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1 ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 

Názov školy: Súkromná stredná umelecká škola scénického výtvarníctva  

Adresa sídla: J. Kalinčiaka 87, 960 01 Zvolen 

IČO: 42002907 

Riaditeľka  školy: Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD. 

Koordinátori pre tvorbu ŠkVP: Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD., Mgr. Ľubomíra 

Sekerešová 

Zriaďovateľ: PaedDr., Mgr. art. Ingrid Pinková, ArtD., 615128/7098, obč. SR  

Adresa: Hodžova 14, 960 01 Zvolen  

Kontakty pre komunikáciu so školou: www.pinkharmony.sk , info@pinkharmony.sk, 

0918 958 780 

 
Vzdelávací program: 82 Umenie a umelecko-remeselná tvorba I, zameranie: 8240 M 00 

tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov, 8260 M 00 propagačné výtvarníctvo, 8270 

M 00 scénická kostýmová tvorba, 8273 M 00 scénická dekoračná tvorba a reprodukčná 

maľba, 8278 M 00 maskérska tvorba  

Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania podľa ISCED 3A 

Dĺžka štúdia: štvorročná 

Vyučovací jazyk: slovenský 

Študijná forma: denná 

Druh školy: súkromná 

Predkladateľ: PaedDr. Ingrid Pinková, Art.D., zriaďovateľka školy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.pinkharmony/
mailto:info@pinkharmony.sk
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Platnosť 

Revidovanie 

Dátum Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy 

a pod. 

Platnosť ŠkVP od 01.09.2008  

Revidovanie 30.06.2009 Vypracovanie učebných osnov pre 2. ročník vo všetkých 

odboroch 

Platnosť ŠkVP od 01.09.2009  

Revidovanie 30.06.2010 Vypracovanie učebných osnov pre 3. ročník vo všetkých 

odboroch 

Platnosť ŠkVP od 01.09.2010  

Revidovanie 30.6.2011 Dopracovanie ŠkVP pre 1. ročník nového št. odboru Dizajn – 

grafický a priestorový dizajn 

Platnosť ŠkVP od 01.09.2011  

Revidovanie 30.6.2012 Dopracovanie ŠkVP pre 2. ročník nového št. odboru Dizajn – 

grafický a priestorový dizajn a 1. ročník propagačnej grafiky 

Platnosť ŠkVP od 01.09.2012  

Revidovanie 30.6. 2013  

Platnosť ŠkVP od 01.09.2014  

Revidovanie 30. 06. 2015 Vypracovanie učebných osnov pre 3. ročník pre št . odbor 

82600 M 00 propagačné výtvarníctvo a 82700 M 00 scén. 

kostýmová tvorba 

Dopracovanie vnútorného systému hodnotenia žiakov – 

kritériá  hodnotenia ročníkového projektu 

Doplnenie vnútorného systému kontroly a hodnotenia 

pedagogických zamestnancov  

Dopracovanie charakteristiky a profilu absolventa  v št. 

odboroch  82600 M 00 propagačné výtvarníctvo a 82700 M 

00 scén. kostýmová tvorba 

Platnosť ŠkVP od 01.09. 2015  

Revidovanie 30. 06. 2016 Doplnenie vízie školy 

Vypracovanie učebných osnov pre 4. ročník pre št . odbor 

82600 M 00 propagačné výtvarníctvo a 82700 M 00 scén. 

kostýmová tvorba 
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Zmena učebných plánov pre 1. roč. v šk. roku 2016/2017 v št 

. odboroch  82600 M 00 propagačné výtvarníctvo a 82700 M 

00 scén. kostýmová tvorba 

Úprava učebných osnov podľa nových učebných plánov v šk. 

roku 2016/2017 

Doplnenie projektov školy : ART CAMP, Kontinuita - kultúra 

a ja 

Platnosť ŠkVP od 01.09. 2016  

Revidovanie 30. 06. 2017 Aktualizácia charakteristiky vzdelávacích oblastí odborných 

predmetov 

Doplnenie  časti – vzdelávanie ped. zamestnancov 

Zmena učebný plánov pre 1. ročník s platnosťou od 1. 9. 

2017 2017/2018 v št. odbore 8260 M 00 propagačné 

výtvarníctvo/zmena hod. dotácie predmetu prax  v priebehu 

ročníkov štúdia 

Platnosť ŠkVP od 01.09. 2017  
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2 VÍZIA ŠKOLY, CIELE, POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA  

 
 

Tvorba školského vzdelávacieho programu prijíma ako jedno zo základných 

východísk reformu školskej výchovno-vzdelávacej sústavy so  zameraním na  zmenu 

prístupu a obsahu odborného vzdelávania.  

Naším cieľom je vytvorenie kvalitnej školy podľa zásad, ktoré zaručia 

zodpovedajúci a kvalitný obsah odborného vzdelávania, novú dimenziu v hodnotení 

kvality výchovy a vzdelávania na našej škole, kariérny rast pedagogických zamestnancov 

školy, nové dimenzie v metódach a formách vzdelávania.  

Školský vzdelávací program chápeme ako komplexný prístup k uplatneniu cieľov, 

metód, foriem  vzdelávania na našej škole a zároveň ako stratégiu hodnotenia, 

organizácie a riadenia odborného vzdelávania na našej škole. 

 

VÍZIA ŠKOLY  
 

Naša vízia vychádza z chápania úlohy školy a pedagóga ako služby, ktorá by mala 

vytvárať prostredie, ktoré poskytuje kvalitné podmienky pre vzdelávanie a výchovu tak, 

aby sme u žiakov rozvíjali kreatívne myslenie a formovali ich autentickosť – ich „ja“, pod 

ktorým budú po absolvovaní školy schopní tvoriť  a  učiť sa. Zmysluplná zmena u každého 

žiaka je najväčšou zodpovednosťou pedagóga. Kvalita podmienok výchovy a vzdelávania 

by mala byť zárukou zmeny u žiaka cez jeho učenie smerom k jeho úspechu. Cez našu 

víziu vidíme žiaka, ktorý bude kultúrne vzdelaným, rozhľadeným, zvedavým, otvoreným 

voči rozmanitým podnetom, usilovným a tvorivým. Bude poznať históriu kultúry, 

zaujímať sa o jej súčasnosť a bude sa vedieť aktívne zapojiť do tvorby kultúrnych hodnôt 

v budúcnosti. Chceme vzdelávať a vychovávať žiakov, ktorí budú kultúrne rozhľadení 

a budú vnímať svoje uplatnenie v kontinuite vlastných zmien a učenia sa. Budú sa učiť 

vlastnou aktivitou a učiť sa od druhých. 
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Víziou školy je KONTINUITA....ZMENA, UČENIE, ÚSPECH 

..... každý žiak sa opiera o vlastné skúsenosti, presvedčenia, názory, postoje, 

vedomosti a schopnosti, s ktorými prichádza...kontinuita zmeny. 

