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Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (č. 324/2012 ),  Národný program výchovy a vzdelávania (Milénium), Stratégia 
Európskej únie do roku 2020 a Koncepcia celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike priniesli 
celý rad zmien v našom vzdelávacom systéme. 
Predovšetkým zaviedli novú sústavu  vzdelávacích programov a dali školám právomoc, aby si mohli 
vytvárať vlastné školské vzdelávacie programy. 
 Pre nás to znamená výzvu na zmenu koncepcie výchovy a vzdelávania žiakov pružnejším  
prispôsobovaním  obsahu vzdelávania meniacim sa podmienkam a potrebám vyspelej spoločnosti, 
trhovej ekonomiky a dôslednejšiemu uplatneniu princípov humanizácie, modernizácie 
a demokratizácie systému riadenia. 
 
Školský vzdelávací program (ŠkVP) Strednej priemyselnej školy stavebnej v Žiline je 
základným pedagogickým dokumentom, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie.  
Vymedzuje ciele, obsah a podmienky vzdelávania, odporúča zodpovedajúce didaktické 
postupy, navrhuje metódy overovania a hodnotenia výsledkov realizácie vzdelávacieho 
programu. 
 
Zohľadňuje vzdelávacie podmienky v škole, zabezpečuje súlad s regionálnymi potrebami trhu práce 
a rozvojovými potrebami regiónu, za aktívnej účasti zamestnávateľov na regionálnej alebo miestnej 
úrovni. 
 
Vychádza z Koncepcie rozvoja výchovy a vzdelávania v Žilinskom samosprávnom kraji,  
stotožňuje sa so smerovaním regionálneho školstva v ŽSK, s vytvorením „učiaceho sa“ žilinského 
regiónu, ktorý sa zvyšovaním vlastnej vzdelanostnej úrovne bude podieľať na zvyšovaní kvality života 
v regióne. Bližšie prepojenie sféry vzdelávania a sféry práce je spracované posilnením úlohy sociálnych 
partnerov. Tí v školskom vzdelávacom programe  ovplyvnili ciele a obsah vzdelávania a predovšetkým 
pomohli definovať cieľové kompetencie absolventa. 
 
Školský vzdelávací program s názvom STAVEBNÍCTVO pre 21.storočie vychádza z dvoch 
základných dokumentov školy: 

 Analýza súčasného stavu školy 
 Stratégia modernizácie školy na roky 2017– 2022 

 
Tieto dokumenty mapujú  a vyhodnocujú súčasný stav školy a  obsahujú aj postupnosť krokov na 
ceste premeny tradičnej školy na modernú.  
Ich cieľom  je poskytnúť východiskový bod a zásadné podklady pre tvorbu a inováciu Školského 
vzdelávacieho programu, pri tvorbe ktorého je potrebné vychádzať z presne popísaného súčasného 
stavu a jasnej vízie. 

 
 Dokument „Analýza súčasného stavu školy“ sa  zameriava na zmapovanie a vyhodnotenie 

súčasného stavu školy v nasledujúcich oblastiach: 

 výchovnovzdelávací proces, jeho kvalita a efektivita, 

 napĺňanie potrieb žiakov a ich vzťah k škole, 

 ľudské zdroje, ich kvalita, potreby a nároky, 

 materiálne zabezpečenie (najmä didaktické prostriedky, pomôcky, didaktická 
technika), 

 kvalita vzťahov školy a jej partnerov (zriaďovateľ, samospráva, podniky, miestna 
komunita, rodičia a pod.) 

             Zistené údaje boli  kvantitatívne aj kvalitatívne vyhodnotené a boli  využité pri tvorbe Stratégie  
              modernizácie školy. 

 
 Dokument „Stratégia modernizácie školy na roky 2017 - 2022“  komplexne definuje 

a popisuje proces modernizácie školy v krátko, stredne aj dlhodobom horizonte, definuje 
taktiež aj postupnosť krokov nevyhnutných na implementáciu tejto stratégie. 
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Zameriava sa najmä na nasledujúce oblasti: 

 zvyšovanie kvality a efektivity vzdelávacieho procesu s dôrazom na rozvoj kľúčových 
kompetencií a pripravenosť na uplatnenie sa na trhu práce vo vedomostnej spoločnosti, 

 zvyšovanie kvality a efektivity v oblasti rozvoja osobnosti žiaka, 

 rozvíjanie kvality ľudských zdrojov školy, 

 zabezpečenie dostatočného materiálno-technologického zabezpečenia školy (didaktické 
pomôcky a zariadenie aj po skončení trvania projektu), 

 rozvoj vzťahov školy s kľúčovými partnermi v prospech zvýšenia kvality a efektivity 
výchovnovzdelávacieho procesu, rozvíjania ľudských zdrojov a materiálno-technologického 
zabezpečenia. 
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 CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 
 

Názov a adresa školy  
 

Stredná priemyselná škola  stavebná 
Veľká  okružná  25 
 010 01 Žilina 

 
Názov školského vzdelávacieho 

programu 
 

 
STAVEBNÍCTVO pre 21. storočie 

 

Kód a názov  štátneho vzdelávacieho 
programu 

36 stavebníctvo,  geodézia a kartografia  
pre skupinu študijných odborov 

Kód a názov študijného odboru  3650 M STAVITEĽSTVO 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie –  ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 

Druh školy štátna škola 

Forma štúdia denná 

 
 
 

POSLANIE ŠKOLY 
 

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

 
 
Stredná priemyselná škola stavebná v Žiline je jednou zo žiadaných priemyselných škôl 
s nadregionálnou pôsobnosťou podporujúca  otvorenosť, toleranciu a kreativitu. Pružne reaguje na 
vývojové trendy v oblasti modernizácie vyučovacieho procesu.  
Poslaním školy je v spolupráci s rodičmi žiakov a miestnou komunitou vychovávať zodpovedných 
a celoživotne sa vzdelávajúcich žiakov. Vyzbrojiť ich mravnými ideálmi a hodnotovým systémom, 
schopnosťami, zručnosťami a vedomosťami, potrebnými na úspešný život v neustále sa meniacej, 
učiacej sa a kultúrne rozmanitej globálnej spoločnosti. 
Považujeme za mimoriadne dôležité, aby sme poslanie školy napĺňali v súlade s prijatými a platnými 
dokumentmi, Koncepciou odborného vzdelávania a Národným programom výchovy a vzdelávania 
v Slovenskej republike a jej hodnotovou orientáciou.  
Škola je otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej 
vzdelávacej a spoločenskej činnosti. Škola nielen vzdeláva , ale aj vychováva a  preto  naše ciele 
v systéme výchovy a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích 
schopností, emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosociálneho 
správania, etiky, sebaregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba, svoj rozvoj 
a tvorivosť. 
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ZÁKLADNÉ PRINCÍPY ŠKOLY 
 

 Princíp orientácie na spokojnosť partnerov 
Základom je korektný vzťah k partnerom.  Škola preto musí poznať ich požiadavky a vybudovať si 
účinnú spätnú väzbu. 
Máme svoj vzdelávací program, ponuku, ktorou oslovujeme  určitú cieľovú skupinu. Možno teda 
predpokladať, že prijatí žiaci sa stotožňujú zo základným programom školy. 
Dôležité je získavanie správ od externých partnerov školy. Nedá sa spoľahnúť len na vnútorné 
hodnotenie kvality. Škola cielene získava informácie od zástupcov praxe, stavebných firiem, 
absolventov, konzultantov, rodičov, vysokých škôl a technických univerzít. 

 Princíp orientácie na procesy 
Je dôležité venovať pozornosť procesom, pretože proces produkuje výsledky. Procesom rozumieme 
spôsob, akým pracujeme, aby sme dosiahli očakávané výsledky. Prílišné sústreďovanie sa na výsledky 
a zanedbávanie procesov môže skomplikovať dosiahnutie očakávaných výsledkov.  

 Princíp rozvíjania znalostí a angažovanosti každého zamestnanca 
Proces vedenia ľudí na škole si vyžaduje, aby každý pracoval kvalitne, s vysokým nasadením. 
Perspektívou je systematické zlepšovanie podmienok pre činnosť všetkých zamestnancov, vytvorenie 
takých podmienok, aby boli schopní dosiahnuť stanovené ciele a splniť očakávania ich zákazníkov 
(žiakov). 
Kladieme dôraz na koordináciu ľudí a zdrojov. Všetky aspekty školy smerujú k cieľu, aby boli dosiahnuté 
čo najvyššie možné štandardy výkonov, tak ako si to vyžadujú interní a externí zákazníci. 

 Princíp tímovej práce 
 Snažíme vytvoriť také pracovné prostredie, v ktorom sa dá kreatívne rozmýšľať a pracovať 
v samostatne riadených tímoch. Pritom vzájomná pomoc je základnou podmienkou rozvoja každého 
jedinca i školy ako organizácie. 
Každá pracovná skupina (predmetová komisia) periodicky hodnotí svoju prácu vzhľadom na ciele 
a podmienky. Informujú pedagogický zbor o dosiahnutých cieľoch, o miere ich splnenia. Plánujú 
postupy činnosti pre nasledujúce obdobie. 

 

CIELE VZDELÁVANIA A VÝCHOVY 
 
 
Vo vzdelávacom obsahu ŠkVP učivo nechápeme ako cieľ, ale ako prostriedok k osvojeniu žiadaných 
kompetencii. 
Hlavným cieľom, ku ktorému pomocou vzdelávacieho programu smerujeme, je príprava žiaka pre 
život  v troch smeroch rozvíjania jeho osobnosti a vytváraním jeho kompetencií: 

 pripraviť žiaka tak, aby sa čo najlepšie uplatnil na trhu práce, 

 umožniť žiakovi  osvojiť si stratégiu a pripraviť ho  pre celoživotné vzdelávanie, 

 pripraviť žiakov na úspešný a zmysluplný osobný, občiansky a pracovný život. 
 
Aby bol splnený zámer stredného odborného vzdelávania – pripraviť žiaka na úspešný, zmysluplný 
a zodpovedný osobný, občiansky a pracovný život v podmienkach meniaceho sa sveta – ciele 
vzdelávania musia byť (podľa Medzinárodnej  komisie UNESCO definované v programe Vzdelávanie 
pre 21. storočie)  zamerané na tieto štyri piliere vzdelávania: 
 

 Učiť sa poznávať, t. j. osvojiť si nástroje na pochopenie sveta a rozvinúť schopnosti potrebné 
na učenie sa, prehĺbiť si v nadväznosti na základné vzdelanie poznatky o svete a ďalej ich 
rozširovať. V živote školy a žiaka to predstavuje: 

- dostatok informačných zdrojov a učebných impulzov (Internet, knižnica, exkurzie, 
praktické cvičenia a pod.), 

- využitie informačných a komunikačných technológií, grafických programov, získanie 
profesionálnych a personálnych kompetencií v práci  s PC, zdokonaľovanie zručností, 
využívanie zakúpených edukačných programov na PC,            

- prepojenie informácií so skutočným životom, 
- vyhľadávanie informácií, ich kritické skúmanie a ich vyhodnotenie, 
- vytváranie vlastných názorov, ktoré žiaci prezentujú a obhajujú, 
- preferovať sa budú problémové otázky a úlohy pred reprodukovaním faktov z učebnice 

alebo výkladu učiteľa, 
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- rozvíjanie schopností aplikácie osvojených poznatkov, pracovných postupov 
a nástrojov potrebných pre kvalifikovaný výkon povolania a pre uplatnenie sa na trhu 
práce, 

- rozvoj schopností žiaka učiť sa a byť pripravený celoživotne sa vzdelávať. 
 

 Učiť sa pracovať a jednať, t. j. naučiť sa tvorivo zasahovať do prostredia, ktoré žiaka  
obklopuje, vyrovnávať sa s rôznymi situáciami a problémami, vedieť pracovať v skupine, byť 
schopný vykonávať povolanie a pracovné činnosti, na ktoré bol pripravovaný. V živote školy a  
žiaka to predstavuje: 

- poznatky nie sú žiakom predkladané v hotovej forme, 
- hľadanie rôznych variantov riešenia problémov, kritické zvažovanie pozitív a negatív 

uvažovaných riešení, 
- adaptabilita žiakov na nové podmienky, ich schopnosť do týchto podmienok zasahovať, 

t. j. flexibilita a kreativita žiakov, 
- rozvoj aktívneho prístupu žiakov k pracovnému životu a svojej profesionálnej kariére, 
- vytvárať zodpovedný prístup žiakov k plneniu svojich povinností, rešpektovaniu 

stanovených pravidiel, 
- rešpektovanie schopností, názorov iných ľudí, 
- vypracovanie praktických samostatných úloh, spadajúcich do špecifických odborných 

kompetencií ( popisy pracovných postupov, obchodné dokumenty, stavebné denníky 
a pod. ), 

- rozvoj schopností potrebných k vyjednávaniu, diskusii, rešpektovanie názoru iných, 
                          komunikácia v pracovných situáciách, simulácia takýchto situácii, 

- zaraďovanie nácviku komunikatívnych situácií so spolupracovníkmi v pozícií majstra, 
stavbyvedúceho, obchodného partnera ( aplikovanie situačných a simulačných metód 
na hodinách občianskej náuky, etickej výchovy, odborných predmetov, zavedenie 
nového vyučovacieho predmetu „Komunikácia v praxi“). 

 
 Učiť sa byť, t. j. porozumieť vlastnej rozvíjajúcej sa osobnosti a jej utváraniu v súlade so 

všeobecne prijatými morálnymi hodnotami, jednať s väčšou autonómiou, samostatným 
úsudkom a osobnou zodpovednosťou. V živote školy a žiaka to predstavuje: 

- priestor pre stretávanie a komunikáciu rôznymi spôsobmi ( ústne, písomne, graficky, 
      pomocou technických prostriedkov), 
- dodržiavať etiku komunikácie ( počúvanie, priestor pre rôzne názory, rešpektovanie 
      originálnych názorov), 
- spracovať projekty (ročníkové, SOĆ, v rámci stavebnej firmy a jednotlivých predmetov) 

a naučiť sa ich obhajovať, 
- pri obhajobách v rámci diskusie viesť žiakov k určeniu jadra problému a navrhnutia 

spôsobu riešenia problému. 
 

 Učiť sa žiť spoločne, učiť sa žiť s ostatnými, t. j. vedieť spolupracovať s ostatnými, byť schopný 
podieľať sa na živote spoločnosti a nájsť si v nej svoje miesto.  V živote školy a človeka to 
predstavuje: 

- rešpektovanie života, úcta k živej aj neživej prírode a životnému prostrediu, chápanie 
globálnych problémov sveta ( prednášky o ľudskom tele, návykových látkach, bulímií, 
obezite, anorexií), 

- jasné pravidlá pre vzájomné spolužitie v škole (práva, povinnosti, sankcie, 
rešpektovanie školského poriadku), 

- rozvíjať tímovú spoluprácu medzi žiakmi budovaním prostredia tolerancie a radosti 
z úspechov, odstraňovať prejavy šikanovania, diskriminácie, násilia, xenofóbie, 
rasizmu, agresívneho nacionalizmu a intolerancie  v súlade s Chartou základných 
ľudských práv a slobôd, 

- rozvoj schopností potrebných pre hodnotný partnerský život a život v širšom kolektíve 
( pracovnom, rodinnom, záujmovom,...) 

- medzinárodné projekty, domáce a  zahraničné pobyty. 
 
 
 
 
 



10 

 
St redná p r iemyselná ško la  s tavebná,  Veľká ok ružná 25,  Ž i l ina  

Školský vzdelávací program STAVEBNÍCTVO PRE 21.STOROČIE 
 

SWOT ANALÝZA 
 

SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY ŠKOLY - OBLASTI ZLEPŠOVANIA 

 kvalitný  inovovaný ŠkVP (platný od 1.9.2020) 

pre každý študijný odbor zvlášť, 

doplnený  obsah vzdelávania v odborných a 

všeobecnovzdelávacích   predmetoch v oblasti 

finančného vzdelávania a čitateľskej 

gramotnosti 

 

 mnohí žiaci nie sú motivovaní k výkonu 

a učeniu, nízka motivácia im znemožňuje  

sa presadiť a zúročiť svoj intelektový 

potenciál, 

rozvíjať svoje znalosti, vedomosti, 

kompetencie a zručnosti, svoju osobnosť  

(sklon žiakov vyhýbať sa záťažovým 

situáciám) 

 kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci (v  

súlade s požadovanými kvalifikačnými 

predpokladmi v zmysle zákona)  a ochota 

pracovať a odovzdávať to najlepšie aj v 

podmienkach nedocenenia ich práce v 

spoločnosti a nízkeho finančného oceňovania 

 nezáujem žiakov o mimoškolské  aktivity a 

záujmové vzdelávanie, ktoré ponúka škola 

(najmä  z dôvodu dochádzania do školy zo 

vzdialených miest a obcí – škola má 

minimálny dosah na pozdvihnutie žiakov ku 

kvalitnému tráveniu voľného času) 

 rozsah a primeranosť vyučovacích metód, 

používanie IKT  a najnovších grafických 

programov vo vyučovaní, využívanie odborných 

učební, názorných pomôcok, odbornej 

literatúry, aplikácia vedomostí na praktických 

úlohách, projektoch, previazanie s praxou 

(prednášky stavebných  firiem, odborné 

exkurzie,...) 

 sledovanie progresu každého žiaka 

ročníkovými testami na úrovni predmetových 

komisií, sledovanie študijnej úspešnosti žiakov 

(tzv. pridaná hodnota vo vzdelávaní, celková 

kvalita prospievania, výnimočné úspechy 

vzdelávania) 

 starnúci pedagogický zbor, veľká 

feminizácia  

 

 dobrý imidž školy - pretrvávajúci vysoký záujem 

žiakov ZŠ, 

dobrá pozícia medzi strednými školami 

v konkurenčnom prostredí v Žilinskom kraji, 

 jej výborná geografická poloha, veľmi dobrá 

dopravná dostupnosť 

 chýbajúce vlastné ubytovacie zariadenie 

pre dochádzajúcich žiakov v blízkosti školy  

 permanentný proces zlepšovania podmienok 

práce a vyučovania, napr. rekonštrukcie, 

úprava interiéru a exteriéru školy 

 možnosť získať peniaze z rôznych fondov  na: 

- rekonštrukciu pavilónu školy, 

- zakúpenie nových moderných 

pomôcok, (realizácia projektu IROP) 

 nedostatočná spolupráca s inými SŠ v 

Európe 
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 zosúladenie odbornosti žiakov s požiadavkami 

trhu práce, bezproblémové uplatnenie 

absolventov školy v stavebných podnikoch a 

firmách v Žilinskom kraji, na Slovensku 

a v zahraničí 

 náročnosť obsahu výučby 

 nezáživné vyučovanie a  vyžadovanie 

memorovania vedomostí niektorými 

učiteľmi 

PRÍLEŽITOSTI RIZIKÁ 

 možnosť aktualizácie školských dokumentov, 

textov, študijných pomôcok a vyučovacích 

metód v snahe sprostredkovať žiakom čo 

najviac vedomostí a zručností 

 nepriaznivý demografický vývoj, klesanie 

populácie a zriaďovanie rovnakých alebo 

podobných študijných odborov na iných 

školách, neustála zmena školskej 

legislatívy 

 sledovanie progresu každého žiaka 

ročníkovými testami na úrovni predmetových 

komisií, sledovanie študijnej úspešnosti žiakov 

(tzv. pridaná hodnota vo vzdelávaní, celková 

kvalita prospievania, výnimočné úspechy 

vzdelávania) 

 slabá nadväznosť medzi jednotlivými 

stupňami vzdelávania ZŠ – SŠ – VŠ  

 spolupráca so sociálnymi partnermi a 

odbornou verejnosťou - zabezpečovanie 

exkurzií, prezentácií firiem,  prednášok a 

odbornej praxe 

 pohodlnosť časti žiakov - stredné odborné 

vzdelanie sa dá získať aj na iných typoch  

               škôl, s vynaložením minimálnej námahy  

               pri  štúdiu  

 možnosť získať peniaze z rôznych fondov  na: 

- rekonštrukciu pavilónu školy, 

- zakúpenie nových moderných 

pomôcok, 

 vplyv nežiaducich vplyvov na deti a mládež 

(sociálne siete, kyberšikana, xenofóbia, 

konzumné kultúry, závislosti,...) 

 pokračujúci prílev investícií do 

regiónu,  oživenie priemyslu, stavba diaľnic 

a tunelov, rekonštrukcie domov a ciest,... 

 vysoká zaťaženosť učiteľov,  

nezáujem žiakov, rodičov a širšieho okolia 

školy o prácu učiteľa a z toho vyplývajúca 

absencia podpory, motivácie a ocenenia 

jeho práce 

 zapojenie sa do projektu Erasmus + 

 realizácia  projektu z ESF a EFRR v rámci 

Operačného programu Ľudské zdroje s 

názvom:  

IMAGRAM  - Inovujeme, Modernizujeme, 

Aktivizujeme GRAMotnosti financovaného 

fondom: ESF. 

 

 

 

 vysoká tolerancia žiakov, rodičov 

a spoločnosti k porušovaniu noriem 

správania sa žiakov a ich nekritická 

obhajoba v prípade porušenia tejto normy, 

 uzavretie školy a vynútený prechod na 

dištančné vzdelávanie v dôsledku 

pandémie COVID - 19, 

 problémy súvisiace s realizáciou online 

výučby, prístup žiakov k vyhovujúcim 

technickým zariadeniam a k internetovému 

pripojeniu. 
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3. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 

Názov a adresa školy  
 

Stredná priemyselná škola  stavebná 
Veľká  okružná  25 
010 01 Žilina 

 
Názov školského vzdelávacieho 
programu 
 

 
STAVEBNÍCTVO  pre 21. storočie 

 

Kód a názov  štátneho vzdelávacieho 
programu 

36 stavebníctvo,  geodézia a kartografia 
pre skupinu študijných odborov 

Kód a názov študijného odboru 3650 M  staviteľstvo  
 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie –  ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Vyučovací jazyk  slovenský 

Druh školy štátna škola 

Forma štúdia denná 

 

 

3.1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 
Stredná priemyselná škola stavebná v Žiline bola zriadená dňa 1.septembra 1960.  
Zmenou zriaďovacej listiny s platnosťou od 1.7.2002 sa stal novým zriaďovateľom školy Žilinský 
samosprávny kraj. 
SPŠS je orgánom štátnej správy  na úseku stredného odborného vzdelávania. 
Je samostatnou rozpočtovou organizáciou, hospodári samostatne so schválenými rozpočtovými 
prostriedkami a s prostriedkami prijatými od iných subjektov (rodičov, organizácií a firiem). Vo svojom 
mene nadobúda  práva a povinnosti a zaväzuje sa. Jej rozpočet je napojený na rozpočet Žilinského 
samosprávneho kraja. 
 

