
 ORGANIZAČNÉ PODMIENKY 
 
 

 Vyučovanie začína o 7.50 h. Organizácia školského roka sa riadi Pedagogicko-organizačnými 

pokynmi MŠ VV a Š 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 (Cenkros, Velux, Proma). 

 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.  

 Škola ponúka k výberu tieto špecializácie  (staviteľstvo - pozemné  staviteľstvo, staviteľstvo - 

dopravné staviteľstvo, staviteľstvo - požiarna ochrana, staviteľstvo - rekonštrukcia 
a adaptácia budov a  staviteľstvo - stavebný manažment). 

 Žiaci si podávajú prihlášky na odbornú špecializáciu 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. 

 

 
 
 
 
 
 



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. 

 

 



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. 

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. 

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). 

 