.....každý žiak sa v priebehu štúdia nevyhnutne mení v oblasti vlastných skúseností, 

presvedčení, názorov, postojov, vedomostí a schopností....kontinuita učenia. 

....každý žiak môže vytvárať hodnoty a zaradiť sa medzi úspešných, ak bude poznať 

tvorbu druhých, rešpektovať ju/ich, učiť  sa z nej/od  nich,  inšpirovať sa ňou/nimi 

a vnímať vlastnú prácu ako nadväzovanie na jestvujúce hodnoty.....kontinuita 

úspechu. 

Stratégie k dosiahnutiu vízie:  

 Motivovať žiakov cez poznávanie histórie kultúry, cez stretnutia 

s úspešnými ľuďmi z praxe, cez stretnutia s tvorbou osobností, 

prinášajúcou kultúrne  hodnoty. 

 Podnietiť ich vlastné kreatívne myslenie tvorbou ŠkVP, ktorý prináša 

podnetné učenie a učenie sa. 

 Zapojiť ich do kultúrneho života ako tvorcov prinášajúcich estetické 

hodnoty, hodnoty poznania. 

 Dať im možnosť zažiť úspech prezentáciou vlastnej práce a tvorivých 

projektov. 

Pri tvorbe cieľov považujeme za prioritné nasledovné ciele:  

a)  rozvíjať kompetencie, a to najmä v oblasti rozvoja tvorivých schopností v oblasti 

zvolených študijných odborov žiakov spolu s rozvojom komunikačných 

schopností, ústnych a písomných  spôsobilostí, využívania informačno-

komunikačných technológií, komunikácie v štátnom jazyku, materinskom jazyku 

a cudzom jazyku, matematickej gramotnosti a kompetencie v oblasti prírodných 

vied a technológií, k celoživotnému učeniu, sociálne kompetencie a občianske 

kompetencie, podnikateľské schopnosti a kultúrne kompetencie; 

b)  vedieť komunikovať a používať cudzie jazyky; 

c)  naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a 

vedieť ich riešiť; 

d)  rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti a 

zručnosti, získavať aktuálne poznatky a pracovať s nimi v oblastiach súvisiacich 
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so zvoleným študijným zameraním a s nadväzujúcim vzdelávaním alebo na trhu 

práce; 

e)  posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným 

hodnotám a tradíciám štátu, ktorého je žiak občanom, k štátnemu jazyku, k 

materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre; 

f)  získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám 

ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd; 

g)  pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia 

a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými 

a etnickými skupinami náboženskej tolerancie; 

h)  naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať 

v skupine a preberať na seba zodpovednosť; 

i)  naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie 

vrátane zdravej výživy a životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické 

hodnoty; 

j)         získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie. 

 

 Školský vzdelávací program  smerujeme k prioritám, za ktoré považujeme:  

 rozvoj kľúčových kompetencií a pripravenosť na celoživotné vzdelávanie; 

 integrácia všeobecného a odborného vzdelávania; 

 dôraz na  profil absolventov; 

 rozvoj progresívnych spôsobov konštrukcie vzdelávacieho programu a metód 

výučby; 

 prispôsobenie odborného vzdelávania a výchovy požiadavkám jednotného 

európskeho trhu práce. 

 

Školský vzdelávací program koncipujeme v nasledovných rovinách: 

 

Pedagogická –  poslanie školy  chápeme ako možnosť zúročenia našich pozitívnych 

skúseností a najlepších zámerov pri ponuke novej možnosti stredoškolského vzdelania 

zameraného nielen na náš najbližší región, naším zámerom je vytvoriť možnosť 

kvalitného vzdelania, ktoré je pre žiakov významné a užitočné, vytvoriť možnosť 
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dostupnosti kvalitného vzdelania pripravujúceho žiakov na uplatnenie v  praxi, na ďalšie 

vzdelávanie a tak , aby boli úspešní a spokojní nielen v pracovnom ale i osobnom živote, 

náš pedagogický prístup je zároveň prístupom ľudským, žiakov vnímame ako priateľov, 

vážime si ich potenciál a možnosť pracovať s nimi, náš pedagogický potenciál nie je len 

v schopnosti kvalitne vzdelávať v oblasti všeobecného a odborného vzdelávania, za našu 

veľkú devízu považujeme možnosť  osobného a individuálneho prístupu ku každému 

žiakovi, predpokladáme budovanie takej pracovnej atmosféry, ktorá bude príležitosťou 

k tvorivej práci každého pedagóga a takého vedenia školy, ktoré motivuje každého žiaka 

a každého pedagóga k najlepším výkonom. 

Legislatívna  –  školský vzdelávací program tvoríme so zameraním na študijné odbory, 

ktoré zabezpečia odborné stredoškolské vzdelávanie, nadväzujúce na predchádzajúci 

stupeň vzdelania a pripravujúci na ďalšie vzdelávanie, jeho tvorba je predpokladom 

legislatívneho zabezpečenia vzdelávania na našej škole, kvalitnej výučby, pedagogickej 

i riadiacej práce . 

Evaluačná  –  tvorbu školského vzdelávacieho programu chápeme ako nástroj 

k zavedeniu systému kvality práce, ako predpoklad spätnoväzobného a priebežného 

hodnotenia práce na škole, dosiahnutých a stanovených cieľov, naším zámerom je aj na 

takomto základe korigovať kvalitu práce v oblasti pedagogickej i riadiacej. 

Spoločenská  –  ako strategický dokument bude náš školský vzdelávací program 

propagovať a zviditeľňovať  našu školu, môže byť nástrojom v oblasti konkurencie 

v aktuálnej ponuke škôl v rámci nášho regiónu a to aj s možnosťou ponúknuť 

vzdelávanie v širšom meradle, pomôže profilovať náš program a prezentovať naše 

zámery aj na úrovni verejnosti ako kvalitnú službu pre budúcich žiakov, ich rodičov i trh 

práce. 