ZAMERANIE ŠKOLY 
 

SPŠS poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie ISCED  - 3A v oblasti stavebníctva a geodézie  
a špeciálnych technických odborov. Štúdium je denné, štvorročné a ukončuje sa maturitnou skúškou. 
Zabezpečujeme plnenie povinnej  školskej dochádzky, výchovu a vzdelávanie realizujeme podľa 
Školského vzdelávacieho programu v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.  Pripravuje 
absolventov priamo do praxe, pričom nezanedbateľná časť pokračuje v štúdiu na technických 
a ekonomických vysokých školách na Slovensku a v zahraničí. 
Na SPŠS sa vyučuje podľa troch školských  vzdelávacích  programov  vytvorených  na základe Štátnych  
vzdelávacích  programov pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných 
odborov: 
 

 36 stavebníctvo, geodézia a kartografia, 

 39 špeciálne technické odbory. 

 
Názvy školských vzdelávacích programov: 

 STAVEBNÍCTVO PRE 21.storočie 

 GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A KATASTER 

 EKONOMIKA V STAVEBNÍCTVE 

 

U žiakov rozvíjame poznávacie funkcie, emocionálnu inteligenciu, morálku, prosociálne 
správanie, komunikáciu, autoreguláciu, schopnosť učiť sa, byť tvorivým a schopnosť spolurozhodovať. 
Posilňujeme výučbu cudzích jazykov, informačných technológií. Podporujeme výchovu 
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k demokratickému občianstvu,  humanite, rešpektovaniu všeľudských  etických hodnôt, uznávaniu 
ľudských práv a slobôd. Vychovávame žiaka ako človeka dobrého (čestného, morálneho, 
charakterného), múdreho (vzdelaného, tvorivého), aktívneho (samostatného, pracovitého, 
iniciatívneho) a šťastného  (vyrovnaného, zdravého, optimistického). 

Sme  modernou školou so slovenskými tradíciami v európskom priestore s regionálnou aj 
celoslovenskou pôsobnosťou, kde výchova  a vzdelávanie prebieha v prostredí, v ktorom kvalita 
komunikácie vytvára úroveň dobrých medziľudských vzťahov, kde sa dáva dôraz na vyváženosť, 
harmonickosť, integritu výchovy osobnosti, jej intelektuálny, citový, charakterový a mravný rozmer, kde 
sa chápe osobnosť  žiaka ako bytosť  slobodná, činná, tvorivá a zodpovedná; kde výchovné prostredie 
nie je chápané iba ako priestor získavania nových poznatkov, ale je prostredím, v ktorom dospievajúci 
mladý človek dokáže chápať a rozumieť svojmu postaveniu v spoločnosti a svetu prírody, poznáva 
seba samého. 
Sme progresívnou školou, ktorá sa snaží každému žiakovi poskytnúť dobré podmienky pre získanie 
základných kompetencií vo vzdelávaní. Snažíme sa vychovávať žiakov ako harmonicky rozvinuté 
osobnosti, schopné uplatniť sa v rozvíjajúcej sa spoločnosti, podporovať zdravý životný štýl, dôsledne 
realizovať program prevencie proti negatívnym javom a civilizačným chorobám a vytvárať čo najlepšie 
podmienky pre realizáciu edukačného procesu a mimoškolských aktivít. Preferujeme kvalitné odborné 
vzdelávanie, používanie najnovších grafických programov, jazykové vzdelávanie, podporujeme rozvoj 
kľúčových kompetencií cez zážitkové a projektové vyučovanie  a tvorbu projektov. Podporujeme 
spoluprácu školy s rodinou, so zamestnávateľmi, zástupcami firiem a stavovských organizácií 
pôsobiacich v oblasti stavebníctva. 
Žiakom ponúkame možnosť: 

 absolvovať moderné vzdelávanie podľa novej školskej koncepcie rozvíjajúcej kompetencie 
žiaka, jeho tvorivosť a kreatívnosť, 

 nemusieť sa povinne učiť všetci všetko a predsa byť vzdelaný, 

 vyskúšať si nový model vzdelávania, ktorý žiaka pripravuje pre reálny život, motivuje pre 
ďalšie vzdelávanie, nepreťažuje ho a umožňuje mu kvalitnejšiu prípravu na maturitu, do praxe 
a na štúdium na VŠ, 

 kontinuálnej výchovy a vzdelávania aj prostredníctvom mimoškolských aktivít, 

 spolupracovať na domácich aj medzinárodných projektoch, 

 realizovať   študijné pobyty v zahraničí, 

 aktívne komunikovať a nebáť sa vyjadriť svoj názor, 

 prežiť deň v príjemnom prostredí. 
 

HODNOTY ŠKOLY 

Nami uznávané hodnoty sú: 

 profesionalita, 

 zodpovednosť, 

 spoľahlivosť, 

 úcta, 

 slobodné rozhodovanie a spolurozhodovanie, 

 sebarealizácia, 

 tímová práca, spolupráca a pomoc, 

 cielená komunikácia, 

 rešpektovanie pravidiel, 

 reflexia a sebareflexia, 

 osobný rast, 

 prístupnosť a tolerantnosť, 

 dôvera, 

 ľudskosť, 

 otvorenosť, 

 objektívnosť, 

 tvorivosť, kreatívnosť, 

 asertivita. 
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VÍZIA ŠKOLY  

 

 SPŠ stavebná v Žiline chce reagovať na potreby žiakov, rodičov, spoločnosti, aby každé dieťa 
malo šancu a podmienky pre zmysluplnú tvorivú činnosť a  aktívne učenie sa. 

 SPŠ stavebná v Žiline chce byť školou, v ktorej pracujú, rozvíjajú sa a vzdelávajú slobodné 
a rovnoprávne osobnosti s cieľom uplatniť sa v spoločnej Európe. 

 
 

3.1.1. PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY 
 
Poradné orgány školy sú: 

 pedagogická rada, 

 gremiálna rada, 

 predmetové komisie, 

 metodické združenie triednych učiteľov, 

 stavovské a profesijné organizácie. 

 
PEDAGOGICKÁ RADA ŠKOLY 
 
Pedagogická rada  (PR) školy je  najvyšší poradný orgán riaditeľa školy, jej členmi  sú všetci 
pedagogickí zamestnanci školy. 
Pedagogická rada zasadá v zmysle stanoveného harmonogramu zasadnutí, ktorý je  integrálnou 
súčasťou Plánu práce školy na daný školský rok  a v zmysle aktuálnych potrieb výchovno-
vzdelávacej činnosti a prevádzky školy. 
 
Činnosť PR je nasledovná: 

 prerokúva ustanovenie poradných orgánov školy, úväzky učiteľov,  triednictvo, predmetové 
komisie, výchovné poradenstvo, koordinátorov špecifických činností,  využívanie 
vzdelávacích poukazov,...  

 prerokúva ročný plán práce školy pre školské roky, mesačné plány práce, hodnotí ich plnenie,  

 prerokúva Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a 
školského zariadenia za predchádzajúci školský rok,  

 prerokúva výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu (každý štvrťrok), prerokúva výchovné 
opatrenia, ktoré ukladá riaditeľ školy, znížené známky zo správania, opravné skúšky, 

  prerokúva odborné zamerania a varianty učebných plánov na jednotlivých odboroch 
a odborných zameraniach, 

  (ne)klasifikáciu niektorých vyučovacích predmetov v zmysle aktuálneho Sprievodcu   
školským rokom vydaného MŠVVaŠ SR  pre  školský rok 2020/2021, 

 vyjadruje  sa ku Školským vzdelávacím programom a k ich zmenám, schvaľuje organizačný, 
pracovný a školský poriadok, plán profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v 
zmysle zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch, štruktúru kariérových pozícií  pedagogických zamestnancov, ako aj ďalšie  
vnútorné predpisy  a nariadenia školy, 

 prerokúva plán výkonov pre budúci školský rok, kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka, 

 prerokúva prípravu písomných a ústnych maturitných skúšok, výsledky EČ MS z jednotlivých 
predmetov,  

 prerokúva elektronicky (per rollam)  spôsob hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov a 
neklasifikovanie niektorých predmetov (telesná a športová výchova) v čase mimoriadnej 
situácie COVID - 19,  

 okrem plánovaných úloh riaditeľ školy v rámci pedagogickej rady požaduje vyjadrenie 
k úlohám vyplývajúcim z povinností rozhodnutia riaditeľa školy v zmysle zákona NR SR č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej  samospráve  a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov,  

 na rokovanie pedagogickej rady riaditeľ  môže prizvať podľa charakteru prerokovávanej 
problematiky aj zástupcov iných orgánov a organizácií (pedagogických zamestnancov 
Strednej školy požiarnej ochrany v Považskom Chlmci). 
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GREMIÁLNA RADA RIADITEĽA 
 
Je zložená z vedúcich zamestnancov školy, podľa aktuálnych potrieb sú gremiálne porady doplňované 
výchovným poradcom, zástupcom odborovej organizácie, zástupcom Rady školy, vedúcimi PK 
a MZTU, koordinátormi špecifických činností  a zamestnancami hospodárskeho úseku.  
Zasadá podľa potreby a zvoláva ju riaditeľ školy. 
V priebehu školského roka  prerokúva   a rozhoduje   o všetkých základných otázkach súvisiacich 
s činnosťou školy.  Kontroluje  plnenie Plánu práce školy a koncepcie jej rozvoja, navrhuje  
a koordinuje jednotlivé činnosti práce školy. 
Organizuje  prípravu podkladov na rokovanie pedagogickej rady, pracovnej porady.  
Zriaďuje orgány potrebné na samosprávny chod školy a určuje  ich náplň. 
 

PREDMETOVÉ KOMISIE 
 
 Hlavnou úlohou predmetových komisií  (PK)  je   riešenie otázok výchovno-vzdelávacieho procesu, 
spracovanie základnej pedagogickej dokumentácie, inovácia obsahu, foriem a metód vyučovania, 
priebežné využitie a dopĺňanie učebných pomôcok a technického vybavenia, príprava a účasť  na 
olympiádach, súťažiach, hodnotenie práce členov PK v zmysle stanovených kritérií a iné aktuálne 
otázky.  
Členovia PK (učitelia) dbajú o to, aby žiaci získali vedomosti, návyky a zručnosti, ktoré ich 
uprednostnia na trhu práce.  
 
V škole  máme vytvorených 9 predmetových komisií: 

 PK spoločenskovedných predmetov (slovenský jazyk a predmety vzdelávacej 
oblasti „Človek a hodnoty“ a „ Človek  a spoločnosť“), 

 PK cudzích jazykov (predmety vzdelávacej oblasti „Jazyk a komunikácia“), 

 PK prírodovedných predmetov (predmety vzdelávacej oblasti „Matematika  a práca 
s informáciami“ a „Život a príroda“), 

 PK telesnej a športovej výchovy (vzdelávacia oblasť „Zdravie a pohyb“), 

 PK odborných predmetov I. (predmety  vyučované na odbore staviteľstvo – 
predovšetkým pozemné staviteľstvo a predmety na  ostatných odborných 
špecializáciách ), 

 PK odborných predmetov II. (predmety vyučované na špecializácií dopravné 
staviteľstvo a predmet stavebné konštrukcie ), 

  PK odborných predmetov III. (predmety vyučované na odbore geodézia, kartografia 
a kataster), 

 PK odborných predmetov IV. (ekonomika a predmety vyučované na  odbore 
technické a informatické služby - v stavebníctve), 

 PK  odborných predmetov V. (predmety architektúra, interiérová tvorba, odborné 
kreslenie,...). 
 

 

Podrobné informácie o ich činnosti sú uvedené vo Vyhodnocovacích  správach predmetových 
komisií za jednotlivé školské roky. 
 

METODICKÉ ZDRUŽENIE TRIEDNYCH UČITEĽOV 
 
Metodické združenie triednych učiteľov  koordinuje prácu triednych učiteľov a zastupujúcich 
triednych učiteľov predovšetkým vo výchovnej oblasti.  
Prijíma opatrenia a navrhuje úlohy na zlepšenie práce. Plní úlohy stanovené vlastným plánom práce a  
úlohy stanovené ročným plánom práce. 
 

STAVOVSKÉ ORGANIZÁCIE A PROFESIJNÉ ORGANIZÁCIE 
 
SPŠS spolupracuje  so zástupcami zamestnávateľov, profesijnými organizáciami, združeniami, 
hospodárskymi komorami a regionálnym úradom práce. 
Stavovské a profesijné organizácie: 

 vypracúvajú plán potrieb trhu práce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, 

 predkladajú požiadavky trhu práce na kvalifikovanú pracovnú silu, 
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  pripravujú podklady na určenie požiadaviek na odborné zručnosti a praktické skúsenosti 
potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce,  

 podieľajú sa na tvorbe profilu absolventov odborného vzdelávania, požadovaných vedomostí, 
zručností a pracovných návykov, normatívu priestorovej, materiálnej a prístrojovej 
vybavenosti,  

 vyjadrujú sa k obsahu odbornej zložky maturitnej skúšky, 

  podieľajú sa na tvorbe učebníc, učebných pomôcok a učebných textov, 

 zabezpečujú odborníka z praxe za účelom ďalšieho vzdelávania učiteľov odborných 
predmetov, 

 spolupracujú pri tvorbe Školského vzdelávacieho programu. 
 
 

3.1.2. SAMOSPRÁVNE ORGÁNY ŠKOLY 
 

RADA ŠKOLY 
 
Je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy 
a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti 
výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy 
z pohľadu školskej problematiky. 
Rada školy sa vyjadruje k: 

 návrhu školského vzdelávacieho programu, 

 návrhu na počty prijímaných žiakov, 

 návrhu na zavedenie študijných odborov a ich zameraní, 

 návrhu rozpočtu, 

 návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy, 

 správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach, 

 správe o výsledkoch hospodárenia školy, 

 informácií o pedagogicko- organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-
vzdelávacieho procesu. 

Rada školy : 

 uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy, 

 navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie  do funkcie riaditeľa, 

 predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa, 

 vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy. 
 

ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA 
 
Žiacka školská rada (ŽŠR) je orgán, ktorý zastupuje všetkých žiakov školy. 
Na jednotlivých zasadaniach sú žiaci zastúpení svojimi predsedami tried, ktorých si sami zvolili. 
Žiaci sa aj cez žiacku radu aktívne podieľajú na rozhodovaní, preberajú svoj diel zodpovednosti, 
predkladajú návrhy k prevádzke školy. Vyjadrujú vlastné názory na chod školy, na tvorbu vnútorného 
poriadku školy, riešia  a pripomienkujú  problémy súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom. 
ŽŠR sa riadi  plánom činnosti, ktorý je súčasťou ročného plánu školy. 
V priebehu školského roka  sa   zaoberajú  touto činnosťou: 

 aktuálne dianie v škole, informácie o aktivitách školy, 

 spokojnosť s prácou učiteľov, s hodnotením a klasifikáciou, 

 využitie mimovyučovacieho času ( kurzy, exkurzie), 

 reprezentácia školy v súťažiach, olympiádach, 

 oboznámenie žiakov s podmienkami poberania sociálneho štipendia, 

 schvaľovanie dodatkov  k školskému poriadku, 

 predsedovia tried 1. ročníka sa  oboznamujú  s činnosťou ŽŠR a so schránkou dôvery, 

 ŽŠR sa  podieľajú  na dôstojnej príprave imatrikulácie pre žiakov 1. ročníka, 

 žiaci sa  oboznamujú   s možnosťami  štúdia na VŠ, s ponukami  zamestnania, 

 analyzovanie pozitív a negatív vo výchovno-vzdelávacom procese. 
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RODIČOVSKÁ RADA 
 
Poslaním rodičovského združenia na SPŠS je spolupracovať s vedením školy a jej pedagogickým 
zborom pri výchove a vzdelávaní žiakov v súlade s pedagogickou teóriou, pri ochrane práv detí 
v zmysle Deklarácie práv dieťaťa, pri ochrane a presadzovaní výchovného záujmu rodičov 
a zákonných zástupcov žiakov a pri ochrane učiteľov s morálnym kreditom pred nepriaznivými 
faktormi procesu výchovy. 
Rodičovská rada zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy 
a vzdelávania žiakov, zabezpečovania tohto procesu a vzťahov, v ktorých sa uskutočňuje. 
Prostredníctvom svojich zástupcov rokuje s riaditeľom, učiteľmi a ostatnými zamestnancami školy 
s vedomím spoločnej zodpovednosti za výchovu žiaka a na základe partnerského vzťahu. 
Spolu s vedením školy posudzuje výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, vyjadruje sa k metodike 
tejto práce a aktivizuje rodičov na odstránenie prekážok, optimalizácie tohto procesu na škole. V rámci 
svojich možností poskytuje škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri práci so žiakmi. 
Rada rodičov pomáha a spolurozhoduje o financovaní výchovných, kultúrnych, spoločenských 
a vzdelávacích aktivít žiakov. 
 Schvaľuje použitie rodičovských príspevkov, napr. financovanie súťaží žiakov, jednorazový sociálny 
príspevok pre žiakov, ktorí sa ocitli v zhoršenej sociálnej situácii, zakúpenie počítačového servera a 
zosieťovanie jednotlivých učební výpočtovej techniky, atď. 
Triedni dôverníci z radov rodičov informujú o problémoch v správaní a dochádzke do školy, využitie 
2% z daní na zefektívnenie výchovno-vzdelávacieho  procesu ( z týchto prostriedkov boli zakúpené 
napr. počítače, zakúpenie licencií na PC a vybavenie telocvične). 
Rodičia sponzorsky pomáhajú pri rekonštrukcii sociálnych zariadení (rodičia – podnikatelia  poskytujú 
materiál,  pracovnú silu a zapožičanie techniky; rodičia – špecialisti robia bezplatne napr. opravy 
elektroinštalácie v menšom rozsahu, revízie k nefunkčným, zariadeniam a pod.). 
Významným prínosom pre školu je zabezpečovanie učebnej a odbornej praxe pre žiakov 2. ročníka vo 
firmách a stavebných spoločnostiach rodičov po celý školský rok.  
 
 

3.1.3. PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO - TECHNICKÉ 
PODMIENKY ŠKOLY 

 
Stredná priemyselná škola stavebná je situovaná v centre mesta Žilina na ulici Veľká okružná č. 25, 
kde sídli v samostatnej štvorposchodovej budove s prístavbou. 
 
 V objekte školy sa nachádzajú: 

 kancelárie pre vedenie školy ( riaditeľ, zástupcovia, výchovná poradkyňa, sekretariát, 
hospodárka), 

 zborovňa pre rokovania pedagogickej rady, 

 klubovňa pre učiteľov, 

 kuchynka, 

 kabinety učiteľov, 

 hygienické priestory (WC, sprchy), sociálne zariadenia, šatne, 

 príručné sklady materiálov s odkladacím priestorom, 

 kotolňa, 

 dielňa, 

 archív, 

 sklad učebníc, 

 sklady učebných pomôcok a didaktickej techniky, 

 bufet. 
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VYBAVENIE ŠKOLY 
 

 
Druh – priestor 

Počet 
učební 

 
Štandardné vybavenie 

Kmeňové učebne (kapacita  pre 32 

žiakov) 
24  

V  učebniach  sú umiestnené  dataprojektory,  ktoré v 
kombinácii  s notebookmi  sú využívané podľa potrieb 
výučby predmetov.  V učebniach  je využívaných  aj 6 
prenosných  interaktívnych tabúľ opäť podľa potrieb 
výučby. 

 

Učebne  
výpočtovej techniky 
( vybavenie každej učebne  pre 17 žiakov) na 
vyučovanie predmetov informatika, CAD 
systémy, konštrukčné cvičenia a pod.) 

8 PC, PC projektor, plotter HP Desing 5000, skener HP Scan Jet 
5P, digitálna laserová kopírka, tlačiarne, dataprojektory, 
pripojenie do siete Internet, kompletné softwarové vybavenie, 
programy pre staviteľstvo, ekonomiku, geodéziu, písanie na PC, 
účtovníctvo, multimediálne výučbové programy, DVD prehrávač, 
notebook, prenosné interaktívne tabule, vizualizéry 

Rysovne  2 klasické vybavenie – rysovacie stoly, dataprojektor, nábytok, 
tabuľa 

Odborná učebňa fyziky 
( pre 40 žiakov) 

1 žiacke laboratórne súpravy 
digitálne učebnice fyziky 
PC, dataprojektor 
nástenné tabule 
nábytok 

Odborná učebňa cudzích jazykov 3 mapy, slovníky, učebnice, odborné publikácie, 
časopisy, výučbové CD – ROM,  obrazové materiály, 
televízor, video, PC, PC projektor, multimediálne výučbové 
programy, magnetofóny, 
výzdobu tvoria nástenky s cudzojazyčnou tematikou a nástenné 
názorné pomôcky 
v 1 učebni je interaktívna tabuľa 

Aula 
( priestor pre zhromažďovanie žiakov školy, 
slávnostné akadémie, imatrikulácie, prednášky 
a besedy, prezentácia firiem a sociálnych 
partnerov, akcie školy, prezentácia školy na 
verejnosti, súťaže,...) 

 
 
1 

zvukové reproduktory, aparatúra 
klavír 

 

Multimediálna  učebňa (malá aula) 1 interaktívna  tabuľa DualBoard,  počítač, tablet, 

dataprojektor,  vizualizér, mikro hi-fi systém, reproduktory. 

Učebňa poskytuje  komplexné  riešenie interaktívneho  

vyučovania,  je vybavená najmodernejšou  technikou. 

Využívaná je žiakmi 1. až 4. ročníka, prebieha tu klasické 
vyučovanie,  ale aj odborné prednášky  firmy VELUX, 
POROTHERM,  BRAMAC, ISOVER,.... Príprava žiakov 
prebieha pod vedením odborníkov,  žiaci sa oboznamujú  s 
najnovšími  technológiami  v odbore. 

