbálne a neverbálne počas
telovýchovnej a športovej činnosti a zároveň rozumie odbornej terminológii
Žiak vie písomne, ústne i pohybom vyjadriť získané poznatky a zručnosti, dokáže
argumentovať, prezentovať svoje postoje a stanoviská;
Učebné kompetencie:
Žiak sa vie motivovať pre dosiahnutie cieľa (športový výkon, dosiahnutie zručnosti,
prvá pomoc a i.)
Vie si odôvodniť svoje hodnotové postoje a buduje celoživotné návyky (pravidelné
športovanie, zdravé stravovanie a i.)
Žiak má schopnosti získavať, triediť a systematicky využívať získané poznatky
a športové zručnosti;
Žiak si vie organizovať čas, pozná životné priority a priority v starostlivosti o zdravie,
vie sa podľa nich aj riadiť a dodržiavať základné pravidlá zdravého životného štýlu;

-

-

-

Žiak vie pozitívne prijímať podnety z iného kultúrneho a športového prostredia
a zaujímať k nim hodnotové stanovisko;
Interpersonálne kompetencie:
Žiak má pozitívny vzťah k sebe a iným;
Žiak vie objektívne zhodnotiť svoje prednosti a nedostatky a v každej situácii vie
predvídať následky svojho konania;
Žiak rozvíja kompetenciu sebaovládania, motivácie konať s určitým zámerom, byť
asertívnym, využívať empatiu ako prostriedok interpersonálnej komunikácie;
Žiak vie efektívne pracovať v kolektíve;
Žiak sa zaujíma o športovú aktivitu iných, sleduje športovcov a ich výkony, nevytvára
bariéry medzi vekom, sociálnou skupinou, zdravotným stavom a úrovňou výkonnosti
žiakov;
Postojové kompetencie
Žiak sa zapája do školskej záujmovej a mimoškolskej telovýchovnej, športovej
a turistickej činnosti;
Žiak vie využiť poznatky, skúsenosti a zručnosti z oblasti telesnej výchovy a športu
a iných predmetov so zameraním na zdravý spôsob života a ochranu prírody;
Žiak vie zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom zápolení i v živote, uznať kvality
súpera;
Žiak vie dodržiavať princípy fair-play;
Žiak vie spoluorganizovať pohybovú aktivitu svojich priateľov, blízkych a rodinných
príslušníkov

Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania:
Názov tematického celku

Hygiena a bezpečnosť
v telesnej výchove.
Kontrola všeobecnej
pohybovej výkonnosti
Atletika I

Volejbal

Stratégia vyučovania
Metódy
Formy práce
Informačnoreceptívna-výklad
Reproduktívna- riadený
rozhovor
Slovný opis.
Ukážka.
Frontálna výučba.
Opakovanie ukážky.
Skupinová práca žiakov
Prípravné cvičenia.
Frontálna a individuálna práca
Kontrast správnej a nesprávnej
žiakov.
ukážky.
Doplnkové cvičenia.
Štandardného zaťaženia.
Striedavého cvičenia.
Informačnoreceptívna-výklad
Reproduktívna- riadený
Totálna skupinová
rozhovor
a individuálna práca žiakov.
Slovný opis.
Ukážka.

Gymnastika
Hodnotová orientácia
v telesnej výchove a športe

Názov tematického celku

Basketbal
Olympizmus a olympijské
hry

Atletika II
Kontrola všeobecnej
pohybovej výkonnosti

Prípravné cvičenia.
Opakovanie ukážky.
Striedavého cvičenia.
Kontrast správnej a nesprávnej
ukážky.
Kruhový tréning.
Doplnkové cvičenia.
Opakovanie cvičenia
v premenlivých podmienkach.
Informačnoreceptívna-výklad
Reproduktívna- riadený
rozhovor
Slovný opis.
Ukážka.
Prípravné cvičenia.
Opakovanie ukážky.
Striedavého cvičenia.
Kontrast správnej a nesprávnej
ukážky.
Kruhový tréning.
Doplnkové cvičenia.
Korektívne metódy
Heuristická – rozhovor, riešenia
úloh.

Totálna skupinová
a individuálna práca žiakov.

Stratégia vyučovania
Metódy
Formy práce
Informačnoreceptívna-výklad
Reproduktívna- riadený
rozhovor
Slovný opis.
Ukážka.
Prípravné cvičenia.
Opakovanie ukážky.
Hromadná, skupinová
Striedavého cvičenia.
a individuálna práca žiakov.
Kontrast správnej a nesprávnej
Práca s audiovizuálnou
ukážky.
nahrávkou.
Kruhový tréning.
Doplnkové cvičenia.
Opakovanie cvičenia
v premenlivých podmienkach.
Heuristická – rozhovor, riešenie
úloh.
Informačnoreceptívna-výklad
Reproduktívna- riadený
rozhovor
Slovný opis.
Ukážka.
Hromadná, skupinová
Opakovanie ukážky.
a individuálna práca žiakov.
Prípravné cvičenia.
Kontrast správnej a nesprávnej
ukážky.
Doplnkové cvičenia.

Štandardného zaťaženia.
Striedavého cvičenia.

Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov
tematického
celku
Hygiena
a bezpečnosť
v telesnej
výchove
Kontrola
všeobecnej
pohybovej
výkonnosti
Atletika I

Volejbal

Hodnotová
orientácia
v telesnej
výchove
a športe
Gymnastika

Odborná literatúra
Jaroslav Frano a kol.:
Metodická príručka na
vyučovanie telesnej výchovy
pre 1. a 2. ročník stredných
škôl, SPN, Bratislava
Zdeněk Nádvorník a kol.:
Metodická príručka na
vyučovanie telesnej výchovy
pre 3. a 4. ročník stredných
škôl, SPN, Bratislava
Alexander Melicher a kol.:
Pokyny na hodnotenie
vzdelávacích štandardov
z telesnej výchovy žiakov
stredných škôl
Jaroslav Frano a kol.:
Metodická príručka na
vyučovanie telesnej výchovy
pre 1. a 2. ročník stredných
škôl, SPN, Bratislava
Zdeněk Nádvorník a kol.:
Metodická príručka na
vyučovanie telesnej výchovy
pre 3. a 4. ročník stredných
škôl, SPN, Bratislava
Alexander Melicher a kol.:
Pokyny na hodnotenie
vzdelávacích štandardov
z telesnej výchovy žiakov
stredných škôl
Jaroslav Frano a kol.:
Metodická príručka na
vyučovanie telesnej výchovy
pre 1. a 2. ročník stredných
škôl, SPN, Bratislava
Zdeněk Nádvorník a kol.:
Metodická príručka na
vyučovanie telesnej výchovy
pre 3. a 4. ročník stredných
škôl, SPN, Bratislava
Alexander Melicher a kol.:
Pokyny na hodnotenie
vzdelávacích štandardov
z telesnej výchovy žiakov
stredných škôl

Materiálne
výučbové
prostriedky
Magnetofón
Žinenky
MG pásky
Pásmo
Videozáznam Stopky
Návod
Kužele
Tabuľky
Osobné váhy
Plné lopty
Gymnastické
lavičky
Štartovacie
bloky
Granáty
Hrazda

Ďalšie zdroje
(internet,
knižnica, ...)
Časopisy
Internet

Magnetofón
MG pásky
Magnetická
tabuľa
Diagramy
Tabuľky

Volejbalová
sieť na dĺžku
telocvične
Volejbalové
lopty
Gymnastické
lavičky
Rebriny
Žinenky
Kužele
Švihadlá
Stopky

Internet

Magnetofón
MG pásky
Diagramy

Žinenky
Gymnastický
pás
Gymnastické
lavičky
Odrazový
mostík
Koza
Švihadlá
Plné lopty
Rebriny
Tyče a laná
na šplh
Krátke tyče
Stopky

Internet

Didaktická
technika

Olympizmus
a olympijské
hry
Basketbal

Atletika II
Kontrola
všeobecnej
pohybovej
výkonnosti

Jaroslav Frano a kol.:
Metodická príručka na
vyučovanie telesnej výchovy
pre 1. a 2. ročník stredných
škôl, SPN, Bratislava
Zdeněk Nádvorník a kol.:
Metodická príručka na
vyučovanie telesnej výchovy
pre 3. a 4. ročník stredných
škôl, SPN, Bratislava
Alexander Melicher a kol.:
Pokyny na hodnotenie
vzdelávacích štandardov
z telesnej výchovy žiakov
stredných škôl
Jaroslav Frano a kol.:
Metodická príručka na
vyučovanie telesnej výchovy
pre 1. a 2. ročník stredných
škôl, SPN, Bratislava
Zdeněk Nádvorník a kol.:
Metodická príručka na
vyučovanie telesnej výchovy
pre 3. a 4. ročník stredných
škôl, SPN, Bratislava
Alexander Melicher a kol.:
Pokyny na hodnotenie
vzdelávacích štandardov
z telesnej výchovy žiakov
stredných škôl

Magnetofón
MG pásky
Videozáznam
Diagramy
Tabuľky

Basketbalové
koše
Basketbalové
lopty
Expandery
Rebriny
Žinenky
Kužele
Plné lopty
Stopky
Gymnastické
lavičky