 

3  VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY  

 
Naša škola sa zameriava na to, aby žiak nadobudol všeobecný a odborný 

vzdelanostný základ, praktické zručnosti a kľúčové kompetencie s prioritou v 

jednotlivých študijných odborov. Pripravíme žiakov na ďalšie vzdelávanie a na ich 

uplatnenie v praxi. Naším cieľom je vybaviť žiakov systematickou štruktúrou poznávania, 

spôsobilosťou pracovať so získanými informáciami a zaraďovať ich do zmysluplného 

kontextu životnej praxe tak, aby sa v celom živote profesijne a osobnostne rozvíjali so 
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zreteľom na umelecký odbor štúdia. Predpokladom je uplatňovanie progresívnych 

vzdelávacích postupov, nových organizačných foriem, stratégií a metód, ktoré 

podporujú poznávaciu zvedavosť, tvorivé myslenie a samostatnosť žiakov. 

Súkromná stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 

PinkHarmonyAcademy je súčasťou komplexu škôl športu a umenia, kde spolupracuje 

predovšetkým so Súkromným konzervatóriom PinkHarmony, Súkromnou základnou 

umeleckou školu PinkHarmony ale i Súkromným gymnáziom PinkHarmony. Od šk. roku 

2011/2012 funguje v rámci školy divadelný priestor Komorného divadla J. M. Pinku, 

v rámci ktorého produkujeme umeleckú produkciu so zameraním na hudbu, divadlo 

i tanec. Súkromná stredná umelecká škola scénického výtvarníctva sa aktívne podieľa na 

propagácii i realizácii jednotlivých uvádzaných titulov. Naši žiaci majú možnosť 

v priamych praktických výstupoch participovať na návrhoch a realizácii propagačných 

materiálov, kulís, rekvizít a i kostýmov v súlade so zvolenými študijnými odbormi. 

Realizácia praktických výstupov umožňuje overenie získavaných a rozvíjaných 

vedomostí, schopností a zručností ich odborného zamerania. Prednosťou fungovania 

školy v rámci komplexu škôl je aj personálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho 

procesu.  Spolupráca našich škôl je pozitívnym a jedinečným stimulom štúdia.  

Študijné odbory vo významnej miere ponúkajú možnosť rozvoja kompetencií, 

zameraných na podporu  tvorivého myslenia, schopností riešiť problémy, schopnosti 

kritického myslenia. Rozvoj takto zameraných kompetencií reaguje aj na požiadavky trhu 

práce a ponúka absolventom predpoklady pre úspešné uplatnenie sa v praxi.  

 

 

Našou prioritou je:    

 

 vytvárať pri výučbe všeobecnovzdelávacích i umeleckých predmetov motivačné 

prostredie pre harmonický rozvoj osobnosti žiaka; 

 vytvárať priestor a podmienky na optimálny rozvoj umeleckých schopností a 

zručnosti  v rámci   nadania žiakov; 

 dať žiakom priestor na prezentáciu výsledkov ich umeleckej práce;  

 zvyšovať atraktivitu školy, zvyšovať záujem žiakov o štúdium na našej škole a 

poskytnúť im podnety pre rozvoj tvorivosti;  

 rozvíjať  schopnosti, znalosti a hodnotové postoje žiakov tak, aby:  
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  boli pripravení pre rozvoj profesie i pre osobnú spokojnosť; 

  boli pripravení na celoživotné vzdelávanie; 

 uplatňovať moderné koncepcie, metódy  a formy vyučovania, ktoré majú viesť 

k zvyšovaniu motivácie žiakov o vyučovanie a vzdelávanie;  

 spolupracovať s ostatnými umeleckými školami na Slovensku formou prehliadok, 

festivalov, seminárov, tvorivých dielní, otvorených hodín atď.; 

 spolupracovať s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami v regióne – DJGT vo 

Zvolene, SNG vo  Zvolene i SNG v Bratislave, Štátna opera v Banskej Bystrici so 

zámerom vzájomnej aktívnej spolupráce, ale aj so zámerom vytvorenia možnosti 

budúceho štúdia a lebo aktívneho umeleckého uplatnenia sa absolventov; 

 využiť ponuku kultúrne zameraných podujatí v regióne (zaujímavý kultúrny život 

v Banskej Štiavnici zapísanej na listine kultúrneho dedičstva UNESCO), umelecko-

výtvarne zamerané vysokoškolské odbory na Technickej univerzite vo Zvolene, 

Akadémii umení a UMB v Banskej Bystrici; 

 je našou snahou sledovať a zúčastniť sa na kultúrnom a výtvarnom dianí v rámci 

celého Slovenska (návšteva múzeí, výstav a iných podujatí); 

 prezentovať školu a zvyšovať jej atraktivitu prostredníctvom organizovania 

súťaží, workshopov, výstav; 

 v neposlednom rade je naším cieľom podporovanie aktívnej komunikácie 

a spolupráce medzi školou a rodinou. 

 

3.1 Charakteristika školy  

 
Súkromná stredná umelecká škola scénického výtvarníctva PinkHarmony je 

významná v rozšírení možností vzdelávania tohto zamerania v regióne. Štúdium na škole 

je podmienené úspešným absolvovaním talentovej skúšky.  

 

Štruktúra študijných odborov: 

8278 M    00 maskérska tvorba 

8260 M    00 propagačné výtvarníctvo 

8273 M    00 scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba  

8270 M    00 scénická kostýmová tvorba 

8240 M    00 tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov 
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Vzdelávanie žiakov štvorročného štúdia sa bude uskutočňovať podľa školského 

vzdelávacieho programu v súlade so štátnym vzdelávacím programom a pedagogickou 

dokumentáciou pre  úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A. Škola má v každom 

ročníku plánovanú jednu triedu.  

Škola má k dispozícii priestory v širšom centre mesta, ktoré sú pre študentov 

ľahko dostupné s dostatočným priestorom pre vyučovanie všeobecných predmetov 

i špeciálnych učební využiteľných pre výučbu  teoretických a praktických odborných 

predmetov.  

 
 

3.2 Personálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu 

 
Škola má perspektívny, ambiciózny a stabilizovaný kolektív pedagógov. Dbáme 

na tvorbu pedagogického zboru s plnením kvalifikačných predpokladov učiteľov strednej 

školy v príslušných aprobáciách. Učitelia školy aktívne pracujú  aj v mimoškolskej 

činnosti, pripravujú kultúrne podujatia, organizujú poznávacie zájazdy a výchovno-

vzdelávacie exkurzie.   

Štatutárnym orgánom školy je riaditeľka školy, ktorú na základe výberového 

konania menovala  do funkcie zriaďovateľka školy.  

V škole pracuje výchovný poradca, ktorý poskytuje odbornú pomoc, venuje 

pozornosť problémovým žiakom a koordinuje prácu pedagógov so žiakmi so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. K jeho úlohám patrí aj kariérové poradenstvo pre 

budúcich absolventov.  Vyučovanie náboženskej výchovy zabezpečuje externý učiteľ – 

katechéta.  