Knižnica (študovňa a čitáreň) – vzdelávacie 

a kultúrnospoločenské podujatia, semináre, 
besedy, odborné kurzy, individuálna práca 
s informáciami ) 

1 8 200  knižničných jednotiek (knihy, periodiká, audiovizuálne 
a elektronické dokumenty, odborná a krásna literatúra, 
cudzojazyčné dokumenty, audiofond – videokazety slovenských 
spisovateľov, nábytok, PC  

Učebňa pre vyučovanie  odbornej 
učebnej praxe a stavebných 
materiálov 

1 Učebňa pre vyučovanie  odbornej učebnej praxe, vyučovanie  
predmetu  pozemné  staviteľstvo  – praktická časť v tematickom  
celku stavebné materiály – cvičenie, cvičenie zo stavebných  
konštrukcií. 
Súčasťou učebne sú laboratórne  prístrojové  stoly – špeciálne  
stoly s prívodom elektriny a vody (s elektrickým  zásuvkovým  
panelom)  a ďalšie potrebné pomôcky pre dané predmety -
vzorky kameniva, dlažby, tehál, skloizolácie, pomôcky na 
meranie, váženie, preosievanie, sušička,... 

 

Telocvičňa 1 vlastné športové náčinie na vyučovanie telesnej výchovy a športu 

Posilňovňa 1 vlastné športové náčinie na posilňovanie (rotoped, fitlopty,...) 

Vonkajšie multifunkčné ihrisko  1  
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SOFTWAROVÉ VYBAVENIE PC 
 

1. Cencros  p – stavebný software – kalkulácie v stavebníctve, 
2. CivilCad, 
3. Benteley – Architectural desing and engineering, 
4. Benteley – Microstation – Acadenic Suite, 
5. Kokeš pre Windows – G 240, G 238, 
6. Kros – ekonomický software,CENCROS plus, 
7. AUTOCAD  a nadstavba CADCON – staviteľstvo, požiarna ochrana, 
8. NEXIS – statika, 
9. SITE WORKS selected cad – dopravné staviteľstvo, 
10. Arcon – staviteľstvo, 
11. Microstation, 
12. REVIT – kreslenie  stavebných konštrukcií v priestore, vizualizácia v  3D   

 
 

3. 2. CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO ZBORU 
 
Pedagogický zbor je v základe stabilizovaný, čo je vzhľadom na dlhodobú koncepčnú prácu školy iste 
potešiteľná skutočnosť.  
Pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené zákonom, preukazujú výborné 
odborné a pedagogicko - psychologické spôsobilosti, ktoré využívajú pri pedagogickej komunikácii, 
motivácii žiakov, ich diagnostikovaní, hodnotení, pri pozitívnom riadení triedy a udržiavaní neformálnej 
disciplíny. Riadia svoj sebarozvoj a celoživotné učenie v odbornej oblasti a osobnostnom raste, sú 
schopní vzájomnej, efektívnej a ľudsky podporujúcej komunikácie, spolupráce, práce v tíme 
a kooperatívneho riešenia problémov. 
Predpokladom  výkonu pedagogickej profesie a odborných činností na našej škole sú odborná 
a pedagogická spôsobilosť, bezúhonnosť, dobrý zdravotný stav a ovládanie štátneho jazyka. 
Kvalifikačným predpokladom na výkon pedagogickej činnosti je  získanie profesijných kompetencií 
absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v požadovanom študijnom odbore 
poskytujúcom stupeň vzdelania. 
Požadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa strednej školy je najmenej vysokoškolské vzdelanie 
druhého stupňa. 
U učiteľa strednej školy sa vyžaduje aj vyučovanie jeho aprobačných predmetov alebo predmetov jeho 
študijného odboru. 
Pedagogický zbor tvorí v súčasnosti 50 učiteľov, z ktorých 4 pracujú na čiastočný pracovný úväzok. 
Priemerný vek pedagógov je približne 45 rokov. 
 
Riadiaci zamestnanci svojimi manažérskymi spôsobilosťami vytvárajú predpoklady pre fungujúce, 
motivované  spolupracujúce spoločenstvo v škole s náročnou profesionálnou klímou a podporujúcim 
prostredím, vytvárajú podmienky pre svoj odborný a osobnostný rast, ako aj rast všetkých členov 
kolektívu, vzhľadom na ich osobný záujem a potreby školy.  
 
 

VÝBER UČITEĽOV 
 

 Škola má vypracovaný  popis práce jednotlivých pracovných miest a kariérových pozícií 
v škole  určených organizačnou štruktúrou. Sú tu vymedzené cieľové práce, úlohy, podmienky 
práce, právomoci a zodpovednosti zamestnancov.  

 Súčasťou popisu práce je vymedzenie požadovaných kompetencií zamestnancov. 
 Kompetencie sú predpokladom vykonávania učiteľskej profesie. Byť kompetentný – znamená 
„vedieť robiť“ to, čo sa od zamestnanca  očakáva v popise práce, v zhode 

             s hodnotami a cieľmi školy. 

 Máme vytvorené štandardy požadovaného výkonu pre všetky pracovné miesta a kariérové   
pozície v škole.  
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 SYSTÉM MOTIVAČNÝCH ČINITEĽOV 
 

 stimulovať ľudí k ďalšiemu vzdelávaniu, vytváranie vhodných podmienok zvyšovania 
kvalifikácie, 

 zvyšovanie kariérneho stupňa akreditovaným a certifikovaným vzdelávaním, 

 postupovať podľa vypracovaného diferencovaného hodnotenia učiteľov, podľa kvality 
a kvantity práce, 

 zdokonaliť systém morálneho oceňovania učiteľov spojené s finančnou odmenou alebo 
vecným darom za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove 
a vzdelávaní (ďakovný list riaditeľa školy, návrh na ocenenie Odboru školstva ŽSK, ďakovný 
list ministra školstva, Malá a Veľká medaila svätého Gorazda,...), 

 rešpektovanie ľudskej dôstojnosti pomocou spravodlivého odmeňovania a to nielen 
finančného, ale aj sociálneho a spoločenského (prestíž, status, kariéra), 

 vytvárať takú verejnú mienku, ktorá bráni dôstojnosť každého zamestnanca, ktorá odsudzuje 
intrigy, klebety, osočovanie a závisť (aby každý chodil do školy rád), 

 garancia pracovnej istoty pri rešpektovaní Etického kódexu učiteľa, Zákonníka práce 
a Kolektívnej zmluvy. 

 
 

3.3. CHARAKTERISTIKA ŽIAKOV 
 
Žiaci našej školy sú zodpovední mladí ľudia, ktorí sa k nám hlásia na denné štúdium z 9. ročníka 
základnej školy. Žiaci sa na školské prostredie adaptujú bez výraznejších problémov a plynule sa 
začleňujú do triednych kolektívov a vzdelávacieho procesu. Od prvých dní sú vedení k autonómnemu 
učeniu sa, sebareflexii, sebapoznaniu, sebakontrole a k zodpovednosti.  Snažíme sa negovať ich zlé 
návyky, posilňovať aktivitu, tvorivosť a samostatné myslenie. Učíme ich kriticky myslieť, riešiť 
problémy, nebáť sa vyjadriť svoj názor. 

 Vytvárame bezstresové prostredie, v ktorom sa majú cítiť uvoľnene a bezpečne.  Plne si 
uvedomujeme, že pokojná a tvorivá atmosféra na vyučovacích hodinách je základným  pilierom pre 
kvalitný výstup v jednotlivých predmetoch. Kladieme dôraz na uvedomovanie si základných pravidiel 
slušnosti, demokratického a humánneho prístupu. Učíme ich tvoriť a prezentovať projekty, 
argumentovať a postupne plynule komunikovať aj v cudzích jazykoch. Prebúdzame v nich prirodzený 
záujem o štúdium. 

Žiak je v priebehu školskej dochádzky ovplyvňovaný viacerými faktormi. Je žiakom školy, avšak mimo 
školy sa stretáva s priateľmi a žije vo svojej rodine. Toto životné obdobie je teda ovplyvňované 
viacnásobnými väzbami. Veľmi dobre vidno, či podporuje rodina očakávania školy, alebo sa k nim 
stavia ľahostajne, alebo dokonca odmietavo;  či sa vyvíjajú v rovesníckej skupine prúdy namierené 
proti školským výchovným normám a morálnym kritériám. Či sa prejavujú skôr neutrálne, alebo 
sú  škole priateľsky naklonené  hodnotové štruktúry medzi rovesníkmi a pod. 
Od kvality súhry spomenutých faktorov v značnej miere závisí vzdelávací a výchovný účinok školy.  
Na škole študuje priemerne  okolo  600 žiakov, z toho  je asi 20 %  dievčat. 
Až 75 % žiakov prichádzajúcich študovať na našu školu  pochádza z horného Považia, Oravy, Liptova 
a Kysúc. 
 
 
Z roka na rok s príchodom prvákov badať čoraz viac negatívnych javov v správaní a disciplíne  
( rozmáha sa fajčenie, pozdrav ako samozrejmosť pri vzájomných kontaktoch žiak – učiteľ takmer 
„vymiera“, neskoré príchody a príchody na poslednú chvíľu sú samozrejmým javom; rozmáhajú sa 
drobné krádeže, používanie alkoholu a iných návykových látok, hazard). Tieto prejavy sú častejšie, ale 
samozrejme nie sú typické pre väčšinu žiakov. 
Naopak na druhej strane, prichádzajú žiaci, ktorí majú vyššiu úroveň zvládnutia cudzieho jazyka 
(hlavne zdokonaľovaním sa v mimovyučovacom čase), zručnosť v práci s výpočtovou technikou , sú 
viac rozhľadenejší a komunikatívnejší, so širokým aspektom názorov na svet, aktívnejší, otvorenejší 
a samostatnejší. 
 
Jedným zo základných predpokladov úspešnej práce školy, by mali byť porovnania vedomostnej 
úrovne pri vstupe na strednú školu  s výsledkami po ukončení 4. ročníka strednej školy, s výsledkami 
dosiahnutými na maturitnej skúške a  s výsledkami prijímacích skúšok na VŠ. 
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Pretože len tá práca je efektívna, ak sa opiera o znalosť aktuálnej úrovne rozvoja žiakov, 
ak nadväzuje na poznatky, ktoré získali na základnej škole. V súčasnej dobe však nie je možné 
objektívne zhodnotiť vedomostnú úroveň – prichádzajú síce do úvahy výsledky z celoslovenského 
pretestovania žiakov  v 9. ročníku – ale tie majú pre nás rôznu výpovednú hodnotu, niekedy úplne 
vzdialenú realite. 

 
CIELE 1. ROČNÍKA 
Veľký dôraz budeme hneď od  začiatku klásť na vytvorenie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie 
sebapoznania a sebahodnotenia žiaka. Intenzívne to bude v prvých dňoch septembra, v ktorých 
vyčleníme hodiny (občianskej náuky, etickej výchovy, triednické hodiny) zamerané na sebahodnotenie  
a informatickú prípravu žiakov. 
Anonymným dotazníkom  a na základe beseda a rozhovoru so žiakmi zistíme, aké metódy, formy 
a materiálne prostriedky vyučovania žiaci preferujú, aký by mal byť vzťah učiteľ – žiak, aká by mala 
byť pracovná klíma v triede, aké majú požiadavky na učiteľa. Sústredíme sa tiež na dohodnutie 
pravidiel pre riešenie problémov v triede. 
Z toho dôvodu žiaci na začiatku septembra absolvujú trojdňový Adaptačný kurz. 
 
 

ADAPTAČNÝ KURZ ŽIAKOV 1.ROČNÍKA 
 
Adaptačný kurz je do Školského vzdelávacieho programu SPŠ stavebnej v Žiline zaradený od 
školského roka 2011/2012. 
 
Nápad zorganizovať adaptačný kurz žiakov 1.ročníka vyplynul zo skutočnosti, že prechod žiakov zo 
základnej školy na strednú so sebou prináša zmeny, na ktoré mladí ľudia nie sú zvyknutí (nový 
kolektív, zmeny prístupu učiteľov, zvýšené nároky, väčšia samostatnosť, bývanie na internáte a pod.). 
Mnoho z nich sa so zmenami vyrovnáva ťažko a niekedy svoju dezorientovanosť riešia i nevhodným 
spôsobom. 
Cieľom adaptačného kurzu je umožniť žiakom a ich triednym učiteľom krátko po nástupe do školy 
vzájomne sa lepšie spoznať, vytvoriť sociálne väzby, nájsť si miesto v kolektíve a  žiakov čo 
najrýchlejšie zapojiť do života školy.  Odstrániť problémy prechodu žiakov zo základnej školy na 
strednú, správne sa učiť, navodiť atmosféru tvorivej spolupráce, tolerancie a vzájomnej úcty, Odstrániť 
obavy z neznámeho, psychické bariéry, vysvetliť zásady zdravej životosprávy, duševnej hygieny 
a relaxácie. 
 
 

3.4. PLÁNOVANÉ AKTIVITY ŠKOLY 
 

 V  zmysle úloh vyplývajúcich pre školu zo Stratégie prevencie kriminality budeme realizovať aj 
v nasledujúcich školských rokoch projekty a aktivity prevencie  a eliminácie rizikového 
správania, delikvencie a kriminality, záškoláctva a  bezpečného používania internetu 
a v spolupráci so zamestnancami  Mestskej polície  v Žiline pripravovať prednášky a besedy 
o trestnoprávnej zodpovednosti mládeže. 

 Zamestnanci z Colného kriminálneho úradu ( CKÚ ) realizujú  protidrogovú preventívnu akciu, 
spojenú s prednáškou o drogách, o trestnoprávnej zodpovednosti, o následkoch a dôsledkoch 
užívania drog, ukážky práce služobného psa.  

 Sociálne problémy žiakov riešime s Odborom sociálnych vecí a rodiny úradu práce  v Žiline, 
Sociálnou poisťovňou v Žiline, ktoré pripravujú podklady pre uznanie životného minima ako 
podmienky na poberanie sociálneho štipendia.  

 Pri vyplácaní sociálneho štipendia spolupracujeme s Ústavom informácií a prognóz školstva 
so sídlom v Bratislave. 

 Spolupracujeme so Slovenským červeným krížom  a Ligou proti rakovine pri organizovaní 
zbierky na pomoc onkologickým pacientom Deň narcisov. 

 Každý rok  sa žiaci zapájajú  do akcie Jeden deň úsmevu, ktorý organizuje nadácia Úsmev 
ako dar na pomoc deťom bez domova.  

 Zapájame sa  sme  sa do zbierky na pomoc deťom tretieho sveta Modrý gombík (podujatie 
organizuje  UNICEF Slovensko 

 Spolupracujeme s Regrutačným strediskom v Žiline pri prezentácií vysokoškolského štúdia 

v ozbrojených silách. 
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 V októbri sa žiaci  našej školy zúčastňujú  svojimi prácami a účasťou  akcie Dní nádeje. 

 Žiaci  sa tiež zapájajú do akcie organizovanej Ligou za duševné zdravie „ Dni nezábudiek“ 

a návštevou výstavy 13. komnata, kde môžu  nahliadnuť do sveta ľudí s duševným 
postihnutím a vidieť ich zaradenie do života.  

 Pre žiakov 2. a 3. ročníka sa koná  beseda o azylovej politike v SR, organizovaná 
Spoločnosťou ľudí dobrej vôle. Podujatie je  zamerané na spoznanie života v emigrácii, 
príčiny emigrácie a ďalšie možnosti emigrantov začleniť sa do spoločnosti a tiež na odbúranie 
xenofóbnych predstáv. 

 Mediácia a probácia – prednáška o mimosúdnom vyrovnaní a dozorovaní nad odsúdenými 

(pre 3.ročník). 

 Rozvíja sa spolupráca s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, čoho dôkazom je 
pomoc pri organizovaní celonárodnej zbierky na pomoc nevidiacim a slabozrakým Slovenska 
Biela pastelka. 

 V zmysle úloh Národného programu prevencie HIV / AIDS na roky 2015 – 2022 sa 
zameriavame na prevenciu rizikového správania sa v rámci dospievania. Pravidelne  
uskutočňujeme besedy so psychológom a lekárom, zapájame sa do celoslovenskej kampane 
pod názvom Červené stužky. 
 

 

SÚŤAŽE 
 
Súťaže žiakov sú neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. 
Ich poslaním je prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov, rozvíjať tvorivé odborno-
teoretické vedomosti a odborno- praktické schopnosti žiakov a vytvárať trvalý vzťah k stavebníctvu. 
 Vedú  žiakov k samostatnej tvorivej činnosti, upevňujú ich záujem o sebavzdelávanie, umožňujú 
učiteľom spätne využívať poznatky získané na súťažiach na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho 
procesu a vytvárajú podmienky pre úspešnú reprezentáciu školy, regiónu a Slovenska. 

 
Úloha školy do budúcnosti:  podporovať žiakov v ich aktivitách, tvorivosti, zvyšovať ich 
zručnosť, pomáhať im pri hre s fantáziou a vytvárať podmienky na zvyšovanie odbornej 
úrovne a dobrého mena školy. 
 
 
STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ (SOČ)  
 

SOČ je  dobrovoľná záujmová činnosť  žiakov stredných škôl, je prehliadkou ich tvorivého myslenia, 
odborných vedomostí, skúseností a talentu. Výsledkom je spracovaná odborná správa alebo pomôcka 
s dokumentáciou, ktorá sa predkladá k odbornému posúdeniu a následne  je obhajovaná pred 
odbornou komisiou.  
Vyvrcholením sú súťažné prehliadky, v ktorých žiaci obhajujú výsledky svojej dlhodobej práce. 
Vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva SR, odborným garantom Štátny inštitút odborného  
 vzdelávania, ktorý metodicky riadi a usmerňuje krajské komisie, ako aj Ústrednú komisiu SOČ. 
 
CIEĽOM je: 

 prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov na našej škole, 

 podporovať cieľavedomú prácu s nimi, rozvíjať ich tvorivé odborno – teoretické a odborno – 
praktické schopnosti, vytvárať trvalý vzťah k stavebníctvu, upevňovať vedomosti, zručnosti 
a návyky, tvorivé myslenie a aktívne riešenie úloh, 

 podporovať ich študijnú aktivitu, prácu s odbornou literatúrou (domácou i zahraničnou), 
využívať IKT,  

 viesť žiakov k schopnosti aplikovať získané vedomosti v praxi, 

 prispievať k zmysluplnému a účelnému využívaniu voľného času, 

 prispievať k schopnosti reálneho posudzovania v priamej konfrontácií prezentácie vlastnej 
práce a hodnotení prác iných, 

 ak práca spĺňa požiadavky profilu absolventa školy, je tu možnosť uznania takejto práce ako 
praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. 
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MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ MATEMATICKÝ KLOKAN  
 

Je najväčšou žiackou súťažou na svete. 
Prostredníctvom Klokana si žiaci zlepšujú svoj vzťah k matematike a zaujímavé úlohy im umožňujú 
rozvíjať si matematické a logické myslenie a intelektuálne rásť. 
Súťaž je určená pre žiakov všetkých ročníkov, každoročne sa do nej zapojí asi 60 žiakov školy. 
 
GENIUS LOGIGUS 
 

Zapojili sme sa do medzinárodnej súťaže v riešení logických úloh. Zúčastnené krajiny sú Slovensko, 
Česko, Poľsko, Maďarsko, Chorvátsko a Slovinsko. Súťažiaci si v nej môžu  zdokonaliť svoje logické 
schopnosti, precvičiť intelekt a kombinačné schopnosti.  

 
MATBOJ 
 

 Pk prírodovedných predmetov zorganizuje  pre žiakov matematickú súťaž v riešení zaujímavých 
logických úloh MATBOJ. Žiaci riešia úlohy, ktoré sú  zamerané na rozvoj logického myslenia 
a zlepšenie kombinačných schopností, ktoré sa im v budúcnosti zídu, či už pri riešení každodenných 
problémova alebo pri ďalšom vzdelávaní sa a tiež na aplikáciu teoretických vedomostí pri riešení 
praktických úloh. 
Súťaží sa v štyroch kategóriách:               kategória  U (cháni) – 1. ročník 

                                                     kategória  F (rajeri)  -  2. ročník 
                                                     kategória  E (xperti) – 3.ročník 
                                                     kategória  M (achri)   - 4. ročník 

 
OLYMPIÁDY Z CUDZÍCH JAZYKOV 
 

Jazykové olympiády pozostávajú z písomnej a ústnej časti. 
Na základe výsledkov oboch častí žiaci postupujú do vyšších kôl – regionálneho, krajského a 
celoštátneho kola. 

 
Súťaž „EXPERT“ 
 

Celoslovenskú súťaž organizuje Exam – testing s.r.o. Bratislava pre žiakov základných a stredných 
škôl. 
Každý žiak súťaží v dvoch témach, ktoré si môže vybrať z ponuky. 
Ponúkané témy: Svet okolo nás, Ako funguje svet, Planéta Zem, Dejiny, Bity a bajty, Svet umenia, 
Anglický jazyk. 
 
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 
 

Dáva možnosť žiakom prejaviť hlbší záujem o umeleckú literatúru a prezentovať svoje recitačné 
schopnosti. 

 
 

OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV  
 

Umožňuje žiakom lepšie sa zorientovať v problematike ľudských práv, prakticky reagovať na ich 
porušenie a propagovať ich dodržiavanie. Riešením konkrétnych situácií z bežného života 
s odvolaním sa na konkrétne platné dokumenty žiaci preukazujú svoju zručnosť orientovať sa 
v systéme ochrany ľudských práv. Motiváciou je aj účasť v Krajskom kole olympiády ľudských práv 
konajúcej sa pod záštitou Metodicko pedagogického centra v Banskej Bystrici. 
Výber žiakov sa koná na základe triednych kôl na hodinách občianskej náuky, z ktorých najlepší 
postúpia do školského kola a potom následne do kola krajského. 