Internet

Tabuľky
Diagramy
Magnetofón
MG pásky

Doskočisko
Stopky
Štartovacie
bloky
Pásmo
Rýľ
Hrable
Žinenky
Kužele
Hrazda

Internet

11. VYMEDZENIE POJMOV V ŠKOLSKOM VZDELÁVACOM
PROGRAME
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 plánovania, realizácie a hodnotenia inštitucionálneho
vzdelávania a vyžaduje si rozhodovanie a praktické riešenia na úrovni štátu, školy a triedy.
Kurikulárny dokument vymedzuje vzdelávací program. Štátny vzdelávací program (v
krajinách Európskej únie „National Curriculum“ – Národné kurikulum) je štátom garantovaný
rámec, ktorý určuje ciele, obsah vzdelávania, vzdelávacie výstupy a smernice na realizáciu
školských kurikúl v oblasti formálneho (počiatočného) vzdelávania.
Cieľ vzdelávania v ŠkVP vyjadruje normy a požiadavky na celkový vzdelanostný a
osobnostný rozvoj žiaka, vymedzuje zámery výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho
vzdelávacie výstupy, je zameraný na komplexný rozvoj osobnosti žiaka. Sú to navrhované a
plánované výsledky vzdelávania a učenia sa. Interpretujeme 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, primeranosť,
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 výchovné
(afektívne, postojové, hodnotové) ciele napr. formovať mravné vedomie, rozvíjať
tvorivé myslenie, schopnosť riešiť problémy, schopnosť komunikovať, orientovať
sa v
informáciách, prevziať zodpovednosť a podobne. Informujú širokú verejnosť o
vyučovacom procese školy a zároveň umožňujú, aby spoločnosť mohla klásť
požiadavky na školu,
– inštitucionálne ciele (ciele školy, skupiny, jednotlivca) reprezentujú požiadavky
školy
na učebné/študijné odbory napr. profil absolventa, ciele vyučovacích predmetov a
ich
tematických celkov, výchovné ciele, všetko, čo by mal absolvent vedieť po
ukončení
vzdelávacieho programu napr. vytvárať kladný vzťah k prírode, prejavovať úctu k
rodičom, rozvíjať manuálne a technické zručnosti ap.,
– 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 predpokladu
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, myslenie, tvorivosť). Patrí sem
porozumenie, aplikácia, analýza, syntéza a kritické hodnotenie,
– psychomotorické (pohybové, zručnosti) procesy, ktorými sa osvojujú 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,
hodnotovej
orientácie a sociálno-komunikatívnych zručností. Patrí sem vnímavosť reagovania,
oceňovanie hodnôt, charakter, ap.
Cieľ vzdelávania je východiskom a podmienkou pre formulovanie obsahu, zabezpečenie
procesu vzdelávania a hodnotenia výsledkov vzdelávacieho procesu.
Štandardje 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 vedomosti, 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) stanovené v profile absolventa voláme kvalifikačný štandard. Každý
vzdelávací výstup je vo svojej podstate výkonový štandard.
Hodnotiaci štandard definuje súbor kritérií, organizačných a metodických postupov 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 kompetencie
stanovujú, čo má žiak vedieť a urobiť v rámci danej pracovnej činnosti, kritériá
určujú, podľa čoho to poznáme a či sú tieto kompetencie osvojené. Kritériá musia
byť konkrétne, jasné a zodpovedajúce danej kompetencii,
– prostriedky a postupy hodnotenia vymedzujú cesty a spôsoby overovania
kompetencií,
– organizačné a metodické pokyny pre maturitné skúšky predstavujú súbor
pravidiel 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 pokračovať 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, zručností a
kompetencií. Vymedzuje kritériá úrovne zvládnutia obsahových štandardov. 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 (kognitívna 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 objektívne, validné a
reliabilné priebežné (vyučovacia hodina) a sumatívne hodnotenie (záverečná, 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 vzdelávacieho 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 ŠkVP sú
popísané vo vzdelávacích oblastiach.
Kompetenciaje preukázaná schopnosť využívať vedomosti, zručnosti, postoje, 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 spoločnosti, v budúcom uplatnení sa v pracovnom a
mimopracovnom živote a pre jeho ďalšie vzdelávanie. V ŠVP a ŠkVP budú stanovené tieto
kategórie kompetencií:
Kľúčové kompetencie chápeme ako významnú a dôležitú kategóriu všeobecne integrujúcich,
použiteľných a prenosných súborov vedomostí, zručností, postojov, hodnotovej orientácie a
ďalších charakteristík 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 vzdelávanie. _
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.
Kvalifikáciaje formálny výsledok procesu hodnotenia a validácie, ak kompetentný orgán
rozhodne, že jednotlivec úspešne preukázal vzdelávací výstup podľa validného hodnotiaceho
štandardu.
Základné učivo – predstavuje obsahové štandardy, ktoré sú predmetom vzdelávania všetkých
žiakov na danom stupni vzdelania. Obsahuje základné vedomosti, zručnosti a kompetencie,
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ktoré si musí žiak osvojiť na minimálnej požadovanej úrovni. Základné učivo je stanovené v
štátnych vzdelávacích programoch.
Rozširujúce(prehlbujúce, doplnkové, fakultatívne) učivo – dopĺňa a rozširuje základné učivo
na danom stupni vzdelania podľa komplexných požiadaviek odboru štúdia tak, aby absolvent
vzdelávacieho programu mohol získať požadovanú 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 prostredníctvom premýšľania,
osobných úvah, obnovy informácií a sociálnych interakcií.
Vedomostisú výsledkom osvojenia, zhromažďovania a prispôsobovania info-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.
Zručnostisú 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, potvrdzuje a uznáva získaná kvalifikácia v danom
študijnom alebo učebnom odbore.
Kontrola vyučovacieho procesu je proces, ktorým sa zisťujú a posudzujú výsledky
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 výsledkov podľa štandardov
Preverovanie(skúšanie) žiakov je proces zisťovania výsledku vyučovacieho procesu na
základe meranie výkonov žiakov (výkonové štandardy), zistenie toho, čo žiaci vedia a čo
nevedia, aká je miera toho čo vedia, oproti tomu, čo vedieť majú, ako sa zlepšili v porovnaní
sami so sebou alebo skupinou.
Klasifikáciaje zaraďovanie jednotlivých výkonov žiaka do výkonnostných stupňov (v SR je

päťstupňová klasifikačná stupnica). Základom na pridelenie klasifikačného stupňa (slovom,
číslom, známkou), a tým zaradenie výkonu žiaka do niektorej výkonnostnej skupiny, je
výsledok získaný skúšaním.
Charakteristika ŠkVP je úvodom do vzdelávacieho programu a konkretizuje ho. Vysvetľuje
jeho funkciu, objasňuje pojmy, akými sú ciele vzdelávania, požiadavky na vzdelávanie,
spôsoby a formy získavania vedomostí, zručností a kompetencií, ich vzťah k povolaniu a
kvalifikácii, ktorú získavajú absolventi po ukončení programu. . V tejto časti sa
uvádza dĺžka štúdia, nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium, spôsob ukončenia štúdia,
poskytnutý stupeň vzdelania, doklad o dosiahnutom vzdelaní, možnosti pracovného
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 povolania pre osoby so zníženou pracovnou schopnosťou, k
najčastejším chorobám a ohrozenia zdravia v dôsledku výkonu povolania, atď. Požiadavky na
bezpečnosť, ochranu zdravia a hygienu práce vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych
predpisov, nariadení a vyhlášok uplatňovaných v danej skupine študijných odborov.
Profil absolventa . Kompetencie musia spĺňať a pokrývať všetky požiadavky a potreby trhu
práce a vzdelávania tak, aby absolvent po ukončení ŠkVP dosiahol konkrétnu kvalifikáciu –
všeobecnú a odbornú. Táto časť programu je zásadným 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
spolupráce so zamestnávateľmi v danom odbore štúdia a prípravy. Vytvorením
kompetenčného profilu sa v ŠkVP sa definujú konkrétne požiadavky na kvalifikovaný výkon
(kvalifikačný štandard) pracovných činností v skupine príbuzných povolaní (skupina
študijných odborov) a určujú sa špecifické požiadavky výkonu absolventa ako
potenciálnej pracovnej sily pre danú pracovnú pozíciu vo zvolenom povolaní (študijný alebo
učebný odbor).
Rámcový učebný plán je základom pre tvorbu školských učebných plánov. Stanovuje
záväzný minimálny počet hodín na všeobecné vzdelávanie, odborné 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 rozpracovaní konkrétneho študijného
alebo učebného odboru a odborného zamerania pri zohľadnení potrieb školy, rozvojových
programov regiónu, zamestnávateľov alebo žiakov. Môžu sa využiť aj na podporu rozvoja
osobnosti žiaka, jeho záujmovej orientácie zavedením pestrej škály voliteľných predmetov,
prípadne ďalších účelovo zameraných kurzov.
Vzdelávacie oblasti sú okruhy, v ktorých sú stanovené výkonové a obsahové štandardy.
Výkonové štandardy sú záväznou normou pre školy na tvorbu vzdelávacích výstupov pre
jednotlivé vyučovacie predmety. Obsahové štandardy sú záväznou normou pre školy na
štruktúrovanie vyučovacích predmetov. Vzdelávacie oblasti sú orientované na
základné učivo, ktoré musí škola povinne rešpektovať. Majú nadpredmetový charakter,
umoňujú využívať medzipredmetové vzťahy, rozvíjaťaplikačné súvislosti s ohľadom na daný
študijný odbor alebo jeho odborné zameranie, rozvoj nových technológií, zmeny vo