Na škole pracuje aj poradca pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu, koordinátor 

pre prevenciu drogových závislostí  a  koordinátor environmentálnej výchovy.   

Vedenie školy  podporuje  spoluprácu a  komunikáciu pedagógov, preto na škole  

pracujú  predmetové komisie pre všeobecnovzdelávacie predmety a odborné predmety. 

Predmetové komisie fungujú vo vzájomnej spolupráci s predmetovými komisiami 

a pedagógmi ostatných škôl komplexu PinkHarmony. Úlohou predmetových komisií je 

spolupráca na skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu, hodnotenie a kontrola 

úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu v jednotlivých študijných odboroch. 
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 Personálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu sa na škole riadi 

v zmysle platnej legislatívy.  

 

3.3 Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných 

zamestnancov   

 

Filozofia fungovania školy a jedinečnosť obsahu jej programu vyžaduje 

vytvorenie podmienok pre pozitívnu pracovnú klímu. Dôležitou požiadavkou školy pri 

prijímaní nových zamestnancov je  záujem pracovať na sebe a neustále sa vzdelávať. 

Preto škola v súlade s príslušnými legislatívnymi opatreniami bude  zapájať svojich 

pedagogických zamestnancov do programu kontinuálneho vzdelávania a  podporovať 

ich ďalšie vzdelávanie.  

Za týmto účelom vypracováva škola ročné plány kontinuálneho vzdelávania. 

 

Program ďalšieho vzdelávania učiteľov preto zabezpečujeme týmito spôsobmi: 

-   adaptačným vzdelávaním pod vedením skúsených pedagógov; 

-  metodickými dňami v rámci komplexu škôl PinkHarmony i v rámci jeho 

jednotlivých škôl; 

-   zapájaním do projektov vzdelávania v rámci fungovania európskych 

fondov i národných vzdelávacích programov; 

-  využívaním ponuky špecializovaných vzdelávacích programov MPC v 

Banskej Bystrici; 

 internými formami vzdelávania podľa potrieb školy a v súlade 

s rozvojovými zámermi školy; 

-   individuálnymi školeniami podľa ponúk pre učiteľov  jednotlivých 

umeleckých odborov, ktorí disponujú kompetenciami a  právom 

výberu. 

Legislatívnymi východiskami ročného plánu kontinuálneho vzdelávania sú 

predovšetkým: 

 zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení 

neskorších zmien a doplnkov, - zákon č. 311/2001 Z. z. (Zákonníka práce) v 

znení neskorších predpisov; 
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 zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov; 

 zákon č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov; 

 zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

 zákon č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) v znení neskorších predpisov; 

 vyhláška č. 445/2009 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky o 

kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov; 

 ďalšie súvisiace aktuálne predpisy. 

Podľa § 153 zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonníka práce) v znení neskorších 

predpisov sa zamestnávateľ stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej 

zvyšovanie. Zodpovednosť vedúceho pedagogického zamestnanca – riaditeľa za ďalšie 

vzdelávanie pedagogických zamestnancov vyplýva aj z § 5 ods. 2 písm. c) zákona č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon). 

 

Ciele kontinuálneho vzdelávania 

Hlavným  cieľom kontinuálneho vzdelávania ako súčasti celoživotného 

vzdelávania je zabezpečenie sústavného procesu nadobúdania vedomostí, zručností a 

spôsobilostí u pedagogických a odborných zamestnancov. Cieľom vzdelávania 

je  udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na 

výkon pedagogickej praxe a na výkon odbornej činnosti. 

Vzdelávanie vedúceho pedagogického zamestnanca je zamerané na 

kompetencie v oblasti inovovania obsahov a metód výučby, skvalitnenia výstupov 

výchovno-vzdelávacieho procesu a schopnosť  reagovať na potreby trhu práce a zmeny 

vo svojej vzdelávacej politike. 

Profesijný rozvoj je  procesom prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania 

kvalifikácie a profesijných kompetencií v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami, 
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spoločenskými potrebami a požiadavkami na výkon pedagogickej činnosti a na výkon 

odbornej činnosti. 

Profesijný rozvoj sa v kariérovom systéme uskutočňuje prostredníctvom: 

 kontinuálneho vzdelávania; 

 tvorivých aktivít súvisiacich s výkonom pedagogickej činnosti alebo odborných 

činností; 

 sebavzdelávania. 

 

Ďalšie čiastkové ciele kontinuálneho vzdelávania vychádzajú z druhov kontinuálneho 

vzdelávania: 

 

Adaptačné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon 

činností samostatného pedagogického zamestnanca alebo samostatného odborného 

zamestnanca, ktoré nezíska absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho 

programu v požadovanom študijnom odbore poskytujúcom žiadaný stupeň vzdelania. 

Je určené pre začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov školy alebo 

školského zariadenia. Za tento typ vzdelávania sa nezískavajú kredity. 

Aktualizačné vzdelávanie poskytne aktuálne poznatky a zručnosti potrebné na udržanie 

si profesijných kompetencií na štandardný výkon alebo na prípravu na vykonanie 

atestácie. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity. 

Inovačné vzdelávanie umožní pedagogickým zamestnancom zdokonaliť si profesijné 

kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti alebo na štandardný 

výkon odbornej činnosti. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity, okrem funkčného 

inovačného vzdelávania, za ktoré sa kredity nezískavajú. 

Špecializačné vzdelávanie zabezpečí získať profesijné kompetencie potrebné na výkon 

špecializovaných činností. Pedagogickým zamestnancom – špecialistom je triedny učiteľ, 

výchovný poradca, kariérový poradca, uvádzajúci pedagogický zamestnanec, vedúci 

predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru, 

koordinátor informatizácie, iný zamestnanec vykonávajúci špecializované činnosti 

určené riaditeľom, napríklad poradca pre vzdelávanie prostredníctvom informačno-

komunikačných technológií, špecialista na výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, cvičný pedagogický zamestnanec, koordinátor prevencie. 

Odborným zamestnancom – špecialistom je uvádzajúci odborný zamestnanec, 



18 
 

supervízor, iný zamestnanec vykonávajúci špecializované činnosti určené riaditeľom 

napríklad koordinátor prevencie, výchovný poradca, kariérový poradca. Za tento typ 

vzdelávania sa získavajú kredity. 

Funkčné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon 

riadiacich činností vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov. Vedúcim 

pedagogickým zamestnancom alebo vedúcim odborným zamestnancom je riaditeľ, 

zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ, vedúci 

odborného útvaru ďalší pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec 

ustanovený podľa osobitného predpisu. Za tento typ vzdelávania sa nezískavajú kredity. 