 
SÚŤAŽ SPOLOČNOSTI VELUX 
 

VELUX  Slovensko spoločnosť s.r.o. pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania 
v Bratislave pravidelne každý rok vyhlasuje odbornú súťaž na tému: „Rodinný dom VELUX“ 
Predmetom súťaže je spracovanie projektu rodinného domu, pri hodnotení sa venuje pozornosť 
optimálnemu návrhu riešenia objektu a použitiu strešných okien s ohľadom na optimálne osvetlenie a 
ventiláciu. Účelom súťaže je podporiť kreativitu žiakov a podeliť sa o skúsenosti z praxe pri spracovaní 
tejto témy. 
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CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ SPOLOČNOSTI YTONG 
 
Súťaž je určená pre študentov stredných škôl so zameraním na projektovanie rodinných a bytových 
domov. 
 
CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ  GARDEN SEMMELROCK 
 
 Súťaž je určená pre študentov stredných škôl so zameraním na staviteľstvo alebo krajinnú tvorbu.   
Metodickým gestorom súťaže je Štátny inštitút odborného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky.   
 
MEDZINÁRODNÁ ŠTUDENTSKÁ FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ    " Inženýrska stavba" 
 

Súťaž je určená pre študentov stredných stavebných škôl, organizátorom je VOŠ a SPŠ stavební 
Vysoké Mýto, ČR. 
 
MEDZINÁRODNÁ  VEDECKO - ODBORNÁ KONFERENCIA STAVOKS 
 
Organizátorom súťaže je Stavebná fakulta Vysoké učení technické Brno 
Žiaci stredných škôl tu majú možnosť  prezentovať  svoje práce v kategórií architektúra, dizajn 
a model. 

 
 PROJEKTOVÉ DNI SPŠS 
 
Tieto projektové dni sú organizované pre žiakov prvého až štvrtého ročníka pre odbor pozemné 
staviteľstvo dvakrát v priebehu školského roka. 
 
CIEĽ: 

-  zdokumentovanie   práce krúžkov,  v ktorých sa žiaci pripravujú na súťaže,  
-   úspechy našich žiakov v celoštátnych kolách SOČ, YTONG, VELUX, 3D projektovaní, 
-  prednášky zástupcov odborných  firiem,  
-  prezentácia víťazných súťažných projektov absolventov školy, teraz už študentov    

vysokých škôl. 
 

 
 
ŠPORTOVÉ AKTIVITY A SÚŤAŽE  
 
Okrem povinnej telesnej výchovy j umožňujeme  žiakom rozvíjať svoje záujmy  aj mimo vyučovania. 
Tieto aktivity prispievajú k upevneniu telesnej a duševnej sviežosti, otužovaniu, dodržiavaniu zásad 
hygieny, správnej životosprávy, formovaniu vôle a charakteru a tiež k racionálnemu tráveniu voľného 
času. 
Úlohou školy je  podporovať vo väčšej miere činnosť športových krúžkov vo voľnom čase, zvýšiť 
telesnú aktivitu aj pre chronicky choré deti , sprístupniť ihrisko na školskom dvore po vyučovaní aj cez 
víkendy, monitorovať fyzickú aktivitu žiakov školy. 
Žiakom počas celého dňa je k dispozícií telocvičňa, posilňovňa, školské ihrisko na futbal.  
Pre  žiakov organizujeme pravidelne medzitriedne a medziročníkové  športové súťaže: 

 majstrovstvá školy vo futbale tried, 

 4 – hodinový medzitriedny  maratón vo futsale,  

  majstrovstvá školy vo volejbale tried a ročníkov, 

 basketbalový turnaj chlapci, 

 streetbal chlapci, 

 majstrovstvá školy v plávaní, 

 majstrovstvá školy v lyžovaní, 

 majstrovstvá školy v stolnom tenise, 

 majstrovstvá školy vo florbale. 
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3.5. PROFESIJNÝ ROZVOJ PEDAGOGICKÝCH 
ZAMESTNANCOV 

 

     Profesijný rozvoj prebieha v súlade s § 42 Zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 
     zamestnancoch   a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 

      Profesijný rozvoj je proces: 
a) prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania profesijných kompetencií, 
b) získavania profesijných kompetencií na výkon špecializovaných činností alebo na 

výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca, 
c) získavania profesijných kompetencií vyššieho kariérového stupňa, 
d) overovania profesijných kompetencií na zaradenie do vyššieho kariérového stupňa, 
e) získavania vzdelania na splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon ďalšej 

pracovnej činnosti alebo 
f) využívania a hodnotenia získaných profesijných kompetencií. 

 

  

Prehľad profesijného rozvoja podľa zákona 138/2019 Z. z. 

a) prehlbovanie, zdokonaľovanie a rozširovanie 
profesijných kompetencií 

 

aktualizačné a inovačné vzdelávanie –  
§ 57, § 55, § 56 
adaptačné vzdelávanie  - § 51, § 52 

b) získavanie profesijných kompetencií na výkon 
špecializovaných činností alebo na výkon činnosti 
vedúceho pedagogického zamestnanca alebo 
výkon činnosti vedúceho odborného 
zamestnanca 

špecializačné vzdelávanie  - § 49, § 50 
funkčné vzdelávanie - § 47, § 48 
 

c) získavanie profesijných kompetencií vyššieho 
kariérového stupňa 

predatestačné vzdelávanie - § 53, § 54 

d) overovanie profesijných kompetencií na 
zaradenie do vyššieho kariérového stupňa 

atestácia - § 59 -  § 62 

e) získavanie vzdelania na splnenie kvalifikačných 
predpokladov na výkon ďalšej pracovnej činnosti 

kvalifikačné vzdelávanie,  
rozširujúce štúdium, DPŠ 
§ 43, § 44, § 45 

f) využívanie a hodnotenie získaných profesijných 
kompetencií 

hodnotenie PZ a OZ - § 70 
 

 
      Profesijný rozvoj sa riadi podľa plánu profesijného rozvoja, ktorý  vyplýva zo zamerania školy.  
       Plán profesijného rozvoja vydáva riaditeľ po prerokovaní so zriaďovateľom, zástupcami  
      zamestnancov a v pedagogickej rade. Plán profesijného rozvoja sa vydáva na obdobie 4 rokov. 
 

       Na základe plánu profesijného rozvoja vydáva riaditeľ ročný plán vzdelávania pedagogických 
      zamestnancov. 
      Ročný plán vzdelávania možno počas jeho platnosti dopĺňať a meniť v súlade s aktuálnymi  
      možnosťami a  potrebami školy. 

 
 
MANAŽMENT ŠKOLY POVAŽUJE ZA PRIORITNÚ ÚLOHU ZABEZPEČIŤ: 
 

 uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe, 

 príprava pedagogických zamestnancov na zvyšovanie si svojich kompetencií hlavne 
jazykových spôsobilostí, schopností efektívne pracovať s IKT, 

 príprava pedagogických zamestnancov na tvorbu školského vzdelávacieho programu, 

 motivovanie pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, 
zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti, 

 zdokonaľovanie osobnostných vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre 
tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod., 

 sprostredkovanie pedagogickým zamestnancom najnovšie poznatky (inovácie) z metodiky 
vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied, ako aj z odboru, 
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 príprava pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných funkcií, napr. triedny učiteľ, 
výchovný poradca, predseda predmetovej komisie,   

 príprava 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), atď., 

 príprava 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, 

 sprostredkúvanie operatívneho a časovo aktuálneho transferu odborných a metodických 
informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému, 

 príprava pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie. 
 

 
 

3.6. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA 
ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

 
Je účinným nástrojom zabezpečenia harmonickej organizácie celého výchovno-vzdelávacieho 
procesu a ďalších školských aktivít.  
 
Naša škola bude využívať štandardné spôsoby hodnotenia: 

 formatívne, 

 sumatívne.  
 

Formatívne hodnotenie použijeme na zvýšenie kvality výchovy a vzdelávania. 
Sumatívne hodnotenie použijeme na rozhodovanie.  
Vnútorný systém kontroly by sa mal zameriavať hlavne na celkový priebeh výchovno-vzdelávacej 
činnosti na škole, na tvorbu školských vzdelávacích programov, 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, sledovania 
hospodárneho využívania mzdových prostriedkov, dodržiavania hygienických zásad, dodržiavanie 
zásad BOZP a PO, činnosť hospodárky, upratovačky a údržbára. 
 
Na hodnotenie pedagogických  a nepedagogických 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 školy a pod), 
 hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania,  

tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod, 
 hodnotenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov manažmentom školy, 
 vzájomné hodnotenie učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“), 
 hodnotenie učiteľov žiakmi, 
 hodnotenie hospodárneho využívania mzdových a ostatných finančných prostriedkov. 
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3.7. PROJEKTY 
 
NÁZOV PROJEKTU:  IMAGRAM  - Inovujeme, Modernizujeme, Aktivizujeme  GRAMotnosti 

 

potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám  trhu práce (jazykové a  IKT zručnosti, 
finančná gramotnosť, čitateľská , matematická a prírodovedná gramotnosť, podnikateľské vedomosti  
a ekonomické myslenie). 
Zámerom projektu je podpora inovácie vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej, 
finančnej a prírodovednej gramotnosti na našej škole. V rámci projektu chceme dosiahnuť zlepšenie 
kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom zavedenia ďalších extra hodín do vzdelávacieho 
procesu. Tieto extra hodiny budú zamerané na slovenský jazyk, fyziku a anglický jazyk. 
V rámci týchto predmetov bude prebiehať inovatívna výučba s využitím novo zakúpených učebných  
a literárnych pomôcok. 
S cieľom dosiahnutia čo najlepších študijných výsledkov našich žiakov vnímame ako nevyhnutnú 
potrebu prehĺbiť spoluprácu našich pedagogických zamestnancov. Vhodným riešením je vzdelávacia 
činnosť a vytvorenie 12 pedagogických klubov zameraných na výmenu skúsenosti, osvedčených 
postupov a metód vzdelávania.  

 
 

NÁZOV PROJEKTU:  ERASMUS + 
 
Kľúčová aktivita 1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy:   
Počet mobilít: 10 mobilít učiteľov do Portugalska, Dublinu, Fínska, Rakúska, Cyprus, Maltu, Talianska 
a Grécka 
V rámci projektu Erasmus+ nám veľmi pomáha zdieľanie skúseností s partnermi z rôznych krajín, 
v ktorých sa vyššie uvedeným otázkam venujú už celé roky a majú aj praktické skúsenosti v oblasti 
odborného vzdelávania. V súčasnosti prebiehajúce vzdelávanie učiteľov v projekte Erasmus+ k tomu 
vo výraznej miere prospieva. Získavame zaujímavé podnety k organizovaniu rôznych mimoškolských 
aktivít a súťaží, ktoré môžeme pre žiakov pripraviť. Našou snahou je naďalej motivovať technicky 

orientovaných žiakov k učeniu sa cudzích jazykov. 
  
NÁZOV PROJEKTU: IROP „Modernizácia odborného vzdelávania na SPŠS v Žiline“ 
 

Projekt je zameraný na realizáciu stavebných úprav objektu odborných učební a laboratórií a 
modernizáciu vybavenia a zariadenia pre vyučovanie odborných predmetov 
 
 
NÁZOV PROJEKTU:  "Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických 
zamestnancov v oblasti FG a výchovy   k podnikaniu“  
s názvom„ FINGU – Finančná Gramotnosť Učiteľov SPŠS 

Projekt bol zameraný na zvyšovanie kľúčových kompetencií učiteľov školy v oblasti finančnej 
gramotnosti a výchovy k podnikaniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operačný program: Ľudské zdroje 
Prioritná os: Vzdelávanie 
Financovaný fondom:  ESF 
 
CIEĽ: Tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie kompetencií  
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3.8. SPOLUPRÁCA ŠKOLY SO SOCIÁLNYMI PARTNERMI 
PRI REALIZÁCIÍ ŠkVP 

 
Jedným z predpokladov dobre fungujúcej odbornej školy je vytváranie funkčných väzieb s okolitým 
sociálnym a pracovným prostredím.  
Vzhľadom na súčasný trend  a niekedy až neuveriteľné napredovanie vývoja pracovných technológii 
a moderných techník, je pre kvalitný vyučovací proces nevyhnutná úzka spolupráca s podnikmi, 
firmami a organizáciami, s profesijnými zväzmi, asociáciami, združeniami, hospodárskymi 
komorami, regionálnym úradom práce. Veľký význam majú pre nás tie firmy a podniky, v ktorých 
môžu žiaci vykonávať praktickú odbornú prípravu a v ktorých môžu absolventi školy nájsť pracovné 
uplatnenie. 
Táto spolupráca rozvíja u žiakov záujem o zvolený odbor, umožňuje im poznávať predmety, javy ako 
aj procesy v typických podmienkach praxe a uplatniť ich vo vyučovacom procese. Učiteľov podnecuje 
k tomu, aby sledovali vývoj a zmeny v praxi a hľadali možnosti ich priblíženia žiakom vo vyučovacom 
procese. Práve táto spolupráca je predpokladom toho, že u učiteľov nebude stagnácia ich tvorivosti 
a profesijného rastu. 
Vzhľadom na súčasnú legislatívu je pochopiteľné, že všetky aktivity školy konzultujeme 
s nadriadenými školskými orgánmi, ale zároveň využívame všetky možnosti na to, aby škola 
výraznejšie vstúpila do povedomia verejnej správy, neziskových organizácií a výrobných 
podnikov v regióne, na čo využívame hlavne našich bývalých absolventov, výročia školy, Radu 
školy, Radu rodičovského združenia a pod. 
Súčasne od nich získavame všetky dostupné informácie o našich absolventoch z hľadiska ich 
uplatnenia alebo neuplatnenia sa na trhu práce, o verejnej mienke o našej škole a pod. 
Spolupráca so sociálnymi partnermi je dôležitá hlavne pri stanovení požiadaviek regionálneho trhu 
práce na kompetencie absolventov školy. Pomáha stanoviť základné ciele vzdelávania, dôležité nielen 
pre popis profilu absolventa a následné rozpracovanie do obsahu vzdelávania, ale tiež pre uľahčenie 
pohybu absolventov a zamestnávateľov v priestore trh práce - absolvent. 
Základným cieľom spolupráce je tiež zmapovanie súčasnej a budúcej situácie na trhu práce vo 
vzťahu k daným odborom vzdelania a nájdenie odpovedí na otázky aké cieľové odborné 
kompetencie sú predpokladom pre bezproblémové zaradenie absolventa na trhu práce. 
 
 

SPOLUPRÁCA ŠKOLY S RODIČMI 
 

Ak chce škola plniť svoje úlohy vo výchove a vzdelávaní, potrebuje poznať aj postoj a názor rodičov, 
či už pozitívny alebo kritický, je pre ňu dôležitou spätnou väzbou. Musíme ísť ruka v ruke, nestačí 
vychovávať a vzdelávať deti len v škole, nezastupiteľnú úlohu má v tomto procese aj rodina. 
Vzájomné vysvetľovanie a argumentácia sú podľa nej veľmi prospešné v takých dôležitých otázkach, 
ako je vzťah k štúdiu, vzťah k hodnotám, pravidelná dochádzka do školy, vnútorný poriadok školy, 
práva a povinnosti školy a rodičov, ale i k zámerom rozvoja školy do budúcnosti. 
Cieľom je zvýšiť komunikáciu s rodičmi. Sme maximálne otvorení všetkým pripomienkam a podnetom 
zo strany rodičovskej verejnosti. 
Rodičia sa na triednych schôdzach rodičovského združenia  zúčastňujú trikrát ročne, raz do roka sa 
koná plenárna schôdza. Všetci sú informovaní o priebehu vzdelávania, majú možnosť sledovať 
priebežné študijné výsledky prostredníctvom internetu – elektronickej žiackej knižky. Zároveň sú 
rodičia informovaní o aktuálnom dianí na škole, pripravovaných akciách prostredníctvom webovej  
stránky školy. 
 

SPOLUPRÁCA  SO ŠKOLAMI 
 
Škola spolupracuje so stavebnými priemyslovkami, a to SPŠ stavebná v Prešove, v Trenčíne, 
v Lučenci, v Liptovskom Mikuláši a  so Strednou geodetickou školou v Bratislave. 
Spolupráca  týchto škôl sa zameriava na výmenu skúseností učiteľov vo vyučovaní nielen odborných 
predmetov, ale aj všeobecno-vzdelávacích a na výmene predsedov predmetových maturitných 
komisií. 
Samozrejmá je spolupráca so strednými školami v rámci Žiliny ( Obchodná akadémia, Stredná 
poľnohospodárska škola, Konzervatórium, Gymnázium Veľká okružná, Gymnázium Hlinská). 
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Naša škola uzavrela partnerské vzťahy so školami odborného zamerania vo Vysokom Mýte, 
v Českých Budějoviciach a Mělníku (Česká republika), v Mechelene (Belgicko), so Švédskom a s  
Cyprom. 
Sme presvedčení, že touto spoluprácou a skúsenosťami, ktoré získame prostredníctvom nej, sa 
výrazne ovplyvní nielen práca na škole, ale aj samotný vyučovací proces. Okrem toho učitelia a žiaci 
spoznajú kultúru a históriu krajiny, spôsob života mladých ľudí a ich uplatnenia v reálnom živote. 
 
 

FAKULTNÁ STREDNÁ ŠKOLA 
 
A. Fakultná stredná škola  Hornicko-geologickej  fakulty Vysokej školy banskej, 
     Technická univerzita Ostrava. 
 
Označenie fakultná stredná škola VŠB –TU Ostrava sme získali ako prvá stredná škola so študijným 
odborom geodézia, kartografia a kataster na Slovensku. 
 
 CIELE SPOLUPRÁCE s Katedrou geodézie a banského meračstva sú: 

-  príprava odborných a popularizačných prednášok, súťaží, exkurzií, výučby v laboratóriách 
 a využívanie špeciálnych prístrojov (gyroteodolity, drony,..), 

-  odborná prax žiakov,  
-  podpora talentovaných žiakov, riešenie spoločných projektov, 

-  vzájomná účasť pedagógov v odborných komisiách.  
 

B. Fakultná stredná škola  Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity 

 
Memorandum o vzájomnej spolupráci bolo podpísané dňa 19.2.2020. 
 
CIELE SPOLUPRÁCE: 

 
Základným cieľom spolupráce zakotvenej v tomto Memorande je rozvíjanie vzťahov medzi SPŠS a SvF 
UNIZA v oblastiach vzdelávania, propagácie a popularizácie, ako aj v iných oblastiach spoločného 
záujmu. 
 
Predmet spolupráce: 
Účastníci Memoranda sa dohodli na vzájomnej spolupráci v rámci odborného vzdelávania, participácii 
a vzájomnej súčinnosti pri realizácii vyučovania, projektových aktivít, podpore a propagácii vzdelávacích 
programov. 
 
Predmet spolupráce sa bude realizovať najmä v oblastiach: 

a) vzájomnej výmeny vyučujúcich s cieľom uskutočniť prednášky a prezentačné aktivity, 
b) poskytovania priestorov pre laboratórnu výučbu a merania žiakov, 
c) vzájomného vytvárania podmienok pre spoluprácu pri organizovaní podujatí (exkurzie, 

semináre, workshopy, deň otvorených dverí), pričom si budú  vzájomne poskytovať informácie 
o pripravovaných podujatiach v oblastiach spoločného záujmu, s ponukou na aktívnu účasť, ak 
je jedna zo zmluvných strán organizátorom takého podujatia, 

d) participácie a spoločného riešenia vybraných vzdelávacích projektov, ktoré budú predmetom 
záujmu oboch účastníkov Memoranda, vytváranie podmienok pre zapojenie druhého účastníka 
do vlastných projektov. 
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ZAMESTNÁVATELIA 
 

Vzhľadom na súčasný trend a niekedy až neuveriteľné napredovanie vývoja pracovných technológii 
a moderných techník je pre kvalitný vyučovací proces nevyhnutná úzka spolupráca s podnikmi, 
firmami a organizáciami. Táto spolupráca bude rozvíjať u žiakov záujem o zvolený odbor, umožní im 
poznávať predmety, javy ako aj procesy v typických podmienkach praxe a uplatniť ich vo vyučovacom 
procese. Učiteľov podnecuje k tomu, aby sledovali vývoj a zmeny v praxi a hľadali možnosti ich 
priblíženia žiakom vo vyučovacom procese. Spolupráca je zameraná na zabezpečenie skupinovej 
a individuálnej praxe, exkurzií a účasť žiakov na výstavách s odbornou tematikou.  
 
Stavovské organizácie a profesijné organizácie: 
Stavebná fakulta ŽU ( naši žiaci niektoré predmety a cvičenia absolvujú v laboratóriách fakulty, pod 
vedením vysokoškolských učiteľov), 
SF STU Bratislava, PEDAS ŽU ( oblasť ďalšieho nadväzného štúdia), 
Katastrálny ústav Žilina, 
Správa katastra Žilina, 
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, 
Geodézia a.s. 
GEOTEAM s.r.o. Bratislava, 
Komora geodetov a kartografov SR, 
Firma A.SICE Prešov, 
Firma PROMA Žilina, (odborné exkurzie) 
Firma BRAMAC,Schiedel, Kontrakting, (realizácia odborných prednášok pre žiakov), 
Poľnohospodárske stavby Žilina (odborná prax žiakov 2. ročníka), 
STAVBAU Žilina (odborná prax žiakov 2.ročníka), 
Doprastav Žilina, 
Váhostav – SK, a.s. 
Dopravoprojekt, pracovisko Žilina 
Žilinské komunikácie, a.s. 
Železničné staviteľstvo Bratislava, spol. s r.o. pracovisko Žilina 
Cestné stavby, spol. s r.o. 
Slovenská správa ciest 
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava, pracovisko Žilina 
ZIPP – Rajec (odborné exkurzie ) 
CISS Martin, s r.o.  
SkyBau, s r.o. ( realizácia odborných exkurzii na stavby) 
GEOCONSULT, s.r.o. 
STAPPS 
BETON RACIO, s r.o. 
Keramika Soukup SR 
HERZ, s.r.o. 
DAMIT, s.r.o. 
BCI, a.s. 
SIKA Slovensko, s r.o. 
INGS, s r.o. 
OMOSS, s  
Slovpanel, a.s. 
PeHaeS, s.r.o. 
ZAPA – betonáreň, 
XELLA – Zemianske Kostoľany (odborné exkurzie), 
Drevodom Rajec (odborné exkurzie) 
Prefa Sučany ( odborné exkurzie), 
Holcim, Lietavská Lúčka (odborné exkurzie) 
Rbr – betón (odborné exkurzie) 
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INÍ PARTNERI 
 

Škola aktívne spolupracuje v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a výchove mimo vyučovania 
s ďalšími partnermi, ktorí poskytujú žiakom možnosť zúčastniť sa rôznych aktivít v kultúrnej, 
spoločenskej, športovej a odbornej oblasti a tiež pri  riešení  problémov žiakov v ich osobnostnom, 
vzdelávacom a profesijnom vývine. 