výrobných programoch podnikov, zahraničné poznatky askúseností, individuálne potreby a
špecifiká žiakov, rodičov a spoločnosti. Neoddeliteľnou súčasťou každej vzdelávacej oblasti
sú aj výchovné a motivačné aspekty, ktoré sa musia začleniť do obsahu vzdelávania. V ŠkVP
sa podľa základného stanovuje rozširujúce učivo, ktoré slúži na prehĺbenie základného učiva s
ohľadom na záujmy žiaka, rozvoj jeho nadania, rozhľadu, daný študijný alebo učebný odbor,
odborné zameranie, požiadavky na praktické vyučovanie ap. Rozširujúce učivo má prispieť k
tomu, aby si žiaci osvojili zodpovedajúce vedomosti, zručnosti a kompetencie, určité postoje,
hodnoty, rozhodovanie, 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, telesnú, osobnostnú).
Tento typ učiva sa určí buď na štátnej úrovni alebo na úrovni škôl podľa indikovaných
potrieb, záujmov a požiadaviek.
Vytvára tiež integratívny vyučovací mostík pre rôzne projekty, písomné práce, a pod. Malo by
sa predovšetkým zameriavať na materiálové a energetické zdroje, kvalitu pracovného
prostredia, vplyvy pracovných činností na prostredie a zdravie, na technické a technologické
procesy a riadiacu činnosť. Rozširujúce učivo sa môže realizovať rôznymi metódami a
formami v rámci teoretického a praktického vyučovania, ale aj mimoškolskými aktivitami. V
praktickom vyučovaní je vhodné 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 techniku odporúčané
vo vyučovacom procese. Sú nositeľom učiva a používajú sa v rôznych priestoroch (interiéry a
exteriéry). Ich súčasťou sú aj moderné technológie vo vzdelávaní ŠkVP špecifikuje 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, orientácie
na ich individuálne záujmy.
Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je integrálnou
súčasťou vzdelávacieho systému. ŠVP predkladá možnosti sprístupniť 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 spôsobilá 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 žiaci).
Základné podmienky na realizáciu ŠkVP vychádzajú zo ŠVP a zo všeobecných platných
noriem a určujú základné (minimálne) požiadavky na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho
procesu, ktoré sú konkretizované podľa reálnych potrieb a požiadaviek, aktuálnych cieľov
a možností školy.

12. KONTROLA 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
nedostatkov,
– 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.
ŠkVP využíva nasledovné formy hodnotenia:
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 stanoveného
kritéria (norma, štandard). Hodnotia sa vzdelávacie výstupy priamo na vyučovacej
hodine a po ukončení vzdelávacieho programu maturitné témy, zadania a úlohy na
záverečnej, 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 (záverečná,
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 vyučovacieho
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 vyučovacom
procese.
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 je 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 hodnoteniazisťujú mieru realizácie plánovaných výsledkov, určujú, ako
stanoviť dôkaz o tom, že učenie bolo ukončené a preukázané pre požadovaný
výkonový štandard.
– Spôsoby a postupy hodnotenia:
a) podľa počtu skúšaných žiakov
– individuálne
– skupinové
– 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 (záverečné, maturitné, absolventské alebo opravné skúšky).
c) podľa spôsobu vyjadrovania sa
– ústne hodnotenie (otázka – odpoveď),
– písomné hodnotenie (cieľový test, test voľných odpovedí, stanovenie (určenie
niečoho), prípadová štúdia, projekt, zistenie a pod.),
– praktické hodnotenie (cvičenia, simulácie, projekty a pod.).
d) podľa vzdelávacích výstupov sa hodnotia kognitívne (rozumové) kompetencie
napr. pamäťové alebo aktuálne činnosti a praktické kompetencie (výrobok,
proces, postup).
Zoznam štandardných nástrojov hodnotenia praktických a kognitívnych kompetencií
ODBORNÉ KOMPETENCIE

KOGNITÍVNE KOMPETENCIE

Praktické cvičenia
Simulované situácie
Úloha hrou
Ústne odpovede
Projekt
Zistenie
Stanovenie (niečo určiť)
Porovnanie
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 cvičenie

Pri rozhodovaní o využití uvedených postupov platia tieto zásady:

– praktické, ústne a písomné overovanie by sa malo používať vtedy, ak je možné
overiťkompetencie na základe kritérií v určitom stanovenom čase,
– písomné overovanie by sa malo použiť tam, kde sa dá predložiť vopred
pripravený písomný materiál,
12.1 Pravidlá hodnotenia žiakov
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov sa uskutočňuje v súlade so zákonom č
245/2008 –školský zákon a Metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu
prospechu a správania žiakov na stredných školách:
(1) Hodnotenie žiaka sa v rámci vzdelávania podľa tohto zákona vykonáva podľa
úrovne dosiahnutých výsledkov
a) slovným hodnotením,
b) klasifikáciou,
c) kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia.
(2) Predmety, ktoré sa neklasifikujú, sú určené v školskom vzdelávacom programe.
(3) Pri hodnotení a klasifikácii žiaka s vývinovými poruchami alebo žiaka so
zdravotným postihnutím sa zohľadňuje jeho porucha alebo postihnutie.
(4) Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito
stupňami:
a) 1 - výborný,
b) 2 - chválitebný,
c) 3 - dobrý,
d) 4 - dostatočný,
e) 5 - nedostatočný.
(5) Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:
a) 1 - veľmi dobré,
b) 2 - uspokojivé,
c) 3 - menej uspokojivé,
d) 4 - neuspokojivé.
(6) Celkové hodnotenie žiaka strednej školy, ktorý bol hodnotený podľa odseku 1 písm. b),
sa na konci prvého a druhého polroka vyjadruje na vysvedčení takto:
a) prospel s vyznamenaním,
b) prospel veľmi dobre,
c) prospel,
d) neprospel.
(7) Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku vyjadruje výsledky
jeho klasifikácie v povinných vyučovacích predmetoch, ktoré sa klasifikujú, a klasifikáciu
jeho správania; nezahŕňa klasifikáciu v nepovinných vyučovacích predmetoch.
(8) Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom vyučovacom
predmete nemá stupeň prospechu horší ako chválitebný, priemerný stupeň prospechu z

povinných vyučovacích predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je hodnotené ako
"veľmi dobré".
(9) Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete
nemá stupeň prospechu horší ako dobrý, priemerný stupeň prospechu z povinných
vyučovacích predmetov nemá horší ako 2,0 a jeho správanie je hodnotené ako "veľmi
dobré".
(10) Žiak prospel, ak nemá stupeň prospechu nedostatočný ani v jednom povinnom
vyučovacom predmete.
(11) Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po
opravnej skúške stupeň prospechu nedostatočný.
(12) Žiak, ktorý bol na konci druhého polroka hodnotený stupňom prospechu
nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky z viac ako dvoch povinných
vyučovacích predmetov, opakuje ročník počas plnenia povinnej školskej dochádzky; v
strednej škole môže opakovať ročník na základe rozhodnutia vydaného riaditeľom školy.
(13) Ročník opakuje aj žiak, ktorého nebolo možné klasifikovať ani v náhradnom
termíne zo závažných objektívnych dôvodov, najmä zdravotných, dlhodobého pobytu v
zahraničí.
(14) Žiak, ktorý sa vzdeláva podľa medzinárodných programov podľa § 7 ods. 6, je
hodnotený podľa pravidiel hodnotenia týchto programov.
Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku,
žiak sa za prvý polrok neklasifikuje; riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie
náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa klasifikácia mohla uskutočniť najneskôr do
dvoch mesiacov po skončení prvého polroka.
Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku,
žiak je skúšaný aj klasifikovaný za toto obdobie spravidla v poslednom týždni augusta a v
dňoch určených riaditeľom školy.
Žiak, ktorý má na konci druhého polroka prospech nedostatočný najviac z dvoch
povinných vyučovacích predmetov alebo dosiahol neuspokojivé výsledky v slovnom
hodnotení, môže na základe rozhodnutia riaditeľa školy vykonať z týchto predmetov
opravnú skúšku.
Opravnú skúšku môže vykonať aj žiak, ktorého prospech na konci prvého
polroka je nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, ktoré sa
vyučujú len v prvom polroku.
Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby sa opravné skúšky
a) vykonali najneskôr do 31. augusta; žiakovi, ktorý zo závažných dôvodov
nemôže prísť vykonať opravnú skúšku v určenom termíne, možno povoliť vykonanie
opravnej skúšky najneskôr do 15. septembra, a žiakovi, ktorý bol klasifikovaný podľa
odseku 2, najneskôr do 15. októbra,

b) podľa odseku 4 vykonali najneskôr do klasifikačnej porady za druhý polrok.
Na hodnotenie písomných prác po dohode v školských predmetových komisiách sa
uplatňuje percentuálna stupnica:
Percentá
100% - 85%
84% - 70%
69% - 50%
49% - 34%
33% - 0%

Známka
1
2
3
4
5

Na hodnotenie písomných prác u zdravotne znevýhodnených žiakov sa sa uplatňuje
percentuálna stupnica:
Percentá
100% - 80%
79% - 59%
58% - 38%
37% - 17%
16% - 0%

Známka
1
2
3
4
5

13. MATURITNÁ SKÚŠKA
Podmienkou získania úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore
zdravotnícky asistent na úrovni ISCED 3A a získanie odbornej spôsobilosti na výkon
zdravotníckeho povolania zdravotnícky asistent je absolvovanie maturitnej skúšky v
študijnom odbore na strednej zdravotníckej škole v zmysle platných predpisov, ktoré upravujú
spôsob ukončovania štúdia na stredných školách, ukončovania pomaturitného štúdia,
nadstavbového štúdia, odbornej prípravy v odborných učilištiach a v učilištiach a
ukončovania prípravy na výkon jednoduchých činností v odborných učilištiach.
Cieľom maturitnej skúšky (ďalej len „MS“) je overenie vedomostí a zručností žiakov v
rozsahu učiva určeného učebnými plánmi, učebnými osnovami a vzdelávacími štandardmi a
úroveň pripravenosti absolventov na ich uplatnenie sa v povolaní a pre uchádzanie sa o ďalšie
vzdelávanie. Predmetom MS je preukázať schopnosti žiakov ako:
1.
začleniť nadobudnuté poznatky do systému teoretických a praktických vedomostí,
zručností a kompetencií,
2.
ovládať kompetencie vyplývajúce z výkonových štandardov a schopnosti ich
realizovať v pracovnom a mimopracovnom živote,
3.
aplikovať a tvorivo využívať nadobudnuté vedomosti, zručnosti a kompetencie pri
komplexnom riešení úloh a problémov vo vybranej oblasti,
4.
komunikovať v slovenskom a vyučovacom jazyku ako podmienky ďalšej študijnej a
pracovnej mobility,
5.
aktívne používať súčasné komunikačné a informačné technológie a získané informácie
vedieť spracovať a použiť.