Kvalifikačné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie požadované na 

doplnenie kvalifikačných predpokladov alebo splnenie kvalifikačného predpokladu na 

vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu. Za tento typ vzdelávania sa získavajú 

kredity. 

Doplňujúce pedagogické štúdium je štúdium na vysokých školách, ktorým pedagogický 

zamestnanec získa pedagogickú spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti  učiteľa 

akademických predmetov, učiteľa umeleckých predmetov a učiteľa profesijných 

predmetov pre absolventov študijného programu druhého stupňa v neučiteľských 

študijných odboroch na vyučovanie predmetov, ktorých obsah nadväzuje na obsah 

študijných programov alebo študijných odborov s prihliadnutím na vykonané štátne 

skúšky. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity. 

Atestácia je overenie získaných kompetencií vymedzených profesijným štandardom pre 

príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca a príslušnú kategóriu 

odborného zamestnanca, ktorí ich získali kontinuálnym vzdelávaním, sebavzdelávaním 

a výkonom pedagogickej činnosti alebo výkonom odborných činností.  Druhú atestáciu 

môže vykonať len pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, ktorý získal najmenej 

požadované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, alebo odborný zamestnanec s 

prvou atestáciou, ktorý získal najmenej požadované vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa. 

Pedagogický zamestnanec môže vykonať atestáciu len v kategórii a podkategórii, 

pre ktorú spĺňa kvalifikačný predpoklad v získanom stupni vzdelania a v príslušnom 

odbore vzdelania. Odborný zamestnanec môže vykonať atestáciu len v kategórii, pre 

ktorú spĺňa kvalifikačný predpoklad v získanom príslušnom odbore vzdelania. 
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Vykonaná atestácia platí len pre príslušnú kategóriu alebo podkategóriu a 

príslušný stupeň vzdelania a odbor vzdelania pedagogického zamestnanca, v ktorom 

atestáciu vykonal. Vykonaná atestácia platí len pre príslušnú kategóriu a príslušný odbor 

vzdelania odborného zamestnanca, v ktorom atestáciu vykonal. Vykonaná atestácia v 

niektorej z podkategórií učiteľa platí ku každej podkategórii učiteľa, na výkon ktorej 

učiteľ spĺňa kvalifikačné predpoklady. 

Ak škola alebo školské zariadenie má pedagogických zamestnancov, ktorí získali 

vzdelanie absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v inom ako 

požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti, potrebujú si doplniť 

kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického 

zamestnanca získaním vzdelania v oblasti: 

a. pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky 

odborného výcviku, (ďalej len „pedagogická spôsobilosť“) – nezískavajú kredity; 

b. pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky 

odborného výcviku a špeciálnej pedagogiky, ďalej len „špeciálno-pedagogická“ 

spôsobilosť, ak má vykonávať pedagogickú činnosť v triede, v škole alebo v 

školskom zariadení s výchovno-vzdelávacím programom pre deti alebo žiakov so 

zdravotným znevýhodnením – nezískavajú sa kredity; 

c. ďalšieho študijného odboru alebo aprobačného predmetu – získavajú kredity. 

V rámci systému kontroly plnenia cieľov kontinuálneho vzdelávania uplatňuje 

škola nasledovné metódy: 

 hodnotenie vzdelávacích aktivít ako východisko skvalitnenia ďalšieho 

edukačného procesu na škole v záujme korekcie systému ďalšieho 

vzdelávania a jeho efektivity a možných prínosov, hodnotenie zmien v 

procese výchovy a vzdelávania (napr. uplatňovanie získaných zručností, 

poznatkov, kvalifikácií, zmeny v profesijnom prístupe pedagóga, schopnosť 

konkretizovať východiská pre riešenie problému a pod.), hodnotenie môže 

prebiehať formou pohovorov s pedagógmi, dotazníkov; 

  hospitácie ako prostriedok na pozorovanie zmien v edukačnom procese 

absolventov – pedagógov vzdelávacích aktivít; 

 autoevalvácia pedagógov –  vlastné hodnotenie plánu profesijného rastu a 

absolvovaných vzdelávacích aktivít. 
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Adaptačné vzdelávanie 

Škola pracuje so začínajúcimi pedagogickými zamestnancami v rámci 

adaptačného vzdelávania. Začínajúci pedagogický zamestnanci  vykonávajú pedagogickú 

činnosť pod dohľadom uvádzajúceho pedagogického zamestnanca. Cieľom adaptačného 

vzdelávania začínajúceho pedagogického zamestnanca je získanie profesijných 

kompetencií potrebných na výkon činností samostatného pedagogického zamestnanca. 

Adaptačné vzdelávanie  uskutočňujeme podľa vzdelávacieho programu adaptačného 

vzdelávania vypracovaného podľa rámcového programu adaptačného vzdelávania.  

Adaptačné vzdelávanie pedagogického zamestnanca ukončujeme spôsobom a  formou, 

ktorú určí riaditeľ/ka  školy, je ukončené záverečným pohovorom pred trojčlennou 

skúšobnou komisiou. Predsedom skúšobnej komisie je riaditeľ/ka školy, ktorý vymenúva 

ostatných členov skúšobnej komisie. Jedným z členov tejto komisie je uvádzajúci 

pedagogický zamestnanec. O ukončení adaptačného vzdelávania sa vyhotovuje 

protokol, ktorý podpíše predseda skúšobnej komisie a ďalší členovia skúšobnej komisie 

a pedagogický zamestnanec. Skúšobná komisia pri rozhodovaní o ukončení adaptačného 

vzdelávania berie do úvahy odporúčanie uvádzajúceho pedagogického zamestnanca, 

ktoré uvedie vo svojej záverečnej správe. 

Ďalšie druhy kontinuálneho vzdelávania uplatňujú kreditový systém ako súbor 

pravidiel ustanovených pre priznávanie a platnosť kreditov. Kredity sa priraďujú k 

jednotlivým programom kontinuálneho vzdelávania alebo k činnostiam podľa platnej 

legislatívy. Pedagogický zamestnanec získa kredity za absolvované akreditované 

programy kontinuálneho vzdelávania pre príslušnú kategóriu, podkategóriu 

pedagogického zamestnanca alebo kariérovú pozíciu.  