 
SPOLUPRACUJÚCE SUBJEKTY: 

 
KR PZ v Žiline (projekty a aktivity prevencie a eliminácie rizikového správania, delikvencie 
a kriminality, záškoláctva a bezpečného používania internetu, projekt „Netoleruj šikanovanie“), 
Mestská polícia v Žiline ( protidrogová prevencia a trestnoprávna zodpovednosť), 
ÚIPŠ v Bratislave (oblasť vyplácania sociálnych štipendií žiakom), 
Úrad práce a sociálnych vecí v Žiline (trh práce a služby zamestnanosti, absolventská prax, 
umiestňovanie absolventov, profesijná orientácia – prednášky  pre žiakov 3. a 4.ročníka), 
Organizácia UNICEF ( prezentácia činnosti, verejné zbierky, oblasť pomoci deťom „tretieho sveta“), 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (organizovanie zbierky „Biela pastelka“), 
Konfederácia politických väzňov Slovenska (oblasť dodržiavania ľudských práv), 
Slovenská rada rodičovských združení (oblasť spolupráce s rodičmi žiakov), 
Krajský súd v Žiline (účasť na súdnych pojednávaniach, besedy), 
Okresný súd v Žiline (návšteva súdnych pojednávaní v rámci bloku „Ústavné právo, súdnictvo 
a súdna moc“ – procesný postup súdov pri dokazovaní páchania trestných činov), 
Krajská knižnica v Žiline (informatická príprava žiakov 1.ročníka – zameraná na priblíženie zdrojov 
získavania a spracovania informácií, zoznámenie sa s konkrétnymi knižničnými službami), 
Regionálne osvetové stredisko v Žiline, 
Stála konferencia občianskeho inštitútu (podujatia zamerané na oboznámenie sa s historickými 
súvislosťami vzniku a formovania štátnych útvarov a štátov), 
Centrum  pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Žiline ( túto spoluprácu 
koordinuje výchovná poradkyňa školy. Spolupráca je zameraná na odbornú psychologickú 
a pedagogickú starostlivosť, realizuje špeciálne psychologické vyšetrenia žiakov,...), 
Považská galéria umenia v Žiline (návšteva výstav obrazov a fotografií), 
Mestské divadlo Žilina (návšteva kultúrnych podujatí), 
Dom odborov Žilina (návšteva kultúrnych podujatí), 
Dom umenia Fatra v Žiline, 
Krajská hvezdáreň v Žiline (prednášky o vesmíre, prezentácia rôznych názorov na vznik vesmíru 
a formovanie poznatkov o ňom,...), 
Budatínsky hrad (projekt „Revitalizácia a rozvoj kultúrneho dedičstva“), 
Všeobecná zdravotná poisťovňa  (prednášky pre žiakov 3. a 4.ročníka, poradenstvo a orientácia 
v danej oblasti), 
Národná transfúzna stanica v Žiline (dobrovoľné darovanie krvi ), 
Liga za duševné zdravie (zapájanie sa akcie „Dni nezábudiek“), 
Liga proti rakovine (onkologická výchova, Týždeň boja proti rakovine, Medzinárodný deň bez 
fajčenia, finančná zbierka „Deň narcisov“, účasť žiakov na „Pochode proti rakovine prsníka“,...), 
Stanica Záriečie (filmové festivaly, dokumentárne filmy o právach ľudí, naliehavé spoločenské témy 
ako sú – korupcia, ekonomická kríza, práva žien a detí, klimatické zmeny,...) 
Mestský úrad Žilina (čistenie Lesoparku Chrasť, čistenie Vodného diela a ďalších častí mesta Žilina, 
výchovné predstavenie s protidrogovou tematikou,...), 
Radnica mesta Žilina, 
Krajské kultúrne stredisko (cyklické vzdelávanie pre žiakov zamerané na prevenciu, výchovu 
a zdravý sexuálny život a tiež prevenciu pred pohlavnými chorobami), 
Sociálna poisťovňa v Žiline (prednášky pre žiakov 3. a 4.ročníka, poradenstvo a orientácia v danej 
oblasti), 
Slovenská katolícka charita, 
Občianske združenie „Človek v ohrození“ (prednášky a besedy na aktuálne témy), 
Národný park Malá Fatra, 
Regrutačné stredisko v Žiline (prezentácia vysokoškolského štúdia v ozbrojených silách), 
Dom Matice slovenskej v Žiline (beseda o slovenčine ako štátnom jazyku, zákon o štátnom jazyku), 
Žilinský samosprávny kraj (účasť žiakov na „Župnom dni“ so zámerom zvýšiť informovanie o pôsobení 
samosprávy, získať informácie o organizačnej štruktúre a kompetenciách tejto inštitúcie). 
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Firma LITTERA  (dlhoročná spolupráca v oblasti vybavenia školy učebnicami, doplnkovej literatúry 
a materiálov na vyučovanie cudzích jazykov ), 
Centrum voľného času v Žiline ( organizácia olympiád v cudzích jazykoch, naši učitelia sú členovia 
odborných porôt), 
KR PZ v Žiline (oblasť prevencie kriminality), 
ÚIPŠ v Bratislave (oblasť vyplácania sociálnych štipendií žiakom), 
Organizácia UNICEF ( oblasť pomoci deťom „tretieho sveta“), 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (organizovanie zbierky „Biela pastelka“), 
Konfederácia politických väzňov Slovenska (oblasť dodržiavania ľudských práv), 
Slovenská rad rodičovských združení (oblasť spolupráce s rodičmi žiakov), 
 
 
 

3.9. PROPAGÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI 
 
Veľmi dôležitým sociálnym partnerom školy je aj širšia verejnosť reprezentovaná ľuďmi v meste 
a v širšom okolí, v regióne a v kraji. Z tohto dôvodu je veľmi užitočné venovať pozornosť budovaniu 
tzv. image školy, teda aký je obraz školy na verejnosti. V záujme  každej školy je, aby mala dobrú 
povesť. Pozitívny obraz školy sa však nevytvára automaticky, je mu treba venovať intenzívnu 
pozornosť a postupne ho budovať prostredníctvom tzv. public relation. Pravidelne  budeme preto 
zisťovať, ako všetci sociálni partneri začínajúc rodičmi, cez predstaviteľov zamestnávateľov, mesta 
až po radových občanov hodnotia školu a budeme využívať každú vhodnú príležitosť k prezentácií 
svojich výsledkov. 
 
Na to, aby sa škola čo najviac dostala do povedomia verejnosti sme si stanovili nasledovné 
úlohy: 

 z každej školskej akcie a aktivity zhotoviť podklady pre prezentáciu školy (fotografie, video, 
text, prezentácie) – zverejnenie na webovej   stránke školy, vypracovať fotoalbum školy, 
zabezpečiť digitalizáciu fotografií získaných od bývalých kolegov a žiakov, 

 Dni otvorených dverí - škola  prezentuje: 
- študijné odbory a odborné zamerania, 
- grafické programy používané v  odborných predmetoch,  
- práce žiakov z odborného kreslenia, architektúry, ročníkové práce, projekty, obrazový 

materiál, 
- ukážku prístrojovej techniky a meračských pomôcok , 
- prezentácia moderných metód vyučovania (e-learning, práca s digitálnym učivom Planéty 

vedomostí, projektové vyučovanie), 
- medzinárodnú spoluprácu, výmenné pobyty žiakov, 
- aktivity a projekty žiakov,  

 úspešne reprezentovať školu v Medzinárodnej súťaži IG5, 

 prezentácia školy, moderných metód vyučovania  a modelových hodín (Planéta vedomostí)  

 uverejňovať  články o aktivitách žiakov školy v dennej a periodickej tlači - Žilinský večerník, 
Žilinské noviny, SME, Učiteľské noviny, Dobrá škola. 
 

Zúčastňujeme sa "Burzy stredných škôl"  a  "Burzy informácií", ktoré sa realizujú v rámci služieb 
zamestnanosti zameraných na poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie a sprostredkovania 
vhodného zamestnania. 
 
Prezentujeme školu  na akcii „Burza stredných škôl" pre žiakov 9. ročníka ZŠ, ich rodičov 
a pedagógov, ktorú usporiadava Okresný úrad  v Žiline. Burza je zameraná na poskytovanie informácií 
o možnostiach regionálneho trhu práce, prezentáciu zamestnávateľov a stredných škôl. 
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4. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO 
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

 

Názov a adresa školy  
 

Stredná priemyselná škola  stavebná 
Veľká  okružná  25  
 010 01  Žilina 

 
Názov školského vzdelávacieho 
programu 
 

 
STAVEBNÍCTVO pre 21. storočie  
 

Kód a názov  štátneho vzdelávacieho 
programu 

36 stavebníctvo,  geodézia a kartografia 
pre skupinu študijných odborov 

 
Kód a názov študijného odboru 

 
3650 M  STAVITEĽSTVO  
 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie –  ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 

Druh školy štátna škola 

Forma štúdia denná 

 
 

4.1. POPIS ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 
 
Príprava v školskom vzdelávacom programe študijného odboru staviteľstvo zahŕňa teoretické 
a praktické vyučovanie. Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy, praktické 
vyučovanie je organizované formou odbornej praxe v škole a jej blízkom okolí a priamo na pracoviskách 
zamestnávateľov. 
 
Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie základnej školy a zdravotné 
požiadavky uchádzačov o štúdium. Pri prijímaní na štúdium sa hodnotí tiež prospech a správanie na 
základnej škole, výsledky celoplošného testovania deviatakov, výsledky predmetových olympiád 
súvisiacich s odborom. Konkretizácia kritérií na prijímacie skúšky vrátane bodového hodnotenia sú 
každoročne aktualizované.  
 
Stratégia výučby  vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových 
kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka.  
 
VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 
 
Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného 
plánu.   Učivo jazykových predmetov je zamerané na poznatky o systéme jazyka a jeho prostriedkoch. 
Učí v materinskom jazyku rozvíjať myšlienkové postupy žiakov, ich pamäť a schopnosť sústredenia sa. 
Vytvára rozvoj kultivovaného, logicky, štylisticky  a gramaticky správneho prejavu. Vedie žiakov 
k vzťahu k literatúre a plní aj funkciu spoločenského a umeleckého sprostredkovateľa pre vývoj 
mladého človeka. 
 
V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, reprodukciu 
a interpretáciu odborného prejavu, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského 
a pracovného styku v cudzom jazyku. Cieľom vyučovania cudzieho jazyka  je poskytnúť žiakom 
poznatky o vybratých jazykových prostriedkoch a javoch. Ich hlavnou úlohou je vytvárať rečovú 
schopnosť a aktívne vedieť komunikovať v danom jazyku. Zároveň sa žiak naučí aj základnú odbornú 
terminológiu v konkrétnom odbore v anglickom, nemeckom (alebo vo francúzskom a ruskom) jazyku.  
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Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami 
spoločenského správania.  
 Učivo  spoločensko-vedných predmetov  vedie žiakov k humanizácii,  k hodnotovej orientácii založenej 
na ochranu životného prostredia v rámci odboru, na získanie znalostí, ktoré jasne definujú 
environmentálne požiadavky súčasného vývoja v duchu symbiózy a tolerancie s prírodou.  
 
Žiaci si osvojujú si základy matematiky, fyziky a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. 
Cieľom predmetov je vedieť ako ich  použiť aplikačne v rôznych životných situáciách a hlavne v odbornej 
praxi. Potrebu získavania informácií a prácu s nimi v rámci bežného programového vybavenia sa žiak 
naučí vzdelávaním v informačných technológiách. Učivo predmetu informatiky pripravuje žiakov 
k efektívnemu využívaniu digitálnych technológií. 
 
 Vzdelanie zamerané na zdravie a pohyb má priviesť žiakov  k osvojeniu si teoretických a praktických 
skúseností pre potreby celoživotnej starostlivosti o svoje zdravie. Žiak získa  kompetencie, ktoré súvisia 
s poznaním a starostlivosťou o vlastné telo, motorický rozvoj,  zdatnosť a zdravie, ktoré určujú kvalitu 
jeho budúceho života. 
 
 Koncepcia ŠkVP žiaka systematicky vedie a vychováva k rešpektovaniu podmienok na ochranu 
životného prostredia, environmentálnych požiadaviek,  ale aj na oblasť bezpečnosti práce a požiarnej 
ochrany. 
 
ODBORNÉ VZDELÁVANIE 
 
V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na komplexné riešenie technických a výrobných 
problémov, na ich pohotovú adaptabilitu a prispôsobenie sa pre prácu v odvetviach vo výrobnej, ako aj 
nevýrobnej sfére, v službách v stavebníctve a vykonávanie geodetických a kartografických prác. 
V rámci odbornej praxe žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti z oblasti konkrétnych 
technických prevedení a ich využívania. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie 
ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.  
Štúdium po odbornej stránke rozvíja a rozširuje schopnosti adaptácie absolventa na meniace sa 
podmienky spoločenskej reality. V priebehu štúdia je kladený dôraz na pozitívny rozvoj osobnosti , 
zdokonaľujú sa komunikačné schopnosti, je motivovaný v zmysle osobného rastu k potrebe ďalšieho 
celoživotného vzdelávania. 
Odbornú časť učiva tvoria predovšetkým prípravné predmety, ako je deskriptívna geometria, odborné 
kreslenie,  aplikovaná informatika a CAD systémy.  
 
Ďalšie predmety v ŠkVP STAVEBNÍCTVO PRE 21.storočie  sa špecifikujú podľa odborných 
špecializácií. 
 Koncepcia ŠkVP voliteľnej oblasti  STAVITEĽSTVO - POZEMNÉ STAVITEĽSTVO rešpektuje zásady 
zmien orientácie stavebníctva od priemyselne prefabrikovaných stavieb  na tradičné technológie hrubej 
stavby prevažne s klasickou výdrevou krovu, rešpektuje sa potreba trhu v oblasti adaptačných 
a rekonštrukčných stavebných prác pri použití nových stavebných materiálov s vysokými požiadavkami 
na tepelný odpor.  
 
Škola vo svojom vzdelávacom programe ako jediná škola na Slovensku ponúka v rámci odboru 
staviteľstvo voliteľnú oblasť  STAVITEĽSTVO - POŽIARNA OCHRANA. 
Všetky odborné predmety žiaci absolvujú v Strednej škole požiarnej ochrany v Považskom Chlmci, 
ktorá ponúka žiakom najmodernejšie technické vybavenie a pomôcky. 
 Požiarna ochrana rieši problematiku organizácie a riadenia ochrany pred požiarmi, požiarnu taktiku 
a zásady procesov horenia, hasenia a posúdenie stavebného diela z protipožiarneho hľadiska s 
ohľadom na použité materiály.  
V spolupráci  so Strednou školou PO MV SR  žiaci zvládnu technický výcvik a získajú znalosti z oblasti 
technických prostriedkov, ktoré využijú v praxi pri zásahovej činnosti. Absolvent s takýmito znalosťami 
má uplatnenie v oblasti štátneho požiarneho dozoru, v orgánoch samosprávy, pri ochrane pred požiarmi 
pre právnické alebo podnikajúce fyzické osoby. 
 
 Vo voliteľnej oblasti  STAVITEĽSTVO - DOPRAVNÉ STAVITEĽSTVO  je okrem prípravy a realizácie 
cestných komunikácií riešená aj potreba údržby týchto stavieb. V programe školy je rozpracovaná aj 
požiadavka železničných  stavieb, letísk a vodohospodárskych stavieb. Z dôvodu sprístupnenia 
jednotlivých lokalít rastie požiadavka na dopravnú infraštruktúru.  S touto problematikou je spojená aj 



35 

 
St redná p r iemyselná ško la  s tavebná,  Veľká ok ružná 25,  Ž i l ina  

Školský vzdelávací program STAVEBNÍCTVO PRE 21.STOROČIE 
 

výstavba jednotlivých objektov – mosty , tunely. Na základe tejto požiadavky  bol zrealizovaný výber 
predmetov.  
Škola do svojho ŠkVP zapracovala požiadavky dopravných stavebných firiem a zároveň aj potreby na 
trhu práce po našich absolventoch.   Počas štúdia sa uplatňuje úzko súvisiaca potreba  riešenia  diela 
po stavebnej a ekonomickej stránke. 
 
Po absolvovaní  predmetov    voliteľnej oblasti  STAVITEĽSTVO - REKONŠTRUKCIA A 
MODERNIZÁCIA BUDOV absolvent  pozná   konštrukčné,  technologické,  materiálové  problémy  pri  
rekonštrukciách, adaptáciách a údržbe budov, pozná  základný návrh rekonštrukcie budovy, pozná 
príčiny vzniku porúch na objekte, pozná  zásady  vypracovania dokumentácie adaptovaných budov. 
 Absolvent vie  urobiť zameranie a zhotoviť  dokumentáciu  skutočného stavu, navrhnúť technologické  
a konštrukčné  riešenie  opravy, údržby a rekonštrukcie jednoduchých objektov, urobiť návrh 
adaptačných úprav a vypracovať dokumentáciu  adaptácie  stavby v zmysle platných STN. 
 
Po absolvovaní   predmetov  voliteľnej oblasti  STAVITEĽSTVO -  STAVEBNÝ A REALITNÝ 
MANAŽMENT absolvent  pozná zásady písomného styku v rôznych oblastiach hospodárskeho i 
spoločenského života a jednotlivé druhy písomností uskutočňovaných pri podnikovej činnosti, pozná 
základné pojmy a vzťahy z účtovníctva v podmienkach trhovej ekonomiky, pozná právne predpisy, 
ktoré sa zaoberajú problematikou súvisiacou s prevádzkou podniku (firmy),pozná zásady existencie 
trhu, jeho špecifiká a spôsoby presadzovania sa na trhu vo svojom odbore, pozná  informácie o 
ekonomickom a právnom prostredí potrebné pre podnikanie predovšetkým v malých a stredných 
firmách. 
Absolvent vie uskutočniť písomný styk v rôznych oblastiach hospodárskeho a spoločenského živo- 
ta a zostaviť jednoduché právne písomnosti, písať desaťprstovou hmatovou metódou, vykonávať 
komplexne  administratívne práce podniku (firmy) a samostatne analyzovať a riešiť postavenie 
podniku (firmy) na trhu, uplatňovať prakticky v každodennej praxi základné poznatky z Občianskeho a 
Obchodného zákonníka, Zákonníka práce, hospodárskeho a pracovného práva, použiť základné  
zručnosti marketingu a zabezpečovať sociálno-ekonomické informácie pre  potreby riadenia. 
 
Škola vo vyučovacej stratégii uprednostňuje tie vyučovacie metódy, ktoré vedú k harmonizácii 
teoretickej a praktickej prípravy tak pre profesionálny život, ako aj pre život v spoločnosti a medzi ľuďmi. 
Výučba je orientovaná na uplatnenie autodidaktických metód (samostatné učenie sa a práca) hlavne pri 
riešení problémových úloh, tímovej práci a spolupráci. Uplatňujú sa metódy, ktoré naučia žiakov 
komunikovať s druhými ľuďmi v intenciách slušnosti a ohľaduplnosti. Poskytujú žiakom priestor na 
vytvorenie si vlastného názoru. Vedú žiakov k odmietaniu populistických praktík a extrémistických 
názorov. Učia ich chápať zložitosť medziľudských vzťahov a nevyhnutnosť tolerancie. 
 Metódy činnostne zameraného vyučovania (praktické práce) sú predovšetkým aplikačného 
a heuristického typu (žiak poznáva reálny život, vytvára si názor na základe vlastného pozorovania 
a objavovania), ktoré im pomáhajú pri praktickom poznávaní reálneho sveta a života. Aj keby boli 
vyučovacie metódy tie najlepšie, nemali by šancu na úspech bez pozitívnej motivácie žiakov, tzn. 
vnútorné potreby žiakov vykonávať konkrétnu činnosť sú tou najdôležitejšou oblasťou výchovno-
vzdelávacieho procesu. Preto naša škola kladie veľký dôraz na motivačné činitele – zaraďovanie súťaží, 
riešenie konfliktových situácií, prezentácie prác a pod. Uplatňované metódy budú konkretizované na 
úrovni učebných osnov jednotlivých predmetov. Metodické prístupy sú priebežne vyhodnocované 
a modifikované podľa potrieb a na základe skúseností učiteľov.  
Kľúčové, všeobecné a odborné kompetencie sú rozvíjané priebežne a spôsob ich realizácie je 
konkretizovaný v učebných osnovách jednotlivých vyučovacích predmetov. Škola bude rozvíjať aj 
kompetencie v rámci pracovného prostredia školy napr. schopnosť autonómneho rozhodovania, 
komunikačné zručnosti, posilňovanie sebaistoty a sebavedomia, schopnosť riešiť problémy a správať 
sa zodpovedne (vo vestibule školy  máme schránku dôvery, prostredníctvom ktorej môžu žiaci zadávať 
otázky, vznášať protesty a pripomienky).  
 
Školský vzdelávací program je určený pre uchádzačov s dobrým zdravotným stavom. V prípade 
talentovaných žiakov sa výučba môže organizovať aj formou individuálnych učebných plánov 
a programov, ktoré sa vypracujú podľa situácie. Pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami sa pristupuje s ohľadom na doporučenie špeciálnych pedagógov 
a psychológov vo vzťahu na individuálne potreby žiaka, stupeň a typ poruchy, úroveň kompenzácie 
poruchy a možnosti školy. Študijné odbory nie sú vhodné pre žiakov s mentálnym postihnutím, 
s vážnymi poruchami zraku a s vážnym telesným narušením.  
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Žiaci svoje odborné vedomosti a zručnosti budú prezentovať na SOČ a v rámci súťaží, ktorých 
usporiadateľom sú firmy VELUX, YTONG, atď. Týchto aktivít sa zúčastnia aj učitelia odborných 
predmetov vo funkcii konzultantov a pedagogického dozoru.  
V rámci pomoci a ochrany životného prostredia sa žiaci zapoja počas Dňa Zeme do akcií 
organizovaných mestom Žilina (napr. projekt „Urobme si poriadok“. Veľké množstvo záujmových 
krúžkov (jazykové, športové a iné) ponúkajú našim žiakom efektívne využívať svoj voľný čas. 
  