Maturitná skúška v 4-ročnom študijnom odbore na Strednej zdravotníckej škole sa skladá
zo 4 predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, teoretická časť odbornej zložky,
praktická časť odbornej zložky .
V teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky sa ústne overujú vedomosti žiaka v
tomto súbore, prípadne aj vo vzťahu k praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.
V praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky sa overujú zručnosti žiaka v tomto
odbore.
MS pozostáva z týchto častí:
• Teoretická časť
• Praktická časť
Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky je celoodborová, komplexná, nie
predmetová a jej cieľom je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov.
Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky overuje úroveň osvojených zručností
žiakov a ich schopnosť aplikovať teoretické poznatky pri riešení konkrétnych praktických
úloh komplexného charakteru.
13.1 Témy maturitnej skúšky
MS pozostáva z komplexných tém vytvorených z cieľových požiadaviek
vychádzajúcich zo štátneho vzdelávacieho programu. Je zásadným vzdelávacím výstupom
absolventov študijných odborov stredných zdravotníckych škôl, ktorí vykonaním maturitnej
skúšky získajú na jednej strane hlavne odbornú kvalifikáciu a kompetenciu vykonávať
pracovné činnosti v danom povolaní a na druhej strane možnosť ďalšieho vzdelávania.
Získané maturitné vysvedčenie, potvrdzuje v plnom rozsahu ich dosiahnuté kompetencie.
Pri teoretickej a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky má žiak využívať a
aplikovať vedomosti a schopnosti z rôznych odborných predmetov komplexne, uplatňovať
rôzne matematické a prírodovedné hľadiská. Pri skúške sa sleduje nielen jeho schopnosť
využívať integrované a aplikačné medzipredmetové vzťahy v oblasti všeobecnej a odbornej
zložky vzdelávania, ale aj úroveň jeho ústneho prejavu a to z jazykovednej stránky a
správneho uplatňovania odbornej terminológie na základne kriteriálneho hodnotenia výkonov.
V študijných odboroch s rozšírenou prípravou cudzích jazykov sa overuje aj úroveň
cudzojazyčných spôsobilostí z hľadiska ich profesijnej použiteľnosti. Takto sa overuje nielen
kvalita odbornej prípravy žiakov na povolanie, ale aj ich schopnosti potrebné pre ďalšie
štúdium na vysokej škole.
Pri tvorbe maturitných tém pre teoretickú a praktickú časť odbornej zložky maturitnej
skúšky sa osvojujú a utvrdzujú vzťahy medzi štandardmi a kompetenciami. Maturitná téma
je konkrétny odborný problém alebo problémová situácia komplexného charakteru, ktorý má
žiak v priebehu maturitnej skúšky riešiť. V odbornej zložke maturitnej skúšky smeruje k
napodobeniu určitých odborných úloh, činností alebo situácii, ktoré sa uplatňujú na
pracovisku v rámci povolania, pre ktoré sa žiaci pripravujú. Maturitná téma je integratívna.
Má svoju profilovú a aplikačnú časť. Preto sa skladá z podtém. Ich obsahová skladba je
koncipovaná tak, aby absolvent mal možnosť preukázať naplnenie všetkých výkonových
kritérií v danom študijnom odbore. Zásadná profilová časť sa orientuje na stanovenie
prioritných výkonov odvodených od vzťahov a súvislostí k profilovým predmetom. V ďalších
častiach – aplikačná oblasť – sa uvádzajú všetky dôležité väzby a súvislosti doplňujúce
profilovú časť podtém tak, aby maturitná téma bola komplexná.

Každá téma:
-

-

-

vychádza z výkonových štandardov pre odborné vzdelávanie (hodnotenie absolútneho
výkonu na základe kritérií) a zabezpečiť, aby výkonové štandardy uvedené v profile
absolventa komplexne pokryli všetky témy MS,
uplatňuje hľadisko akumulácie vedomostí viacerých odborných predmetov obsahovo
príbuzných
vychádza z rozsiahlejších tematických celkov viacerých odborných predmetov
(komplexnosť odborného vzdelávania na základe obsahových štandardov),
umožnuje a podporuje využitie všetkých podporných učebných zdrojov (pomôcky,
písomné materiály, informácie a údaje, atď.) pre splnenie danej témy,
umožňuje preverenie schopnosti žiaka využívať vedomosti a intelektuálne schopnosti
získané počas štúdia na posúdenie konkrétneho odborného problému, ktorý je daný v
téme MS,
dodržiava
pravidlo zrozumiteľnosti, konzistentnosti a komplexnosti tak, aby
náročnosť, vecný a časový rozsah tém boli pre žiaka optimálne, primerané a
zvládnuteľné na danom stupni vzdelania.

Pri tvorbe tém sa snažíme:
-

-

-

netvoriť tému podľa predmetov (téma bude v takom prípade nekonzistentná, odtrhnutá
od profilového odborného problému, ktorý sa má v téme MS komplexne riešiť,
nebude vytvárať možnosti pre aplikačné a tvorivé schopnosti žiaka),
vyvarovať sa extrémom, akým je buď príliš malé alebo príliš rozsiahle množstvo
informácií. Ak stanovíme malý rozsah, žiak ťažko porozumie zmysluplnosti
problému. Nebude mať potrebné množstvo zásadných a podporných informácií. Na
druhej strane príliš rozsiahla téma sa môže prejaviť pre žiaka ako nezrozumiteľná,
neriešiteľná a frustrujúca,
nestanovovať tému iba mechanickým popisovaním bez uplatnenia výkonových
štandardov,
tvoriť témy tak, aby neviedli žiakov k pamäťovému memorovaniu a reprodukovaniu
osvojených poznatkov v priebehu štúdia.