Systémom ďalšieho vzdelávania pedagogických alebo  odborných zamestnancov 

uplatňujeme nasledovné ciele: 

 motivovať pedagogických zamestnancov k sebavzdelávaniu a ďalšiemu 

kontinuálnemu vzdelávaniu;  

 uvádzať začínajúcich učiteľov do praxe – v spolupráci s vedením školy a 

predmetovými komisiami; 

 neustále zvyšovať a udržiavať kompetenciu pedagógov spôsobilo a kvalitne 

vzdelávať a aj vychovávať; 
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 pripravovať pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými vyučovacími 

prostriedkami, pre prácu s informačno-komunikačnými technológiami; 

 udržiavať a zvyšovať odborné kompetencie pedagogických zamestnancov – 

ponuky metodicko-pedagogických centier a iných vzdelávacích inštitúcií; 

 pripravovať pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej kvalifikačnej 

skúšky a kreditov;  

 pripravovať pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných funkcií 

(triedny učiteľ, výchovný poradca, predseda predmetovej komisie, koordinátor, 

knihovník, projektový manažér a pod.); 

 pripravovať pedagogických zamestnancov na výkon činností nevyhnutných pre 

rozvoj školského systému – tvorba školských vzdelávacích programov, 

pedagogických a metodických materiálov a pod.; 

 sprostredkovať najnovšie poznatky inovatívnych pedagogických koncepcií, 

z metodiky vyučovania všeobecnovzdelávacích i odborných predmetov, ale aj 

príbuzných vedných odborov; 

 vytvárať predpoklady pre atmosféru efektívneho  a pozitívneho vzťahu k  práci, 

pre riešenie konfliktov a pozitívnu komunikáciu.  

 
 

3.4 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia školy  

 
 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia školy na úrovni hodnotenia 

pedagogických a ostatných zamestnancov školy  ako nástroj efektívnej organizácie 

výchovno-vzdelávacieho procesu a ostatných aktivít školy.  

 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia kvality zameriavame na nasledovné  oblasti: 

1. Hodnotenie žiakov  

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

3. Hodnotenie školy 
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3.4.1 Vnútorný systém hodnotenia žiakov  

 Hodnotenie žiakov sa riadi Metodickým pokynom č. 21/2011 

na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl vydaným Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

 Hodnotenie žiaka sa v rámci vzdelávania vykonáva podľa úrovne dosiahnutých 

výsledkov klasifikáciou. 

Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje  stupňami: 

1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný a 5 –nedostatočný.  

V predmetoch, ktoré sa neklasifikujú, sa v katalógovom liste žiaka 

a na vysvedčení žiaka uvedie „absolvoval/absolvovala“ alebo 

„neabsolvoval/neabsolvovala“ v súlade so školským vzdelávacím programom. 

Zákonných zástupcov žiaka informuje priebežne o prospechu a správaní žiaka 

triedny učiteľ, učitelia jednotlivých predmetov. V prípade výrazného zhoršenia 

prospechu alebo správania informuje zákonných zástupcov žiaka riaditeľ 

preukázateľným spôsobom. 

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa vykonáva priebežná a súhrnná klasifikácia 

žiaka. Priebežná klasifikácia sa uplatňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov 

žiaka. Súhrnná klasifikácia sa vykonáva na konci každého polroka.  

Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na strednej škole je systematické 

hodnotenie žiaka. Predmetom hodnotenia je úroveň dosiahnutých vedomostí 

a zručností podľa platných učebných osnov a vzdelávacích štandardov.  

 

Špecifiká hodnotenia odborných predmetov: 

 

1) Pri celkovom hodnotení žiaka na konci prvého a druhého polroka 

 žiak prospel s vyznamenaním, ak z hlavného odborného predmetu má výborný 

prospech, ani v jednom povinnom predmete nemá prospech horší ako 

chválitebný, priemerný prospech z povinných predmetov nemá horší ako 1,5 a 

jeho správanie je veľmi dobré; 
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 žiak prospel veľmi dobre, ak z hlavného odborného predmetu nemá prospech 

horší ako chválitebný, ani v jednom povinnom predmete nemá prospech horší 

ako dobrý, priemerný prospech z povinných predmetov nemá horší ako 2,0 a 

jeho správanie je veľmi dobré. 

2) Hlavný odborný predmet určí riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou 

školy. 

3) Opravná skúška sa nepovoľuje z praxe a z hlavného odborného predmetu. 

4) Hodnotenie ročníkového projektu (klauzúrnej práce) je súčasťou hodnotenia 

hlavného predmetu. Spôsob hodnotenia určí riaditeľ školy v školskom vzdelávacom 

programe na základe schválenia predmetovou komisiou umelecko-teoretických 

predmetov. 

Hodnotenie  žiakov ponímame ako nevyhnutnú súčasť výchovno-vzdelávacieho 

procesu s  motivačnou, informatívnou, a korekčnou funkciou. 

Žiak má právo 

 vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom; 

 dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia; 

 na objektívne hodnotenie. 

Pri hodnotení sa uplatňuje primeraná náročnosť a pedagogický takt voči žiakovi, 

jeho výkony sa hodnotia komplexne, berie sa do úvahy vynaložené úsilie žiaka a v plnej 

miere sa rešpektujú jeho ľudské práva. Hodnotenie je motivačný a výchovný 

prostriedok, ako aj prostriedok pozitívneho podporovania zdravého sebavedomia žiaka. 

Podkladmi  na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka sú 

nasledovné metódy, formy a prostriedky: 

 sledovanie stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov a talentu; 

 sústavné sledovanie výkonov žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie; 

 rôzne druhy skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, didaktické testy); 

 konzultácie s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby aj 

s výchovným poradcom, v prípade potreby s  odbornými zamestnancami 

psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie; 
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 rozhovormi so žiakom. 

Klasifikácia odborných vyučovacích predmetov teoretického vyučovania 

Pri klasifikácii výsledkov v odborných vyučovacích predmetoch v rámci teoretického 

vyučovania sa v súlade s požiadavkami výkonových štandardov, obsahových štandardov, 

učebných osnov stanovených v školských vzdelávacích programoch hodnotí: 

 celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, 

pojmov, definícií, zákonitostí a vzťahov a schopnosť vyjadriť ich; 

 kvalita a rozsah získaných zručností vykonávať požadované intelektuálne 

a motorické činnosti; 

 schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických 

a praktických úloh, pri výklade a hodnotení spoločenských a prírodných javov 

a zákonitostí; 

 schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané 

pri praktických činnostiach; 

 kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť; 

 aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim; 

 dodržiavanie stanovených termínov; 

 presnosť, výstižnosť a odborná a jazyková správnosť ústneho, písomného a 

grafického prejavu; 

 kvalita výsledkov činnosti; 

 osvojenie účinných metód samostatného štúdia. 