Klasifikácia žiakov  prebieha podľa zásad hodnotenia. Výsledky žiakov sa hodnotia priebežne na 
základe kritérií, s primeranou náročnosťou a pedagogickým taktom. Podklady pre hodnotenie sa 
získavajú sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, rôznymi metódami 
a prostriedkami hodnotenia, analýzou činnosti žiaka, konzultáciami s ostatnými učiteľmi vrátane 
výchovného poradcu a zamestnancov pedagogicko-psychologických poradní, rozhovormi so žiakom, 
jeho rodičmi. Pri hodnotení sa využívajú kritériá hodnotenia na zabezpečenie jeho objektivity.  
Žiaci a rodičia sú s hodnotením oboznámení aj prostredníctvom elektronickej knižky. 
 
 

ZAČLENENIE PRIEREZOVÝCH TÉM DO VYUČOVANIA 
 
Školský vzdelávací program rozpracováva okrem učiva, ktoré je stanovené Štátnym vzdelávacím 
programom, tiež výsledky vzdelávania, kompetencie a štyri prierezové témy. Prepája väzby medzi nimi 
a hľadá ich vzájomnú spojitosť. 
Prierezové témy majú vysoký spoločenský význam, zaujímajú v celkovom rozvoji osobnosti žiaka 
prioritnú pozíciu,  predovšetkým vedú k rozvoji občianských a kľúčových kompetencií žiaka. 
V ŠkVP sú rozpracované tieto šyri prierezové témy: 

 občan v demokratickej spoločnosti, 

 človek a životné prostredie, 

 človek a svet práce, 

 informačné a komunikačné technológie. 
Zvlášť  treba zdôrazniť, že efektivitu formatívneho pôsobenia prierezových tém v zásadnej miere 
ovplyvňujú sami učitelia, a to svojimi postojmi k vlastnej práci ( vnímaní jej zmysluplnosti, odbornej 
erudovanosti ), tak aj správaním sa k žiakom a kolegom v pedagogickom zbore, prístupmi k riešeniu 
konfliktných alebo krízových situácií, prejavovanými názormi na rôzne javy a udalosti. 
 
 

Občan v demokratickej spoločnosti 
 
Realizácia prierezovej témy na podporu výchovy k demokracii a demokratickému občianstvu spočíva: 

 vo vytváraní demokratického prostredia v triede a v škole, ktoré je založené na vzájomnom 
rešpekte, spolupráci, dialógu, 

 v stanovení priorít výchovy k demokratickému občianstvu v školskom vzdelávacom 
programe, a to na základe vedomostí žiakov, ich názorov a postojov, prostredia, ktoré ich 
ovplyvňuje, možností a podmienok školy, 

 voľbe metód a foriem vyučovania, ktoré napomáha rozvoju sociálnych, osobnostných 
kompetencií a hodnôt žiakov, stimuluje ich aktivitu a angažovanosť, 

 zapájanie žiakov a školy do aktivít, ktoré vedú k poznaniu fungovania demokracie v praxi, 
a ktoré ich zoznamujú so životom v obci, politikou samospráv  (návšteva ŽSK – ako funguje 
samospráva, návšteva Žilinskej radnice a pod.) 

 posilňovanie mediálnej gramotnosti žiakov (nielen kritický odstup od médií, ale zároveň 
kompetencie k používaniu médií na vlastné vzdelávanie a hodnotnú zábavu – problematika 
ochrany ľudskej dôstojnosti a intimity človeka v mediálnych programoch reality šou, 
nadmerné a neprimerané násilie, výskyt sexuality, bulvárna tlač, „seriózne“ tituly tlače, 
mediálne prezentované vzory, manipulácia reklamy a pod.), 

 neodeliteľnou súčasťou výchovy k demokratickému občianstvu je vyžadovanie a cielené 
upevňovania slušného správania sa žiakov navzájom voči sebe, k učiteľom , ale tiež aj 
učiteľov k žiakom (realizácia na občianskej náuke, etickej výchove), 

 učitelia a žiaci rešpektujú práva a povinnosti nielen pri dodržiavaní vnútorného poriadku 
školy, rešpektujú individuálne rozdiely inej kultúry a náboženstva v triede a v škole, 
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 škola sa podieľa na medzinárodných projektoch, do ktorých sú aktívne zapájaní žiaci a pri 
ktorých majú možnosť stretnúť sa s ľudmi z iných štátov a porozumieť tomu, že sme 
súčasťou Európy, 

 význam kultúrnych a národných hodnôt a tradícií žiaci najlepšie pochopia  pri výmenných 
pobytoch v Belgicku, Česku, Francúzsku a zahraničných aktivitách organizovaných školou, 

 v rámci projektu Ligy proti rakovine a aktivít na onkologickej výchove sú vedení 
k starostlivosti o svoje  fyzické a psychické zdravie, 

 v rámci plnenie Národného programu prevencie obezity vymedzujeme priestory na 
propagáciu zdravého životného štýlu a pri plnení Národného programu starostlivosti o deti 
a dorast zamedzujeme umiestnenie automatov na sladkosti, nealkoholické nápoje kolového 
charakteru a nápoje s obsahom kofeínu a chinínu, 

 rozvoj postojov k zdravému spôsobu života a celoživotnej zodpovednosti za svoje zdravie sa 
realizuje v občianskej náuke, telesnej výchove, v odborných predmetoch a kurzoch na 
ochranu života  a zdravia. 

 
 

Človek a životné prostredie 
 
Téma sa realizuje nielen so predmetu ekológia v stavebníctve, ale prelína sa naprieč celým procesom 
učenia . 
Žiaci sú vedení k tomu, aby : 

 chápali zásadný význam prírody a životného prostredia pre človeka, 

 boli informovaní o základných ekologických zákonitostiach a negatívnych dopadoch 
pôsobenia človeka na prírodu a životné prostredie, napr. pri realizovaní investičnej výstavby, 

 poznali  súčasné globálne, regionálne a lokálne problémy rozvoja a vzťahy človeka 
k prostrediu (klimatické zmeny, znečisťovanie ovzdušia, vody, pôdy, ekosystému a biosféry 
z rôznych hľadísk rozvoja ľudskej populácie, vplyv prostredia na ľudské zdravie), 

 dodržiavali zásady šetrenia a hospodárnosti so všetkými zdrojmi energie a vody, 

 v rámci aktivít projektu Environmentálnej výchovy sú žiaci vedení k aktívnemu a pozitívnemu 
prístupu k životnému prostrediu a ekologickým problémom v spoločnosti, v rámci školy 
separujú odpad, zbierajú papier a tým sa upevňuje ich enviromentálne myslenie, 

 na vyučovaní ekonomiky, stavebnej prevádzky a predmetoch zameraných na projektovanie 
stavebného diela, sa žiakom vštepuje myšlienka dodržiavania zásad hospodárnosti, 
budovania životného štýlu v intenciách hraníc produkčných možností nášho hospodárstva, 
ale aj svojho osobného potenciálu a rešpektovaniu ekologických požiadaviek.  

 
Človek a svet práce 
 
Hlavným cieľom tejto prierezovej témy je odovzdať žiakom vedomosti a kompetencie, ktoré im 
pomôžu optimálne využiť svoje osobnostné a odborné predpoklady pre úspešné uplatnenie  sa na trhu 
práce a pre budovanie profesijnej kariéry. 
Žiaci sú vedení k tomu,aby: 

 si uvedomili zodpovednosť za vlastný život, význam vzdelania pre život, aby boli motivovaní 
k aktívnemu pracovnému životu a k úspešnej kariére, 

 boli schopní sa orientovať vo svete práce, hospodárskej štruktúre regiónu, aby vedeli 
hodnotiť jednotlivé faktory charakterizujúce obsah práce a porovnávať tieto faktory  so svojimi  
predpokladmi, aby boli zoznámení s alternatívami profesijného uplatnenia po absolvovaní 
študovaného odboru vzdelania, 

 vedeli vyhľadávať a posudzovať informácie o vzdelávacej ponuke, orientovali sa v nej 
a posudzovali ju z hľadiska svojich predpokladov a profesijných cieľov, 

 vedeli sa písomne a slovne prezentovať pri jednaní s potenciálnym zamestnávateľom, vedeli 
formulovať svoje očakávania a priority,vedeli zostavovať žiadosti o zamestnanie, odpovedať 
na inzerát, písať profesijný životopis,zvládli prijímacie pohovory, výberové konania, aby si 
nacvičili konkrétne modelové situácie, 

 rozumeli základným aspektom pracovného pomeru, práv a povinností zamestnancov 
a zamestnávateľov, poznali základné pravidlá súkromného podnikania, vedeli pracovať 
s príslušnými právnymi predpismi, 
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 významná je požiadavka naučiť žiakov pracovať v skupine, vedieť preberať na seba 
zodpovednosť a rozvíjať svoje manuálne a tvorivé zručnosti. To všetko žiaci zvládajú na 
odbornej praxi, geodetických meraniach a kurzoch. Sú tu delení na skupiny a riešia v nich 
úlohy, ktoré ich učia rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, rešpektovať rovnosť pohlaví pri 
úlohe zodpovedného vedúceho skupiny, prípadne vedúcich riešiteľov z radov žiakov, 

 dôležitým partnerom vo vyučovaní by mal byť úrad práce, ktorý by ich mal obohatiť 
o konkrétne informácie, vysvetlenia a rady týkajúce sa oblasti povolania, zamestnania a trhu 
práce. Vhodné sú exkurzie do organizácií, v ktorej sa venuje pozornosť nielen odbornej 
činnosti podniku, ale aj personálnej práci, organizačnej štruktúre, pracovnej náplni 
zamestnancov, kariérovým postupom a pod. Významnú úlohu má odborná prax v reálnych 
pracovných podmienkach, 

 v zmysle Národného projektu boja proti obchodovaniu s ľuďmi budeme uskutočňovať 
besedy o rizikách práce v zahraničí a prevencií pred neľudským zaobchádzaním. 

 
 

Informačné a komunikačné technológie 
 

 Žiaci sú pripravovaní k tomu, aby boli schopní pracovať s prostriedkami informačných 
a komunikačných technológií a efektívne ich využívali nielen počas vzdelávania sa, ale aj pri 
výkone povolania a  rovnako ako aj pri činnostiach, ktoré sú a budú bežnou súčasťou ich 
osobného a občianskeho života.  Žiaci sú pripravovaní tak, aby sa im počítač stal bežným 
pracovným nástrojom. 

 Dosiahnutie pripravenosti žiakov používať prostriedky IKT v rámci odboru staviteľstvo  je 
realizované predovšetkým v odborných predmetoch CAD systémov, konštrukčného cvičenia, 
s programom Cencros sa naučia oceňovať a riadiť stavebnú výrobu. 

 Okrem týchto základných predmetov sa prierezová téma integruje aj do ďalších predmetov, 
kde žiaci spracovávajú protokoly a seminárne práce pomocou výpočtovej techniky, vytvárajú 
prezentácie a vyhľadávajú informácie na internete. 

 Uplatňovanie vedomostí a efektívne využívanie informačných a komunikačných technológií vo 
vyučovaní všetkých predmetov ( v zmysle Stratégie informatizácie regionálneho školstva) je 
jednou z priorít našej školy a to nielen žiakov, ale aj učiteľov. 

 Vo výchovno – vzdelávacom procese využívame edukačne vhodný obsah na elektronických 
nosičoch a webových stránkach, využívame ponuky vzdelávania , e- learningových kurzov, 
digitálneho obsahu priamo riadených organizácií MŠ VV a Š SR na použitie počítačov pre 
svoju prácu a vo vyučovaní. 
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4.2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŠTÚDIU 
  

Názov a adresa školy  
 

Stredná priemyselná škola  stavebná 
Veľká  okružná  25  
010 01 Žilina 

 
Názov školského vzdelávacieho 
programu 
 

 
STAVEBNÍCTVO pre 21. storočie  
 

Kód a názov  štátneho vzdelávacieho 
programu 

36 stavebníctvo,  geodézia a kartografia 
pre skupinu študijných odborov 

 
Kód a názov študijného odboru 

 
3650 M  STAVITEĽSTVO 

 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie –  ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denné štúdium pre absolventov základnej školy 

Nevyhnutné vstupné požiadavky na 
štúdium 

 
Nižšie stredné všeobecné vzdelanie a splnenie 
podmienok prijímacieho konania 
 

Spôsob ukončenia štúdia maturitná skúška 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní vysvedčenie o maturitnej skúške 

Možnosti pracovného uplatnenia 
absolventa 

Absolvent študijného odboru staviteľstvo sa uplatní 

v povolaní stavebný technik, a to v rôznych typových 
pozíciách: 

 stavebný technik prípravy a realizácie 
investícií a inžinieringu, 

 stavebný technik – projektant, 

 stavebný technik – majster, 

 stavebný technik – prevádzkový dispečer, 

 stavebný technik – technológ, 

 stavebný technik – kontrolór kvality. 
Absolvent môže nájsť uplatnenie aj ako: 

 referent kalkulácií a rozpočtov, 

 referent pre výkon hospodárskej správy 
pri zabezpečovaní prevádzky a údržby 
budov a zariadení, 

 referent štátnej správy a samosprávy, 

 marketingový pracovník vo výrobe 
a predaji stavebných materiálov 
a výrobkov. 

V súkromnom podnikaní a pre riadiace funkcie 
v pracovnom pomere je podmienkou výkonu vybraných 
činností v stavebníctve ( projektová činnosť vo 
výstavbe, realizácia stavieb, ich zmien) autorizácia 
alebo odborná spôsobilosť v príslušnom odbore. 
Absolvent  voliteľnej oblasti požiarna ochrana sa môže 
uplatniť: 
- na okresných a krajských riaditeľstvách hasičského 
a záchranného zboru vo funkcii inšpektor,  
- v hasičských jednotkách vo funkcii technik špecialista, 
v nižších veliteľských funkciách. 
Po získaní odbornej spôsobilosti  môže pracovať ako 
technik požiarnej ochrany, alebo špecialista požiarnej 
ochrany. 
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Nadväzná odborná príprava (ďalšie 
vzdelávanie) 

pomaturitné štúdium,  
študijné programy vysokoškolského štúdia alebo 
ďalšie vzdelávacie programy zamerané na 
rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie  
 

Vyučovací jazyk  slovenský 

Druh školy štátna škola 

Forma štúdia denná 

 
 

4.3. ORGANIZÁCIA VÝUČBY 
 
Príprava v školskom vzdelávacom programe STAVITEĽSTVO pre 21.storočie zahŕňa teoretické a 
praktické vyučovanie. 
Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy na ulici Veľká okružná 25 v Žiline, praktické 
vyučovanie  je organizované formou odbornej praxe v škole a priamo na pracoviskách 
zamestnávateľov. 
Stratégia výučby vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových 
kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka. Všeobecná zložka vzdelávania 
vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. 
V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie 
oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách 
spoločenského a pracovného styku v dvoch cudzích jazykoch. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom 
ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. 
Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych 
vlastností, postojov a hodnotovej orientácie 
Osvojujú si základy matematiky, fyziky a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. 
V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na komplexné riešenie technických a výrobných 
problémov, na ich pohotovú adaptabilitu a prispôsobenie sa pre prácu v odvetviach vo výrobnej 
a nevýrobnej sfére, v službách v stavebníctve. 
V rámci odbornej praxe žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti z oblasti konkrétnych 
technických prevedení a ich využívania. Odborná prax je realizovaná formou učebného predmetu 
prax. Ďalšie odborné zručnosti žiaci získavajú v rámci súvislej odbornej praxe počas štúdia v druhom 
a v treťom ročníku štúdia. 
Odborná prax je zabezpečovaná zmluvnými vzťahmi s fyzickými a právnickými osobami v Žilinskom 
kraji. 
Ďalšie organizačné podrobnosti sú uvedené v Organizačnom pláne odbornej praxe pre daný školský 
rok  a sú tiež súčasťou učebného plánu. 
Maturitná skúška sa koná v súlade s platnými predpismi a pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ 
VV a Š SR. 
 

4.4. ZDRAVOTNÉ POŽIADAVKY NA ŽIAKA 
 
Odborná príprava žiakov v skupine odborov 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia  a uplatnenie 
absolventov uvedených odborov je spojená s fyzicky náročnou prácou, často aj v sťažených 
podmienkach. Preto prevažná väčšina  odborov je vhodná len pre zdravú, fyzicky a duševne zdatnú 
mladú populáciu. Pri ľahších fyzických postihnutiach je potrebný súhlas lekára. 
Do študijného  odboru  staviteľstvo  môžu byť prijatí uchádzači s dobrým zdravotným stavom.  
Uchádzači nesmú trpieť predovšetkým: 

 prognosticky závažným ochorením obmedzujúcim funkcie horných končatín (porucha hrubej 
a jemnej motoriky), 

 psychickými chorobami (alkoholizmus, toxikománia, nervové choroby) 

 prognosticky závažnými ochoreniami oka 
Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov posúdi a písomne potvrdí dorastový lekár v Prihláške žiaka na 
štúdium, v prípade zmenenej pracovnej schopnosti aj posudková komisia sociálneho zabezpečenia.  
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4.5. POŽIADAVKY NA BEZPEČNOSŤ A HYGIENU PRI 

PRÁCI 
 
Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a protipožiarnej ochrany. Výchova k bezpečnej a zdravie 
neohrozujúcu prácu vychádza po dobu štúdia z požiadaviek platných právnych a ostatných predpisov 
(zákonov, nariadení vlády SR, vyhlášok, technických predpisov a slovenských technických noriem). 
Tieto požiadavky sa musia vzťahovať k výkonu konkrétnych činností, ktoré sú súčasťou odborného 
výcviku. Tieto požiadavky sa musia doplniť informáciami o rizikách možného ohrozenia, ktorým sú 
žiaci pri teoretickom a praktickom vyučovaní vystavení vrátane informácií o opatreniach na ochranu 
pred pôsobením týchto zdrojov rizík (zdravotné riziká a opatrenia pri ručnej manipulácii s bremenom, 
rizikové faktory súvisiace s mikroklimatickými podmienkami – teplotná záťaž organizmu a pod.). 
Priestory pre výučbu musia zodpovedať svojimi podmienkami požiadavkám stanovených 
v zdravotníckych predpisoch (hygienické požiadavky na priestory, prevádzka školských zariadení, 
bezpečná prevádzka, používanie strojov, prístrojov a pod.).  
Nácvik a precvičovanie činností musí byť v súlade s požiadavkami, ktoré upravujú prácu pre 
mladistvých (napr. Zákonník práce) a v súlade s podmienkami, podľa ktorých môžu mladiství 
vykonávať zakázané práce z dôvodu prípravy na povolanie. 
 
 Základnými podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa rozumie: 

 dôkladne a preukázané oboznámenie žiakov s predpismi o BOZP, protipožiarnymi predpismi 
             a s technologickými postupmi, 

 používanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipožiarnym 
             predpisom, 

 používanie ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov, 

 vykonávanie stanoveného dozoru na pracoviskách žiakov, pričom sa vymedzia stupne dozoru 
              nasledovne: 

- práca pod dozorom si vyžaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej dozorom, ktorá 
dohliada na dodržiavanie BOZP a pracovného postupu. Táto osoba musí zrakovo 
obsiahnuť všetky pracovné miesta tak, aby mohla bezpečne zasiahnuť v prípade 
porušenia BOZP, 

- práca pod dohľadom si vyžaduje prítomnosť osoby poverenej dohľadom kontrolovať 
pracoviská pred začatím práce a pokiaľ nemôže zrakovo všetky pracoviská obsiahnuť, v 
priebehu práce ich obchádza a kontroluje. 
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5. PODMIENKY NA REALIZÁCIU ŠKOLSKÉHO 
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

 

Názov a adresa školy  
 

Stredná priemyselná škola  stavebná 
Veľká  okružná  25  
 010 01   Žilina 

 
Názov školského vzdelávacieho 
programu 
 

 
STAVEBNÍCTVO  pre 21. storočie 

 

Kód a názov  štátneho vzdelávacieho 
programu 

36 stavebníctvo,  geodézia a kartografia 
pre skupinu študijných odborov 

Kód a názov študijného odboru 3650 M  staviteľstvo  
 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie –  ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Vyučovací jazyk  slovenský 

Druh školy štátna škola 

Forma štúdia denná 

 
Pre vzdelávanie v súlade s daným štátnym vzdelávacím programom je nevyhnutné vytvárať vhodné 
realizačné podmienky. Podkladom na ich stanovenie sú všeobecné požiadavky platných právnych 
noriem a konkrétne požiadavky vyplývajúce z cieľov a obsahu vzdelávania v študijnom odbore. 
V ŠVP sú vo všeobecnej rovine vymedzené základné podmienky na realizáciu školského vzdelávacieho 
programu STAVEBNÍCTVO pre 21.storočie. 
 
My sme ich rozpracovali podrobnejšie a konkrétne podľa potrieb, požiadaviek, aktuálnych cieľov 
a našich reálnych možností. 
Optimálne požiadavky a podmienky, podľa ktorých sa bude poskytovať tento školský vzdelávací 
program sú nasledovné: 
 

5.1. MATERIÁLNE PODMIENKY 
 

Teoretické vyučovanie je realizované v samostatnej štvorposchodovej budove pozostávajúcej zo 
štyroch pavilónov s celkovým priestorom 45 087 m3, ktorá je situovaná v centre mesta Žilina na ulici 
Veľká okružná č.25. 
Stav školskej budovy je na žiaducej úrovni, dostupnosť školy je veľmi dobrá. 
Škola je vybavená  kvalitnými sociálnymi a hygienickými priestormi viažucimi sa k fyziologickým 
a relaxačným potrebám žiakov a zamestnancov (hygienické zariadenia, oddychové priestory, kabinety, 
klubovňa, bufet, nápojové automaty, školský dvor a záhrada). 
 