Formulácie podtém sú jasné, jednoznačné, v logickom slede od riešenia jednoduchého
problému k zložitejšiemu javu v závislosti od problému alebo situácie, ktoré MS v téme
rieši. Odvodzujú sa od obsahových štandardov. Orientujú a podporujú žiaka na preukázanie
požadovaného výkonu a determinujú jeho výkonovú úroveň. Podtémy sa vzťahujú na všetky
profilové – prioritné, aplikačné a doplňujúce informácie, ktoré žiak v priebehu štúdia
odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov daného študijného odboru získal.

13.2 Hodnotenie vzdelávacích výstupov založené na výkonových kritériách
Hodnotenie MS ako sumatívneho vzdelávacieho výstupu je proces skompletizovania a
interpretovania údajov a dôkazov o výkone žiakov. Hodnotenie je jednou z najvýznamnejších
činností kontroly vzdelávania, ktorou sa zisťujú a posudzujú výsledky vzdelávania.
Vzdelávacie výstupy

Predstavujú základ pre kriteriálne hodnotenie vedomostí žiaka.
Vzdelávacie výstupy:
- odpovedajú na otázku čo sa od žiaka očakáva, aby preukázal svoju kompetenciu a
úspešne ukončil svoje štúdium,
- odpovedajú na otázku, ako má žiak vzdelávací výstup zvládnuť. Podtémy pomáhajú
usporiadať zásadné informácie vo forme výkonov v logickej sekvencii v rámci danej
maturitnej témy,
- sú pre žiakov jasné a konzistentné,
- majú odsúhlasenú štruktúru,
- môžu mať vlastné učebné zdroje (pomôcky, prístroje, modely, odborné tabuľky,
vlastné práce, atď.),
- predstavujú základ pre kriteriálne hodnotenie vedomostí, zručnosti a kompetencie
žiaka.
13.3 Cieľové požiadavky na maturitnú skúšku
Cieľom je preveriť dosiahnuté výsledky podľa výkonových štandardov – profilu absolventa.
13.4 Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov
Kritériá pre teoretickú časť odbornej zložky MS
1. porozumenie téme,
2. používanie odbornej terminológie,
3. samostatnosť prejavu,
4. schopnosť aplikácie poznatkov
5.správnosť a vecnosť odpovede,
Kritériá pre praktickú časť odbornej zložky MS
1. pochopenie úlohy,
2. analyza úlohy,
3. voľba postupu,
4. voľba a používanie pomôcok, špeciálnych zariadení, prístrojov a materiálov,
5. organizácia práce,
6. dodržiavaniezásad bezpečnosti a ochrany zdravia,
7. ochrana životného prostredia,
8. výsledok práce,

Záznam o výkone žiaka pri MS – teoretická časť odbornej zložky - ukážka

Stredná zdravotnícka škola, Lipová 32, Humenné
Školský rok:

Trieda:
Študijný odbor:
Priezvisko a meno žiaka:

Číslo témy:

Podtémy
Kritéria hodnotenia

a

b

c

d

e

f

g

h

i

Porozumenie téme
1-5
Používanie odbornej
terminológie
1-5
Samostatnosť prejavu
1 -5
Schopnosť aplikácie
1-5
Správnosť a vecnosť
odpovedí
1-5
Známka za podtému
Výsledná známka:
Podpis hodnotiteľa:

Pokyny na hodnotenie:
- každá podtéma sa hodnotí samostatne stupňom prospechu 1 – 5
- členovia PMK hodnotia žiaka podľa kritérií uvedených v prílohe č. 1
- pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec Z = za +zb+zc+....zi, pričom Z je po
počet podtém
zaokruhlení výsledný stupeň prospechu (za, zb, zc ...zi je známka za podtému a, ...až i)
- vážený priemer vyjadrený stupňom prospechu sa zaokruhľuje na celé číslo, pričom 1,5 na 1,
2,5 na 2, ...4,5 na 4 ( stupeň prospechu do 0,50 sa zaokruhľuje na celé číslo smerom dole
a nad 0,50 sa zaokruhľuje na celé číslo smerom nahor)

Hodnotenie maturitnej skúšky – praktická časť odbornej zložky - ukážka
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HODNOTENIE PRAKTICKEJ ČASTI ODBORNEJ ZLOŽKY
Interné oddelenie

Kritériá hodnotenia

Hodnotenie
klasifikačným
stupňom

Priezvisko a meno žiaka: ...............................................
Dátum maturitnej skúšky: ............................................
.....................

Pochopenie úlohy

1-5

Analýza úlohy

1-5

Voľba pracovného
postupu

1-5

Voľba a používanie
pomôcok a materiálu
Organizácia práce

1-5

Dodržiavanie zásad
BOZP
Ochrana životného
prostredia
Výsledok práce

1-5

Profesijná komunikácia

1–5

Trieda: .....................
Číslo maturitnej témy:

Hodnotené úlohy maturitnej témy
1

2

3

4

5

6

7

1-5

1-5
1-5

Celkové hodnotenie
jednotlivých úloh
v rámci všetkých
kritérií
Hodnotenie spracovania Záznamu o ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta:
..................................
Hodnotenie ústnej obhajoby realizácie ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta:
..................................
Celkové hodnotenie žiaka: .................................
.........................................

Podpis skúšajúcej PMK:

8

9
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HODNOTENIE PRAKTICKEJ ČASTI ODBORNEJ ZLOŽKY
Interné oddelenie

Kritériá hodnotenia

Hodnotenie
klasifikačným
stupňom

Priezvisko a meno žiaka: ...............................................
Dátum maturitnej skúšky: ............................................
.....................

Pochopenie úlohy

1-5

Analýza úlohy

1-5

Voľba pracovného
postupu

1-5

Voľba a používanie
pomôcok a materiálu
Organizácia práce

1-5

Dodržiavanie zásad
BOZP
Ochrana životného
prostredia
Výsledok práce

1-5

Profesijná komunikácia

1–5

Trieda: .....................
Číslo maturitnej témy:

Hodnotené úlohy maturitnej témy
1

2

3

4

5

6

7

1-5

1-5
1-5

Celkové hodnotenie
jednotlivých úloh
v rámci všetkých
kritérií
Hodnotenie spracovania Záznamu o ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta:
..................................
Hodnotenie ústnej obhajoby realizácie ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta:
..................................
Celkové hodnotenie žiaka: .................................
...................................