Klasifikácia odborných vyučovacích predmetov praktického vyučovania 

 Predmety praktického vyučovania majú charakter praktickej činnosti. 

Pri klasifikácii výsledkov v odborných vyučovacích predmetoch s prevahou praktického 

zamerania sa v súlade s požiadavkami výkonových štandardov, obsahových štandardov, 

učebných osnov stanovených v školských vzdelávacích programoch hodnotíme 

predovšetkým: 
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 vzťah k práci a k praktickým činnostiam; 

 osvojenie praktických zručností a návykov, zvládnutie účelných spôsobov práce; 

 schopnosť spolupracovať pri riešení úloh; 

 využitie získaných teoretických vedomostí v praktických činnostiach; 

 aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických činnostiach, talent; 

 kvalita výsledkov činností. 

Pri hodnotení výsledkov žiakov jednotlivých študijných odborov uplatňujeme 

klauzúrne hodnotenie na konci každého polroka príslušného šk. roka. Kritériá 

hodnotenia, obsah hodnotenia a odborné témy a zadania vypracováva predmetová 

komisia teoretických a praktických odborných predmetov osobitne pre každý študijný 

odbor a schvaľuje ich riaditeľka školy pred začiatkom šk. roka. Žiaci sú oboznámení 

s kritériami hodnotenia a zadaniami klauzúrnych prác vopred na začiatku šk. roka 

pedagógmi odborných predmetov.  

Kritériá hodnotenia ročníkového projektu (klauzúrnej práce) 

A. Praktická časť – obsah podľa zadaní ročníkovej práce 

Kritériá hodnotenia praktickej časti klauzúrnej skúšky odborných predmetov 

Správne uplatňovanie metodiky, postupov a schém spracovania konštrukcií 40 

Presnosť a dôslednosť spracovania 20 

Čistota, úprava a kvalita spracovania 10 

Samostatnosť, aktivita a prístup k práci 10 

Počet bodov 80 - 61 60 - 51 50 - 41 40 - 31 30 - 0 

Hodnotenie výborný chválitebný dobrý dostatočný nedosta
točný 

B. Ústna časť  

Obsah ústnej časti: 

- prezentácia a obhajoba realizovaných prác v odbornom predmete i klauzúrnej 

práce – praktická i písomná časť 

- spracovanie prezentácie v elektronickej podobe 

 

Kritériá hodnotenia ústnej časti klauzúrnej skúšky  

Obhajoba prác  a rozsah vedomostí  učiva za príslušný polrok podľa ŠkVP 40 

Popis použitej techniky, postupu práce 20 

Slovná zásoba, odborná terminológia, verbálny prejav 10 
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Samostatnosť ,aktivita a prístup k práci 10 

Počet bodov 80 - 61 60 - 51 50 - 41 40 - 31 30 - 0 

Hodnotenie výborný chválitebný dobrý dostatočný nedosta
točný 

 

 

3.4.2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia pedagogických 

zamestnancov školy 

 

Plán a uskutočňovanie vnútorného systému kontrolnej a hospitačnej činnosti 

školy je  nástrojom  kvality riadenia a činnosti školy. Predmetom kontrolnej a hospitačnej 

činnosti je sledovanie výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom kontroly práce 

pedagogických zamestnancov školy vo všetkých odboroch a následne výsledkov ich 

práce v rámci vyučovacieho procesu a výstupov vo forme koncertov, verejných 

vystúpení, výstav a účasti na súťažiach. Hodnotenie pedagogických zamestnancov sa 

uskutočňuje raz ročne, v závere šk. roka formou dotazníkového formulára a pohovorom 

s vedúcim pedagogickým zamestnancom – riaditeľkou školy.  

Podkladom kontrolnej a hospitačnej činnosti je plán Vnútorného systému 

kontroly a hodnotenia zamestnancov školy. Plán kontrolnej a hospitačnej činnosti je 

zameraný na kontrolu práce pedagogických zamestnancov školy všetkých študijných 

odborov. 

Vedenie  školy pravidelne sleduje prácu všetkých pedagogických zamestnancov, 

ktorí sa podieľajú na výchovno-vzdelávacom procese školy a to interných zamestnancov 

i zamestnancov pôsobiacich na škole na základe dohody o vykonaní pracovnej činnosti. 

Kontrolná a hospitačná činnosť v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu je 

uskutočňovaná formou hospitácií na hodinách individuálneho  a skupinového 

vyučovania, zhodnotením účasti a úspechov žiakov na súťažiach  a verejných 

prezentáciách, výstavách žiackych prác jednotlivých študijných odborov.  

Osobitne je sledovaná účasť a aktivita učiteľov na školských a mimoškolských 

podujatiach, pracovná morálka a disciplína učiteľov. Súčasťou hodnotiaceho 

a kontrolného procesu je zároveň práca predmetových komisií školy zložených podľa 
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učebných odborov a vyučovaných predmetov. Predmetové komisie sa podieľajú na 

zvyšovaní kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na škole.  

Ciele kontrolnej činnosti 

 získavať objektívne informácie o priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu na 

škole a činnosti pedagogických zamestnancov školy; 

 získavať  prehľad o odbornej a metodickej pripravenosti pedagogických 

zamestnancov školy; 

 zabezpečiť plynulý chod vyučovania a  dodržiavanie pracovnej disciplíny; 

 získavať prehľad o úrovni výchovno-vzdelávacieho procesu; 

 sledovať dodržiavanie cieľov vychádzajúcich zo Školského vzdelávacieho 

programu; 

 sledovať metódy práce so žiakmi a individuálny prístup k žiakom; 

 hodnotiť plnenie plánu práce školy a plánov práce predmetových komisií; 

 sledovať a zabezpečiť odstránenie nedostatkov vo výchovno-vzdelávacej 

činnosti z predchádzajúceho školského roka a zároveň odstraňovať priebežne 

nedostatky počas aktuálneho školského roka; 

 sledovať dodržiavanie zásad klasifikácie a hodnotenia žiakov, najmä u 

začínajúcich učiteľov, získavať prehľad o objektívnosti hodnotenia a klasifikácie 

žiakov jednotlivými učiteľmi; 

 sledovať evidenciu o klasifikácii žiakov v zmysle Metodických pokynov; na 

hodnotenie a klasifikáciu;  

 sledovať kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov školy; 

 zabezpečiť uplatňovanie progresívnych metód a foriem vyučovania; 

 zabezpečiť a nastaviť plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických 

zamestnancov v zmysle ich profesijného rastu i rozvojových zámerov školy. 