V oblasti materiálno-technického zabezpečenia možno pozitívne hodnotiť pripojenie školy na internet 
a vybavenie piatich učební  informačno-komunikačnými technológiami, ktoré škola získala cez projekty, 
zo sponzorských darov a od rodičov(asi 210 počítačov, 9 interaktívnych tabúľ, 23 dataprojektorov, 
grafických programov na odborné predmety), ktorých používanie je neoddeliteľnou súčasťou výučby. 
Každý učiteľský kabinet je vybavený počítačovou zostavou a kopírkou. 
Žiaci  majú možnosť kopírovať si študijné materiály na najmodernejšej kopírke (je umiestnená na 
chodbe) bezhotovostným stykom – pomocou dobíjacích kariet. 
Školská knižnica  každoročne  aktualizuje a modernizuje knižničný fond, predovšetkým vďaka 
príspevku Rodičovského združenia. V súčasnosti má asi 8 200 knižničných jednotiek. 
Záujem o knižničný fond sa prejavuje v návšteve knižnice a zrealizovaných výpožičkách. 
Návštevnosť sa zvyšuje  nielen vďaka obnove knižného fondu, ale aj elektronizácii knižnice 
a knižničného fondu, ako aj pripojeniu  na internet. Školská knižnica slúži ako miesto vzdelávacích 
a kultúrno – spoločenských podujatí (informačná výchova, videoprojekcia, besedy, prednášky, 
záujmové útvary,...) 
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KAPACITA ŠKOLY 
 
Vedenie školy 

 kancelária riaditeľa školy, 

 kancelária zástupcu riaditeľa školy pre všeobecnovzdelávacie predmety, 

 kancelária zástupcu riaditeľa školy pre odborné predmety, 

 kancelária zástupcu riaditeľa školy pre technicko – ekonomické činnosti, 

 kancelária výchovnej poradkyne, 
 

Pedagogickí zamestnanci školy 

 zborovňa pre pedagogických zamestnancov na účely rokovania pedagogickej rady 
a pracovných porád, 

 klubovňa pre učiteľov, 

 kuchynka, 

 hygienické priestory (WC, sprchy),  

 kabinety učiteľov. 
 

Nepedagogickí zamestnanci školy 

 kancelária tajomníčky školy, 

 kancelária hospodárky školy, 

 vrátnica, 

 šatne a odkladacie priestory pre upratovačky. 
 
Ďalšie priestory 

 aula školy, 

 knižnica (študovňa a čitáreň), 

 bufet, 

 sklad učebníc, 

 sklady učebných pomôcok a didaktickej techniky, 

 sklad náradia a zariadení, 

 sklady s odkladacím priestorom, 

 dielňa, 

 archív, 

  kotolňa. 
 
Makrointeriéry 

 školská budova, 

 školský dvor, 

 budova dielní a garáže. 
 

Vyučovacie interiéry 

 klasické triedy – učebne pre teoretické vyučovanie (24), 

 učebne výpočtovej techniky (6) 

 rysovne (2)  -  s klasickým vybavením ( rysovacie stoly), 

 rysovne (2)  -  s rysovacími stolmi a s počítačmi, 

 odborná učebňa fyziky, 

 odborné učebne cudzích jazykov (3), 

 laboratórium stavebných materiálov a praxe, 

 telocvičňa, 

 posilňovňa, 

 učebňa telesnej výchovy a športu 
 

Vyučovacie exteriéry 
 

 školské ihrisko, 

 záhrada (s vybudovaným bodovým poľom pre vyučovanie praxe z geodézie). 
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5.2 PERSONÁLNE PODMIENKY 
 

Požiadavky na manažment školy, ktorý realizuje školský vzdelávací program, sú  v súlade 
s požiadavkami odbornej a pedagogickej spôsobilosti a s kvalifikačnými predpokladmi, ktoré sú 
nevyhnutné pre výkon náročných riadiacich činnosti podľa platných predpisov. 

 
Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov všeobecnovzdelávacích 
predmetov, ktorí realizujú školský vzdelávací program je v súlade s platnými predpismi. Plnenie 
ďalších kvalifikačných predpokladov potrebných pre výkon zložitejších, zodpovednejších 
a náročnejších pedagogických činnosti sa riadi platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci 
zabezpečujú súlad všetkých vzdelávacích a výchovných činností s cieľmi vzdelávania v danom 
študijnom odbore v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Práva a povinnosti 
pedagogických zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich pedagogickej činnosti 
v rámci platných predpisov.  

 
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 činnosti sa riadi platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú súlad 
všetkých vzdelávacích a výchovných činností s cieľmi vzdelávania v danom študijnom odbore 
v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov 
sú zabezpečené a naplňované po dobu ich pedagogickej činnosti v rámci platných predpisov.  

 
Odborná spôsobilosť nepedagogických zamestnancov (hospodárka, mzdová  zamestnankyňa, 
samostatná administratívna zamestnankyňa, upratovačky, školník, bezpečnostný technik 
a technik PO), ktorí sa podieľajú na realizácii školského vzdelávacieho programu je v súlade s 
platnými predpismi. Práva a povinnosti nepedagogických zamestnancov sú zabezpečené 
a naplňované po dobu ich činnosti v rámci platných predpisov.  

 
Plnenie požiadaviek poradenskej činnosti sa riadi platnými predpismi. Výchovná poradkyňa je 
pedagogický zamestnanec, ktorého poslaním je poskytovanie odbornej psychologickej 
a pedagogickej starostlivosti žiakom, rodičom a pedagogickým zamestnancom školy. Prácu 
výchovnej poradkyne  usmerňujú metodické, pedagogické a psychologické centrá. Ďalšie práva 
a povinnosti výchovného poradcu vymedzujú vnútorné predpisy školy (pracovný poriadok, 
vnútorný poriadok školy, interný  mzdový predpis a pod.) 

 
Plnenie požiadaviek koordinátorov špecifických činností vykonávajú pedagogickí zamestnanci 
v súlade so školským vzdelávacím programom. Ich prácu usmerňujú metodické a pedagogické 
centrá. Ich ďalšie práva a povinnosti vymedzujú vnútorné predpisy školy (pracovný poriadok, 
vnútorný poriadok školy, interný mzdový predpis a pod.).  
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5. 3 ORGANIZAČNÉ PODMIENKY 
 

 Vyučovanie začína o 7.50 h. Organizácia školského roka sa riadi pokynmi MŠ VVaŠ  SR pre 
daný školský rok. 

 Plnenie stanovenej miery vyučovacej  povinnosti pedagogických zamestnancov vyplýva 
z platnej legislatívy a rámcového učebného plánu štátneho vzdelávacieho programu. 

 Rámcové rozvrhnutie obsahu vzdelávania v školskom vzdelávacom programe vychádza zo 
ŠVP. Stanovené vzdelávacie oblasti a ich minimálne počty hodín boli v tomto programe 
dodržané a sú preukázateľné. 

 Plnenie školskej legislatívy vzhľadom na organizáciu a priebeh Školského vzdelávacieho 
programu vo väzbe na teoretické vyučovanie je v súlade zo ŠVP. Výchovnovzdelávací proces 
sa riadi Zákonom o výchove a vzdelávaní (školský zákon). 

 Vzdelávanie a výchova žiakov  sa riadi podľa Školského poriadku pre žiakov a učiteľov SPŠ 
stavebnej v Žiline. Zabezpečuje jednotnosť v celom výchovno-vzdelávacom procese. 
Upravuje pravidlá správania sa žiakov v teoretickom vyučovaní a na odbornej praxi. Obsahuje 
tiež práva a povinnosti žiakov, rodičov, zákonných zástupcov  a učiteľov. Rodičia žiakov 
1.ročníka sú so základnými časťami školského poriadku oboznámení pri zápise žiaka (v mesiaci 
máj) na štúdium pre nasledujúci školský rok . 
Žiaci sa oboznamujú so školským poriadkom každý rok na prvej triednickej hodine. Táto 
skutočnosť je zaznamenaná aj v triednych knihách. 

 Hodnotenie a klasifikácia žiakov sa riadi Metodickými pokynmi na hodnotenie a klasifikáciu 
žiakov strednej školy vydanými MŠ SR, sú tiež rozpracované v Školskom vzdelávacom 
programe   v bode č.33 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov v školskom vzdelávacom 
programe STAVEBNÍCTVO pre 21.storočie. 

 Stretnutia s rodičmi prvákov sú plánované v septembri ( v treťom týždni školského roka), kde 
sa zoznamujú s učiteľmi, s kolektívom v triede, získavajú podrobnejšie informácie o škole, jej 
štýle práce, organizácií vyučovania, metódach a prostriedkoch hodnotenia, plánovanými 
aktivitami na škole. Sú oboznámení s povinnosťami, právami a postupmi a s úplným znením 
školského poriadku a ďalšími metodickými pokynmi a usmerneniami. Záznamy s podpismi 
oboznámených žiakov sú súčasťou dokumentácie triedneho učiteľa. 

 Ukončovanie štúdia a organizácia maturitnej skúšky sa riadi platnými legislatívnymi predpismi. 

 Maturitná skúška sa skladá s externej časti a písomnej formy internej časti, praktickej časti 
odbornej zložky a ústnej časti odbornej zložky. 

 Spolupráca s rodičmi sa realizuje predovšetkým prostredníctvom triednych učiteľov, 
výchovného poradcu, vedenia školy a jednotlivých vyučujúcich všeobecnovzdelávacích 
a odborných predmetov, osobnou komunikáciou s rodičmi alebo zákonnými zástupcami žiaka. 
Sú to predovšetkým stretnutia v rámci plánovaných zasadnutí Rodičovskej rady a zasadnutia 
Rady školy, v ktorých sú zastúpení rodičia a sociálni partneri. 
Obsahom týchto zasadnutí sú informácie o plánoch a dosiahnutých výsledkoch školy, riešenie 
problémových  výchovných situácií, organizovanie spoločenských, vzdelávacích, kultúrnych 
a športových akcií usporiadaných školou. 

 Súťaže a prezentácia zručností a odborných spôsobilostí v odbore sa na školskej úrovni 
organizuje formou jednoduchých ročníkových prác ako spoločný výstup teoretického 
a praktického vyučovania. Škola určí obsah, rozsah, úroveň, kritériá hodnotenia, formu prác 
a ich prezentácie aj na verejnosti. Žiaci sa môžu zúčastňovať na súťažiach a prezentáciách vo 
svojom odbore na národnej  a medzinárodnej úrovni. 
Grafické práce žiakov sa môžu predstaviť verejnosti na výstavách a prezentáciách na   
 miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. 

 Dlhodobé projekty a súťaže dopĺňajú formy používané k napĺňaniu cieľov Školského 
vzdelávacieho programu  a k rozvoju všetkých základných kompetencií predovšetkým o aktivity 
dlhodobej povahy, na nich sa podieľajú žiaci všetkých ročníkov rôznych odborov , niekedy aj 
rôznych škôl, ale aj absolventi školy. Žiaci sa zapájajú  do olympiád, športových turnajov 
a súťaží, do SOČ, do odborných súťaží firiem. 

 Jednorazové akcie – besedy, diskusie, prehliadky, súťaže, exkurzie, prednášky a pod. 

tvoria neoddeliteľnú súčasť výchovnovzdelávacieho profilu školy (základný prehľad je uvedený 
v charakteristike školy). Dotvárajú podobu školy, ponúkajú žiakom, bez ohľadu na ročník štúdia, 
možnosť rozvoja komunikatívnych, sociálnych a občianskych kompetencií.  
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 Škola ponúka k výberu tieto voliteľné oblasti (staviteľstvo - pozemné  staviteľstvo, staviteľstvo 
- dopravné staviteľstvo, staviteľstvo - požiarna ochrana, staviteľstvo - rekonštrukcia 
a adaptácia budov a  staviteľstvo - stavebný manažment). 

 Žiaci si podávajú prihlášky na voliteľnú oblasť po 1.ročníku.  
Podmienky a organizáciu voľby špecializácie pripravuje vedenie školy tak, aby žiaci  získali 
dostatok informácií o obsahu každej špecializácie  a o možnostiach profesijného uplatnenia. 

 Hodinové dotácie predmetov v učebnom pláne sú záväzné, ich rozdelenie do ročníkov je 
doporučené predmetovými komisiami a môžu byť v odôvodnených prípadoch , na základe 
hodnotenia výsledkov vzdelávania, skúseností z vyučovania , pre nasledujúci cyklus zmenené.. 

 Delenie hodín vo vyučovacích predmetoch je v právomoci riaditeľa školy, ktorý musí 
postupovať v súlade s platnými predpismi MŠ SR. 

 Pri realizácií zámerov ŠkVP sa využívajú formy a metódy preferujúce delenie žiakov do 
menších skupín. Konkrétne sa jedná o vyučovacie hodiny povinných predmetov (jazyky, 
výchovné predmety, informatika, deskriptívna geometria, odborné kreslenie). Dôraz dávame na 
rozvoj kompetencií k učeniu, k riešeniu problémov, komunikatívne kompetencie a tiež 
kompetencie občianske. Pri predmetoch napr. konštrukčné  cvičenia, CAD systémy  vytvárame 
malé skupiny s možnosťou individuálnej alebo skupinovej práce, s prevahou rozvoja 
praktických zručností, dávame dôraz na rozvoj kompetencií na riešenie problémov. 
 Na cvičeniach jednotlivých predmetov (slovenský jazyk, matematika) vytvárame skupiny za 
účelom rozvoja kompetencií komunikatívnych a kompetencií k riešeniu problémov. 

 Žiaci so zdravotným oslabením (III. zdravotná skupina) sa zaraďujú do oddelení zdravotnej 
telesnej výchovy. 
V prípade, že žiak nie je zaradený do oddelenia zdravotnej telesnej výchovy, žiaka ponecháme 
na vyučovacích hodinách telesnej výchovy a realizujeme integrované vyučovanie.  
Žiak môže byť oslobodený od účasti na vyučovaní telesnej výchovy iba na návrh lekára. 

             Bezpečnosť pri vyučovaní zabezpečuje učiteľ svojou prítomnosťou po celý čas vyučovacej 
             hodiny. Ak nastane úraz, okamžite učiteľ poskytne prvú pomoc, zabezpečí lekárske ošetrenie,  
             oznámenie rodičom a napíše záznam o úraze. 
 

 VYUČOVANIE CUDZÍCH JAZYKOV 
 
Vyučované cudzie  jazyky: anglický jazyk  

nemecký jazyk 
 
Časová dotácia cudzieho jazyka na všetkých študijných odboroch je 4 hodiny týždenne počas celého 
štúdia. 
Žiakom odporúčame pokračovať na našej škole v štúdiu toho jazyka, ktorý mali na základnej škole. 
Zabezpečí sa tým kontinuita jazykového vzdelávania v súlade s Koncepciou vyučovania cudzích 
jazykov v základných a stredných školách. 
Na hodinách sa bude používať Európske jazykové portfólio ako nástroj autoevalvácie a podpory učenia 
sa cudzieho jazyka. 
 
Vyučovanie cudzích jazykov v prevažnej miere prebieha v odborných jazykových učebniach. 
Žiaci majú k dispozícií techniku a kvalitný didaktický materiál ( učebnice, pracovné listy, tlač, video, CD 
prehrávače, obrazový materiál). 
Prioritou v oblasti jazykových kompetencií  je pracovať so slovníkom ( prekladovým, výkladovým) a 
používať s  pomocou učiteľa iné jazykové príručky  a informačné zdroje., komunikovať v jednoduchých 
spoločenských úlohách, v bežných komunikatívnych situáciách -  používať verbálne a neverbálne 
výrazové prostriedky. Na hodinách cudzieho jazyka žiaci počúvajú s porozumením, čítajú 
s porozumením, zameriavajú sa na písomný a ústny prejav. 
Žiaci na hodiny cudzích jazykov sa delia na skupiny, v každej skupine je 13 - 16 žiakov. 
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ODBORNÉ EXKURZIE 
 
Organizácia exkurzií je súčasťou teoretického vyučovania. Zameriavajú sa na poznávanie nových 
výrobných technológií, nových materiálov, ekologických stavieb, prezentácie a výstavy nových výrobkov 
a technológií. 
Exkurzie sa konajú v každom ročníku s pedagogickým dozorom a počtom žiakov v zmysle platných 
predpisov.  
Odborný obsah exkurzií vyplýva z obsahu učebných osnov odboru štúdia a plánuje sa v ročnom pláne 
školy. 
Zahraničné odborné exkurzie, ich cieľom je podporiť a posilniť záujem žiakov o komunikáciu 
v cudzom jazyku a rozšírené sú aj o odbornú časť. Každoročne organizujeme jazykovo-odbornú 
exkurziu do Viedne so zameraním na kultúrne a architektonické pamiatky, odbornú exkurziu do Prahy 
a Olomouca. 
 

ORGANIZÁCIA ODBORNEJ PRAXE 
 
Odborná prax prispieva hlavne k rozvoju sociálnych, komunikatívnych a personálnych kompetencií 
žiakov a k realizácií prierezovej témy Človek a svet práce. 
Súčasťou odbornej praxe sú tieto témy:  

 podstata a formy podnikania, pracovnoprávne vzťahy, požiadavky zamestnávateľov na 
pracovníkov a absolventov škôl, 

 osobná prezentácia, pracovný životopis, pracovné hodnotenie, osobné portfólio, 

 trh práce, jeho ukazovatele, vývojové trendy. 
 

Osvojovanie požadovaných praktických zručností a činností sa realizuje týmito formami: 

 cvičenia, 

 učebná prax, 

 odborná prax 

V rámci učebnej a odbornej praxe žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti z oblasti konkrétnych 
technických prevedení a ich využívania. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie 
ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.  

Učebná prax sa realizuje v týchto predmetoch: 

o prax v 2. alebo 3. ročníku s celkovou týždennou dotáciou 3 h 
o konštrukčné cvičenia v 1. až 4. ročníku, 
o čiastočne v predmetoch stavebné konštrukcie, stavebná prevádzka, 

ekonomika,  geodézia. 
Učebná prax predmetu prax je realizovaná  v priestoroch areálu školy a v spolupráci so sociálnymi 
partnermi priamo v stavebných firmách a firmách, ktoré so stavebníctvom a prácami s nimi súvisiacimi 
sa zaoberajú. Žiak je vedený pedagogickým zamestnancom školy. 
 
Učebná prax predmetu geodézia je realizovaná trojdenným sústredeným meraním v rozsahu  
8 hodín v 3. ročníku. 
 Cieľom merania je zopakovať a spojiť precvičené čiastkové úlohy z jednotlivých vyučovacích hodín 
(v dvoch ucelených celkoch). Jeden celok tvorí nivelácia a druhý ucelený celok tvorí vytyčovanie. 
V precvičovaných úlohách je zahrnuté všetko podstatné , s čím sa žiaci stretnú v praxi a čo budú 
v stavebnej praxi z pohľadu geodézie využívať. 
 

Súvislá odborná prax je sústredená do 2. a 3. ročníka v období maturitných skúšok v celkovom 

rozsahu 10 pracovných dní. 
 V 2. ročníku je žiak hodnotený v rámci predmetu prax, v 3. ročníku v rámci predmetu konštrukčné 
cvičenie. Minimálne 160 hodín je povinne realizovaných na pracoviskách fyzických alebo právnických 
osôb, ktoré majú oprávnenie v činnostiach súvisiacich s daným odborom.  
Súvislú odbornú prax si žiaci zabezpečujú sami a škola im na základe podpísanej zmluvy, kde sú presne 
určené podmienky pre vykonávanie tejto praxe, umožní vykonávanie praxe vo firme vybranej žiakom. 
Pokiaľ nie je možné prax zaistiť prostredníctvom sociálnych partnerov, zabezpečí ju škola vo svojich 
priestoroch a pomocou svojich pedagogických zamestnancov. 
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Vzťahy medzi školou a organizáciou, v ktorej sa prax uskutočňuje, sú zaistené Dohodou o zabezpečení 
odbornej praxe. 
Väčšina žiakov pracuje v Žilinskom kraji, časť žiakov v Trenčianskom kraji, Trnavskom kraji, 
Prešovskom kraji, ďalší pracujú v rôznych miestach Slovenska a tiež aj Českej republiky. 
Miesto praxe vyplývalo hlavne z toho, či si ho hľadali v mieste bydliska alebo prax absolvovali  u svojich 
rodinných príslušníkov a známych, ktorí podnikajú na území celej SR alebo ČR. 
Dohodu o zabezpečení odbornej praxe každého žiaka schvaľuje  riaditeľ školy. 
O priebehu praxe si vedú podrobné záznamy v stavebnom denníku, do ktorého si zaznamenávajú 
každodennú pracovnú činnosť. Po skončení praxe žiak denník odovzdá triednemu učiteľovi. 
 
Žiaci odboru staviteľstvo vykonávajú odbornú prax vo firmách, na stavebných úradoch alebo 
u živnostníkov, ktorí majú v náplni činnosti stavebnú činnosť a túto činnosť aj vykonávajú.  
Žiaci 2. ročníka túto prax vykonávajú na pozícií stavebný robotník. Vykonávajú odborné stavebné práce 
betonárske, murárske, železiarske, lešenárske, debniace a práce TZB (inštalatérske, izolačné, 
kúrenárske a pod.) Žiaci si precvičujú manuálne schopnosti, sledujú technologické postupy stavebných 
prác, precvičujú si činnosti technikov v stavebnej výrobe a prípravu stavieb. 
Žiaci 3. ročníka  prax vykonávajú na pozíciách ako pomocní asistenti majstra alebo stavbyvedúceho, 
v projektovej príprave stavieb, pri rozpočtovaní stavebných prác. zoznamujú sa s povinnosťami majstra 
a stavbyvedúceho pri realizácií stavby. 
Zoznamujú sa s priebehom projektových prác a v rámci možností sa podieľajú na príprave konkrétnej 
projektovej dokumentácie. 
Priamo v praxi vidia pracovné náplne a sledujú plnenie si pracovných povinností a úloh zamestnancov. 
Majú možnosť porovnať teóriu a prax. 
Žiaci 3. ročníka špecializácie  staviteľstvo – požiarna ochrana prax vykonávajú u požiarnych útvarov 
alebo vo firmách , ktorých činnosť súvisí s požiarnou ochranou. 
 

ÚČELOVÉ KURZY 
 
Súčasťou školského vzdelávacieho programu STAVITEĽSTVO pre 21.storočie  je systém kurzov, 
ktoré slúžia k naplneniu obsahu a cieľov niektorých prierezových tém, ale aj jednotlivých vzdelávacích 
oblastí. Podľa obsahu sú jednotlivé kurzy zamerané na rozvoj kompetencií k učeniu , kompetencií 
komunikatívnych, sociálnych a personálnych a občianskych kompetencií. 
 
