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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.  

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 špecializácií 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 špecializáciu 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. 

 
   V špecializácií 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 

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  na  špecializácií  STAVITEĽSTVO - REKONŠTRUKCIA A ADAPTÁCIA 
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  na špecializácií   STAVITEĽSTVO -  STAVEBNÝ 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.  

 

Žiaci svoje odborné vedomosti a zručnosti budú prezentovať na SOČ a v rámci súťaží, ktorých 

usporiadateľom sú firmy Kros, Velux, Proma, 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. 

 