Podpis predsedu PMK:

8

9
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HODNOTENIE PRAKTICKEJ ČASTI ODBORNEJ ZLOŽKY
Neurologické oddelenie

Kritériá hodnotenia

Hodnotenie
klasifikačným
stupňom

Priezvisko a meno žiaka: ...............................................
Dátum maturitnej skúšky: ............................................
.....................

Pochopenie úlohy

1-5

Analýza úlohy

1-5

Voľba pracovného
postupu

1-5

Voľba a používanie
pomôcok a materiálu
Organizácia práce

1-5

Dodržiavanie zásad
BOZP
Ochrana životného
prostredia
Výsledok práce

1-5

Profesijná komunikácia

1–5

Trieda: .....................
Číslo maturitnej témy:

Hodnotené úlohy maturitnej témy
1

2

3

4

5

6

7

1-5

1-5
1-5

Celkové hodnotenie
jednotlivých úloh
v rámci všetkých
kritérií
Hodnotenie spracovania Záznamu o ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta:
..................................
Hodnotenie ústnej obhajoby realizácie ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta:
..................................
Celkové hodnotenie žiaka: .................................
.........................................

Podpis skúšajúcej PMK:

8

9
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HODNOTENIE PRAKTICKEJ ČASTI ODBORNEJ ZLOŽKY
Neurologické oddelenie

Kritériá hodnotenia

Hodnotenie
klasifikačným
stupňom

Priezvisko a meno žiaka: ...............................................
Dátum maturitnej skúšky: ............................................
.....................

Pochopenie úlohy

1-5

Analýza úlohy

1-5

Voľba pracovného
postupu

1-5

Voľba a používanie
pomôcok a materiálu
Organizácia práce

1-5

Dodržiavanie zásad
BOZP
Ochrana životného
prostredia
Výsledok práce

1-5

Profesijná komunikácia

1–5

Trieda: .....................
Číslo maturitnej témy:

Hodnotené úlohy maturitnej témy
1

2

3

4

5

6

7

1-5

1-5
1-5

Celkové hodnotenie
jednotlivých úloh
v rámci všetkých
kritérií
Hodnotenie spracovania Záznamu o ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta:
..................................
Hodnotenie ústnej obhajoby realizácie ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta:
..................................
Celkové hodnotenie žiaka: .................................
.........................................

Podpis predsedu PMK:

8

9
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HODNOTENIE PRAKTICKEJ ČASTI ODBORNEJ ZLOŽKY - Chirurgické oddelenie

Kritériá hodnotenia

Pochopenie úlohy
Analýza úlohy
Voľba pracovného postupu
Voľba a používanie pomôcok a
materiálu
Organizácia práce
Dodržiavanie zásad BOZP
Ochrana životného prostredia
Výsledok práce
Profesijná komunikácia
Celkové hodnotenie jednotlivých úloh
v rámci všetkých kritérií

Hodnotenie
klasifikačným
stupňom

Priezvisko a meno žiaka: ................................................ Trieda: .................. Dátum maturitnej skúšky: ....................... Číslo maturitnej témy: ...

1

2

3

4

Hodnotené úlohy maturitnej témy
5
6
7
8
9
10

11

12

13

14

1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1–5

Hodnotenie spracovania Záznamu o ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta:
Hodnotenie ústnej obhajoby realizácie ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta:
Celkové hodnotenie žiaka: .................................
.....................................

..................................
..................................
Podpis predsedu PMK:
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HODNOTENIE PRAKTICKEJ ČASTI ODBORNEJ ZLOŽKY - Chirurgické oddelenie

Kritériá hodnotenia

Pochopenie úlohy
Analýza úlohy
Voľba pracovného postupu
Voľba a používanie pomôcok a
materiálu
Organizácia práce
Dodržiavanie zásad BOZP
Ochrana životného prostredia
Výsledok práce
Profesijná komunikácia
Celkové hodnotenie jednotlivých
úloh v rámci všetkých kritérií

Hodnotenie
klasifikačným
stupňom

Priezvisko a meno žiaka: ................................................ Trieda: ................... Dátum maturitnej skúšky: ........................ Číslo maturitnej témy: ...

1

2

3

4

Hodnotené úlohy maturitnej témy
5
6
7
8
9
10
11

12

13

14

1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1–5

Hodnotenie spracovania Záznamu o ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta:
Hodnotenie ústnej obhajoby realizácie ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta:
Celkové hodnotenie žiaka: .................................
.........................................

..................................
..................................
Podpis skúšajúcej PMK:
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Materiálne a priestorové podmienky pre vykonanie maturitnej skúšky
Priestory nevyhnutné na realizáciu MS :
1. odborné učebne,
2. učebne,
3. pracoviská klinickej praxe (podľa konkrétneho študijného odboru),
5. špeciálne zariadenia,
6. ostatné priestory podľa potrieb a orientácie študijného odboru.
Povolené pomôcky pri priebehu MS( základné):
a) počítač s nutným aplikačným softwarom, prístup na internet, dátové súbory na
elektronických nosičoch,
b) spätný projektor, skener, tlačiareň, elektronické média podľa potreby,
c) modely, priesvitky, obrazy,
d) kalkulačka,
e) odborná literatúra, publikácie, príručky, právne normy a predpisy, dokumenty
textového a grafického charakteru v tlačenej a elektronickej podobe,
f) vlastné písomné práce vypracované počas štúdia (ich použitie je podľa rozhodnutia
komisie),
g) nástroje, prístroje, stroje, zariadenia, materiál
h) ochranné pomôcky.
Konkrétne pomôcky sú vyšpecifikované v každom maturitnom zadaní a v každej maturitnej t
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