Prehľad účelových kurzov: 

 Kurz na ochranu života a zdravia 

 Kurz pohybových aktivít v prírode 
 
Ochrana života a zdravia je povinnou organizačnou formou vyučovania. Integruje postoje, vedomosti 
a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, tiež pri pobyte 
a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka 
a jeho okolie. Obsah kurzu nadväzuje na účelové cvičenia a tvorí ho teoretická príprava, praktický výcvik 
a mimovyučovacia záujmová činnosť žiakov. Názorné a praktické metódy prevládajú nad verbálnymi 
a hodnotenie žiakov je slovné. 
 
Účelové cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu  6 hodín 
v každom polroku školského roka. Presný termín určí riaditeľ školy.  
Účasť žiakov je na cvičeniach povinná. Žiaci so zmenenou pracovnou schopnosťou plnia primerané 
úlohy  podľa lekárskeho nálezu.  
Plán cvičenia určuje ciele, a obsah cvičenia, priestory na činnosť, zaradenie učiteľov do výkonových 
funkcií. Stanoví spôsob ich prípravy, ako aj prípravu žiakov, materiálno, zdravotnícke a bezpečnostné 
opatrenia, prípadnú spoluprácu so spoločenskými organizáciami regiónu a orgánmi štátnej správy. 
Program cvičenia sa realizuje spravidla v dvojhodinových jednotkách. Presun na miesto konania sa 
nezapočíta do času cvičenia, ak nie je jeho súčasťou.  
 
Kurz na ochranu života a zdravia  sa organizuje v 3. ročníku v trvaní tri dni po 7 hodín výcviku. 
Kurz je súčasťou plánu práce školy.  
Je vyvrcholením procesu výchovy žiakov v tejto oblasti, formuje ich vlastenecké povedomie, dotvára 
sústavu ich zručností a návykov o ochrane človeka a jeho zdravia, prispieva ku zvyšovaniu telesnej 
zdatnosti a psychickej odolnosti žiakov. 
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Aby absolvent ŠkVP spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej oblasti musí disponovať 
stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo predpísané obsahovými štandardmi. 
 
Účasť žiakov je na kurze povinná. Organizuje sa v spolupráci s Radou školy, zdravotníckymi, 
ochranárskymi a inými spoločenskými organizáciami, orgánmi štátnej správy (policajným zborom, 
hasičským a záchranným zborom, miestnou vojenskou správou, útvarmi civilnej ochrany a pod.). 
Učivo ochrany života a zdravia sa preberá v samostatných tematických celkoch s týmto obsahom: 

 riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, 
 zdravotná príprava, 
 pobyt a pohyb v prírode, 
 záujmové technické činnosti a športy. 

 
Kurz pohybových aktivít v prírode sa koná v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 
15 vyučovacích hodín.  
Organizuje sa 1. ročníku štúdia (so zameraním na zimné športy) a v 2. ročníku štúdia (so zameraním 
na letné športy). 

 

 
5.4.PODMIENKY BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY 

ZDRAVIA PRI VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ 
 
Škola sa snaží poskytovať nielen vysokú úroveň vedomostí, ale aj prehlbovanie charakterových 
vlastností, ku ktorým patrí zmysel pre poriadok, uvedomelé dodržiavanie bezpečnostných zásad, 
hygienických a zdravotných požiadaviek. 
Vytváranie podmienok bezpečnej a hygienickej práce je organickou súčasťou celého vyučovacieho 
procesu. 
Výchova k bezpečnosti a zdravie neohrozujúcu prácu vychádza počas celej doby štúdia žiakov 
z požiadaviek platných právnych a ostatných predpisov ( zákonov, nariadení vlády SR, vyhlášok, 
technických predpisov, a slovenských technických noriem). 
Škola má spracovaný plán vstupného školenia bezpečnosti práce, dodržiavania osobnej hygieny 
a protipožiarnej ochrane pre žiakov a zamestnancov.  
 
Zásadné zámery koncepcie politiky BOZP sú zamerané na : 

 zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

 vylúčenie alebo obmedzenie faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, 

 vylúčenie alebo obmedzenie faktorov podmieňujúcich vznik chorôb z povolania a iných  
poškodení zdravia  z práce, 

 zaistenie všeobecných zásad prevencie, 

 zaistenie opatrení na poskytnutie prvej pomoci pri vzniku pracovných úrazov. 
 

V požiadavke na bezpečnosť sú definované práva a povinnosti zamestnancov a žiakov pri práci, zásady 
bezpečnosti  a určené pracovné postupy s ktorými bol žiak a učiteľ riadne a preukázateľne 
oboznámený. Všetci žiaci pri nástupe v úvode školského roku sú preškolení o BOZP zmluvným 
technikom BOZ a PO. Sú oboznámení so školským poriadkom a preukázateľne upozornení pred 
každou činnosťou o možnom ohrození zdravia a bezpečnosti. 
 
Žiaci sú poučení: 

 o poskytovaní prvej pomoci, 

 o miestach, kde sú umiestnené lekárničky prvej pomoci, 

 o požiarnom nebezpečenstve v škole, 

 o používaní prenosných hasiacich prístrojov, 

 ako postupovať pri obsluhe pracovných zariadení,  

 o práci na pracovisku ( napr. zemné práce, pri asanačných a búracích prácach, zdravotné 
riziká a opatrenia pri ručnej manipulácii  s bremenom, rizikové faktory súvisiace s klimatickými 
podmienkami na stavbe – teplotná záťaž organizmu a pod.),  

 o požiadavky BOZP pri odbornej praxi, exkurziách, pri meracích prácach v teréne alebo 
školskom výlete, 

 o požívaní ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov. 
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Nácvik a precvičovanie činností na odbornej praxi musí byť v súlade s požiadavkami, ktoré upravujú 
prácu pre mladistvých ( napr. Zákonník práce) a v súlade s podmienkami, podľa ktorých môžu mladiství 
vykonávať zakázané práce z dôvodu prípravy na povolanie. 
Priestory na výučbu zodpovedajú svojimi podmienkami požiadavkám stanovených v zdravotníckych 
predpisoch. Škola zabezpečuje bezchybný stav objektov, technických zariadení a ich pravidelnú údržbu 
a revíziu. Revízia sa vykonáva u všetkých zákonom predpísaných zariadení ( elektrické prístroje, 
elektrické zariadenia, bleskozvody, plynová kotolňa, hasiace prístroje a hydranty, telocvičné náradia). 
Ochrana pred požiarmi  je zabezpečená podľa platných predpisov, škola má vypracované poplachové 
smernice a žiaci sú oboznámení s evakuačným plánom v jednotlivých častiach areálu školy. Pravidelne 
sa zúčastňujú  požiarneho výcviku za účasti hasičov zo Hasičského a záchranného zboru v Žiline. 
 
Škola eviduje a registruje školské úrazy a ich odškodňovanie, sleduje školskú úrazovosť. 
Škola zabezpečuje ochranu žiakov pred násilím, šikanovaním a inými spoločensky negatívnymi javmi. 
V uvedenej oblasti  škola vykonáva aj prevenciu  formou aktivít, ktoré vypracujú  podľa aktuálnych 
požiadaviek  výchovná  poradkyňa a koordinátorka prevencie  v spolupráci s triednymi  učiteľmi.  
 
VYPRACOVANÉ INTERNÉ DOKUMENTY:  
 

 Metodické usmernenie k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov. 

 Hodnotenie nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia 
a zoznam na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. 

 Analýza nebezpečenstiev, ohrození a rizík. 

 Traumatologický plán, opatrenia a postup v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia 
prvej pomoci, záchranných prác a evakuácie, smernica na určenie postupov pri vzniku úrazu 
a nebezpečnej udalosti. 

 Smernica na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v škole ( zásady bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri organizovaní mimoškolských činností, osobitné zásady bezpečnosti 
a ochrany zdravia žiakov so zdravotným znevýhodnením). 
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6. PODMIENKY VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO 
ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍMI POTREBAMI 

 

Názov a adresa školy  
 

Stredná priemyselná škola  stavebná 
Veľká  okružná  25 
010 01  Žilina 

  
Názov školského vzdelávacieho 
programu 
 

 
STAVEBNÍCTVO  pre 21. storočie 
 

Kód a názov  ŠVP 36 stavebníctvo,  geodézia a kartografia 
pre skupiny študijných odborov 

 
Kód a názov študijného odboru 

 
3650 M STAVITEĽSTVO 

 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie –  ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Vyučovací jazyk  slovenský jazyk  

Druh školy štátna škola 

Forma štúdia denná 

 
Telesné postihnutie 
 Výkon stavebných povolaní nadväzujúcich na študijný odbor  STAVEBNÍCTVO pre 21.storočie  je  
spojený s fyzicky náročnou prácou v sťažených podmienkach, preto  je vhodný len pre zdravých, 
fyzicky zdatných uchádzačov so zdravým srdcovo-cievnym systémom, odolných voči chorobám z 
prechladnutia. V dôsledku zvýšeného rizika pri práci sú potrebné dobré zmyslové orgány, neprípustné 
sú záchvatové stavy.  
Práca geodetov v kanceláriách, ústavoch je fyzicky nenáročná, môžu ju vykonávať aj osoby s 
narušenou pohyblivosťou dolných končatín, musia byť však manuálne zruční.  
Vhodnosť vzdelávania v odbore v špecifických prípadoch posudzuje lekár a príslušné školské 
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie v závislosti od druhu a stupňa postihnutia 
a narušenia. 
 
Mentálne postihnutie  
Študijný odbor  STAVEBNÍCTVO pre 21.storočie  nie je vhodný pre žiakov s mentálnym postihnutím. 
 
 Poruchy zraku  
V dôsledku zvýšeného rizika pri práci v stavebnej výrobe, v teréne, nie je študijný odbor 
STAVEBNÍCTVO pre 21.storočie  vhodný pre uchádzačov s vážnymi poruchami zraku, slabšie 
poruchy zraku korigované okuliarmi sú prípustné.  
Vhodnosť vzdelávania v odbore v špecifických prípadoch posudzuje lekár a príslušné školské 
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie v závislosti od druhu a stupňa postihnutia a 
narušenia. 
  
Poruchy sluchu 
 Študijný odbor STAVEBNÍCTVO pre 21.storočie  nie je  vhodný pre uchádzačov s vážnym sluchovým 
postihnutím, menej závažné poruchy korigované kompenzačnými pomôckami sa pripúšťajú len pre 
výkon prác v bytoch, dielňach, či kanceláriách (u geodetov).  
Vhodnosť vzdelávania v odbore v špecifických prípadoch posudzuje lekár a príslušné školské 
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie v závislosti od druhu a stupňa postihnutia 
a narušenia. 
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Žiaci so špecifickými vývojovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, 
dysortgrafia) 

Počet žiakov so špecifickými vývojovými poruchami učenia je veľmi vysoký, sú v škole evidovaní, preto 
treba venovať tejto problematike primeranú pozornosť. Ide o žiakov významne ohrozených školskou 
neúspešnosťou a ďalšími rizikami vzniku sociálno-patologických javov, nakoľko toto postihnutie je 
skryté. Problémy v správaní, ktoré sa občas vyskytujú u týchto žiakov, možno zvyčajne zvládnuť 
bežnými výchovnými a poradenskými postupmi. Vo všeobecnosti ide o žiakov s priemerným nadaním 
(vyskytujú sa aj nadpriemerní jedinci) – intelektové prekážky v ďalšom vzdelávaní na stredných školách 
teda nie sú.  
Je veľmi dôležité, aby boli pedagógovia dobre informovaní o možnostiach a prekážkach vo vzdelávaní 
žiakov so špecifickými vývojovými poruchami učenia, o individuálnych predpokladoch a potrebách 
konkrétnych žiakov.  
 
Na základe posúdenia výsledkov aktualizovaných odborných vyšetrení a s ohľadom na reálne 
perspektívy a prognózu postihnutia, dosiahnutú úroveň zručností, schopností a vedomostí sa žiak 
s postihnutím alebo narušením môže prihlásiť do zvoleného študijného odboru. 
Nevyhnutné je rešpektovanie kontraindikácie daného postihnutia alebo narušenia k požiadavkám 
daných študijných odborov. 
Sú zohľadňovaní v prijímacom konaní na strednú školu. Je však potrebné predtým ako sa žiak hlási do 
určitého študijného odboru, navštíviť školu a poradiť sa s pedagógmi o konkrétnych požiadavkách 
štúdia i praxe. 
Pre každého žiaka s špecifickými poruchami učenia je zostavený individuálny vzdelávací program, kde 
sú uvedené  metodické prístupy k jednotlivým žiakom, nemajú však špeciálne upravené tematické 
plány, ani nie sú oslobodení zo žiadnych predmetov, lebo sú schopní náplň jednotlivých predmetov 
zvládnuť. 
U týchto žiakov učitelia volia vhodné metódy, formy vyučovania a hodnotenia (individuálne tempo, 
náhrada dlhých textov testami, špeciálne formy skúšania a pod.), aby vyhoveli individuálnym potrebám 
žiakov podľa doporučenia pedagogicko- psychologických poradní a niektorých prípadoch aj 
kompenzačné pomôcky (počítače - korektúra textu, farebné čítanie, grafické počítačové programy 
a iné). 
 
Výchovná poradkyňa, ktorá absolvovala špeciálne školenie, poskytuje učiteľom a žiakom so 
špecifickými potrebami konzultačné hodiny, doporučuje metodické prístupy, vypracováva individuálny 
plán vyučovania, spolupracuje s Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie 
v Žiline a na pedagogických poradách pravidelne informuje ostatných vyučujúcich. 
Individuálny plán vyučovania zostavuje i pre žiakov s postihnutím, stanoví im špecifické podmienky 
štúdia. Na tvorbe tohto plánu sa podieľajú aj ostatní vyučujúci a špeciálne centrá pre postihnutých. 
Rodičia alebo zákonní zástupcovia žiakov so zdravotným postihnutím alebo narušením spolupracujú 
počas štúdia s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi. Dôležitá je tiež spolupráca s výchovným 
poradcom školy, príslušným špeciálnym pedagógom a psychológom.  
 
Úspešná integrácia týchto žiakov na stredných školách, získanie odbornej kvalifikácie, je predpokladom 
a podmienkou ich úspešnej integrácie do života, na trhu práce. Je výhodné, ak proces integrácie týchto 
žiakov medzi bežnú populáciu začne už v základnej škole, na ktorej by sa mali žiaci naučiť systém 
nápravných postupov, kompenzačných postupov a pomôcok; rešpektovanie týchto postupov, pravidiel, 
ich tvorivá aplikácia na ďalšie úlohy, s ktorými sa žiak, stretá mu napomôžu zvládnuť aj úlohy, odborné 
učivo na strednej škole. 

Integrácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Tento vzdelávací program je otvorený pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Sú to žiaci, 
ktorí spĺňajú nasledujúce kritériá: 

 žiak pochádza z rodiny, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny je 
najviac vo výške životného minima, 

 aspoň jeden zákonný zástupca žiaka je dlhodobo nezamestnaný, 

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

 neštandardné bytové a hygienické podmienky rodiny, 

 vyučovací jazyk je iný, než jazyk, ktorým hovorí dieťa doma. 
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Špecifické vzdelávacie potreby žiakov s nižšou sociálnou úrovňou sa premietajú do obsahu 
vzdelávacieho programu, metód a foriem vyučovania a spôsobu hodnotenia žiakov. Významnú úlohu 
zohráva ekonomická situácia rodiny a cekého regiónu. To kladie nároky na motiváciu a výchovu žiakov, 
na vytváranie pozitívnej klímy v škole a znižovanie predčasných odchodov žiakov zo školy. 

Pre úspešné vzdelávanie budú  vytvorené tieto podmienky: 

 zisťovanie sociálneho prostredia (výchovná poradkyňa v spolupráci s triednymi učiteľmi),  

 možnosť doučovania sa (v jazykoch,odborných predmetoch, matematike ), 

 vo výchove klásť  dôraz na tolerantnú a bezkonfliktnú komunikáciu, 

 možnosť vypracovať  individuálny  vzdelávací  plán, ktorý bude vychádzať z dobrého poznania 
rodinného prostredia a využívať vyučovacie postupy vhodné pre rozmanité učebné štýly žiakov, 

 podpora mimotriednych aktivít (záujmové krúžky, šport, umenie), 

 dôraz klásť na význam cielenej prevencie pred vznikom sociálno – patologických javov 
(agresivita, kriminalita, drogové závislosti),  

 spolupráca so psychológom, sociálnymi pracovníkmi, 

 spolupráca s orgánmi štátnej správy, strediskami sociálnej pomoci. 

Výchovná poradkyňa týmto žiakom zo sociálne slabších rodín poskytuje informácie o možnosti získať 
stredoškolské sociálne štipendium a koordinuje jeho vyplácanie v spolupráci s Ústavom informácií 
a prognóz školstva a MŠ VVaŠ SR. 

Integrácia a vzdelávanie nadaných žiakov 

Škola vytvára v súlade so svojim profilom aj podmienky pre rozvoj nadaných žiakov.  

Výchova a vzdelávanie mimoriadne nadaných žiakov sa považuje vo všeobecnosti za veľmi efektívne 
a žiaduce, a to tak zo spoločenského, individuálneho ľudského hľadiska, ale aj z hľadiska 
ekonomického, návratnosti investovaného času a finančných prostriedkov. Týchto žiakov je potrebné 
podchytiť a individuálne s nimi pracovať.  

Medzi mimoriadne nadaných žiakov nepatria len žiaci s mimoriadnymi schopnosťami umeleckými alebo 
pohybovými, ale aj žiaci, ktorí preukazujú mimoriadne vysokú úroveň výkonov vo všetkých, alebo len 
v určitých oblastiach vzdelávania, či určitých činnostiach, prejavujú v týchto činnostiach vysokú 
motiváciu, sú cieľavedomí a kreatívni.  

Na druhej strane môžu mať veľa problémov pri zvládaní vzdelávania a v sociálnych vzťahoch. 

Zatiaľ čo v činnostiach, pre ktoré sú mimoriadne nadaní , lebo o ktoré majú vysoký záujem, dosahujú 
vynikajúce výsledky, môžu v iných vzdelávacích oblastiach dosahovať priemerné alebo slabé výsledky. 
Príčinou môže byť to, že sa nevedia efektívne učiť, podceňujú precvičovanie a opakovanie učiva alebo 
riešenie jednoduchých úloh, preferujú vlastné tempo a frontálny spôsob učenia ich spomaľuje 
a demotivuje. Mimoriadne nadaní žiaci sa prejavujú ako výrazné osobnosti, čo však tiež má svoje 
negatíva, hlavne v sociálnej komunikačnej oblasti. Môžu mať problémy v sebahodnotení, sú citliví na 
kritiku a hodnotenie druhými, ťažko nadväzujú vzťahy s druhými ľuďmi. 

Nie vždy sú títo žiaci prijímaní svojím okolím pozitívne, a to nielen spolužiakmi, ale aj učiteľmi. Konflikty 
s učiteľmi môžu vznikať nielen preto, že žiak niektoré predmety nepovažuje za významné, ale aj preto, 
že svojimi vedomosťami a schopnosťami a neustálym záujmom o obsah učiva prevyšuje učiteľa alebo 
narúša vyučovanie. Problémy v komunikácií so spolužiakmi môžu prerásť v šikanovanie nadaného 
žiaka, alebo naopak, prispôsobenie sa skupinovým normám a zníženie výkonnosti a ďalšieho rozvoja 
žiaka. 

Preto je veľmi dôležité zistiť, v čom žiak vyniká, ale aj aké má nedostatky a problémy a prispôsobiť tomu 
svoju prácu s ním. Rovnako je dôležité, aby škola poznala vývoj žiaka už na základnej škole, doterajšiu 
pedagogicko-psychologickú prácu s ním, jeho anamnézu, vrátane rodinnej anamnézy. Významná je 
spolupráca všetkých učiteľov, ktorí mimoriadne nadaného žiaka učia, tiež spolupráca s rodičmi žiaka, 
so psychológom, výchovným poradcom, špeciálnym pedagógom, prípadne spolupráca so 
špecializovanými odbornými pracoviskami (poradňou, výskumným pracoviskom, vysokou školou). 

Pre mimoriadne nadaných žiakov sme pripravili tieto úpravy: 

 žiaci budú integrovaní do bežných tried ( nebudeme zriaďovať osobitné triedy, nepokladáme 
to za dobrý výchovný moment), 

 v prípade mimoriadnych podmienok a situácii je možné pripraviť individuálne učebné plány 
a vzdelávací program,  
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 pre výnimočne športovo nadaných žiakov sa vypracuje individuálny plán štúdia 
s vymedzením konzultačných hodín, 

 pri  vyučovaní  týchto žiakov sa budú využívať nadštandardné vyučovacie metódy a postupy, 
budú zapájaní do problémového a projektového vyučovania, umožní sa im práca na vlastných 
projektoch (samoštúdium, dištančné e- vzdelávanie), 

 podľa potreby budú navštevovať výchovnú poradkyňu a v mimoriadnych prípadoch budú 
navštevovať špecializované odborné pracoviská ( za podmienok výskytu istých anomálii v ich 
správaní), 

 škola bude intenzívne spolupracovať najmä s rodičmi tak, že bude organizovať pravidelné 
neformálne stretnutia učiteľov vrátane výchovnej poradkyne, žiakov, rodičov a prípadne aj 
zamestnávateľov, počas ktorého budú žiaci prezentovať svoje názory a požiadavky, aby sa 
mohli operatívne riešiť, 

 škola môže umožniť žiakom aj aktívnu spluprácu so Stavebnou fakultou Žilinskej univerzity, 

 všetci žiaci bez výnimky (aj bežní žiaci) budú dodržiavať školský poriadok. 

V  individuálnych plánoch sa môžu zaviesť aj špeciálne predmety štúdia, prípadne kombinácia viacerých 
obsahov predmetov. 
S mimoriadne nadanými žiakmi pracujú vyučujúci jednotlivých predmetov vo svojom voľnom čase, 
pripravujú ich na súťaže, reprezentáciu školy (Matematický Klokan, jazykové súťaže, stredoškolská 
odborná činnosť, športové  súťaže a súťaže, ktoré vyhlasujú stavebné firmy) a to nielen  na regionálnej,  
ale aj na krajskej a celoštátnej úrovni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