Oblasti kontrolnej a hospitačnej činnosti  
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a) Priama hospitačná činnosť: 

 je vykonávaná priamou účasťou zástupcu vedenia školy na vyučovacom 

procese; 

 je vykonávaná spravidla raz ročne, u začínajúcich učiteľov priebežne počas 

celého školského roka; 

 sleduje plnenie učebných osnov a metodických pokynov – súlad tematických 

výchovno-vzdelávacích plánov vyučovania s ŠkVP a ŠVP, ktoré pedagogickí 

zamestnanci vypracujú na základe pokynov vedenia školy;  

 kontroluje dodržiavanie didaktických zásad vo výchovno-vzdelávacom procese; 

 uskutočňuje sa na základe vypracovaného mesačného plánu hospitačnej 

činnosti, ktorý je súčasťou plánu práce.  

b) Pozorovanie, individuálny rozhovor s učiteľom, hospitácie: 

 dodržiavanie stanovených cieľov vyučovacej hodiny, uplatňovanie efektívnych 

metód a foriem práce; 

 motivácia žiakov na hodinách a rozvoj ich kľúčových kompetencií s dôrazom na 

rozvoj kreativity žiakov; 

 hodnotenie výkonu žiaka na vyučovaní s dôrazom na stanovené výchovno-

vzdelávacie ciele hodiny; 

 interakcia medzi žiakom a učiteľom; 

 dodržiavanie didaktických zásad vo výchovno-vzdelávacom procese; 

 efektívne využívanie učebných pomôcok a didaktickej techniky; 

 dodržiavanie psychohygienických zásad vo výchovno-vzdelávacej činnosti,  

 dodržiavanie rozvrhu hodín a časovej dotácie na vyučovanie; 

 dodržiavanie bezpečnostných predpisov na vyučovacích hodinách;  
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 výstupom hospitácie bude vypracovanie hospitačného záznamu a spätná väzba 

medzi hospitujúcim a pedagogickým zamestnancom školy, pohospitačný 

rozhovor. 

c) Hodnotenie verejných vystúpení žiakov,  účasti na súťažiach, výsledky výtvarných 

súťaží žiakov:  

 zapájanie žiakov do podujatí školy – verejné vystúpenia, účasť a úspechy na 

súťažiach; 

 tvorba školských podujatí a projektov; 

 realizácia výstav výtvarných prác žiakov a výstupov, ktoré sú výsledkom 

výchovno-vzdelávacieho procesu odbornej zložky vzdelávania, predovšetkým 

v oblasti výtvarného prejavu, návrhovej a praktickej tvorby; 

 intenzita verejných vystúpení, komunikácia s verejnosťou a zákazníkmi školy; 

 aktívna účasť na odborných súťažiach, zapájanie a príprava žiakov; 

 odbúravanie stresu z verejných vystúpení, vedenie žiakov k sebaistému 

vystupovaniu a prezentovaniu svojho umenia; 

 vedenie žiakov ku kultúre tvorcu a zároveň konzumenta umenia a kultúry. 

d) Dodržiavanie vnútorného poriadku školy: 

 dodržiavanie  zásad klasifikácie a hodnotenia žiakov podľa platných metodických 

pokynov; 

 dodržiavanie práv dieťaťa a základných ľudských práv každého žiaka; 

 rešpektovanie časového  harmonogramu výučby a využívanie priestorov školy; 

 eliminovanie negatívnych prejavov správania žiakov na vyučovacom procese i na 

školských podujatiach a verejných vystúpeniach; 

 dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany pri práci na vyučovacom procese. 

 

e) Kontrola dokumentácie školy: 

 spolupráca na tvorbe Školského vzdelávacieho programu a Plánu práce školy; 
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 vedenie triednej pedagogickej dokumentácie – identifikačné údaje školy, údaje 

o žiakoch, plán práce a ciele na každý polrok, zápis učiva, kontrola raz mesačne; 

 katalógové listy – vypísanie katalógových listov pre nových žiakov, kontrola na 

začiatku a konci polroka;  

 rozvrhy pedagogických zamestnancov školy k začiatku šk. roka/polroka, 

v prípade aktualizácie v súlade so súhlasom a pokynmi vedenia školy; 

 práca predmetových komisií – plán práce predmetových komisií, dodržiavanie 

harmonogramu jednotlivých zasadnutí, vypracovanie výstupov z činnosti 

predmetových komisií (zápisnice, odporúčania, plánované podujatia, tvorba 

projektov, organizovanie vystúpení a súťaží, účasť na súťažiach), spolupráca 

predmetových komisií navzájom. 

f) Kontrola práce triednych učiteľov: 

 motivácia žiakov k dosahovaniu  výsledkov zodpovedajúcich naplneniu ich 

potenciálu a podľa ich individuálnych predpokladov; 

 účasť žiakov na školských  a verejných podujatiach,  súťažiach; 

 spolupráca a komunikácia s rodičmi; 

 spolupráca s predmetovými komisiami; 

 konzultácia aktuálnych výchovno-vzdelávacích problémov žiakov 

a vyučovacieho procesu; 

 spolpráca s výchovným poradcom školy, koordinátorom prevencie drogových 

závislostí, poradcom pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu, poradcom pre 

environmentálnu výchovu; 

 interakcia so žiakmi, vytváranie pozitívnej klímy v triede a v rámci výchovno-

vzdelávacieho procesu. 

g) Kontrola činnosti predmetových komisií: 

 koordinácia práce členov komisie podľa vypracovaného plánu práce 

predmetovej komisie; 
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 zjednocovanie kritérií na výkon žiakov všetkých odborov v jednotlivých 

ročníkoch; 

 stanovenie kritérií pre talentové prijímacie skúška a klauzúrne hodnotenie 

v predmetových komisiách odborných vyučovacích predmetov; 

 usmerňovanie práce pedagogických zamestnancov v rámci výchovno-

vzdelávacieho procesu; 

 spolupráca pri tvorbe Školského vzdelávacieho programu a Plánu práce školy; 

 spolupráca pri tvorbe a realizácii školských podujatí; 

 sledovanie a aktívna účasť na zapájaní žiakov do plánu vystúpení, koncertnej 

činnosti a účasti na súťažiach podľa jednotlivých odborov; 

 prenos informácií a požiadaviek k vedeniu školy; 

 efektívne využívanie učebných pomôcok; 

 medziodborové vzťahy v jednotlivých odboroch, spolupráca medzi jednotlivými 

odbormi; 

 vzájomná spolupráca všetkých predmetových komisií; 

 ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov; 

 venovanie pozornosti zmenám základných pedagogických dokumentov; 

 priebežne osvojovanie nových poznatkov a vzdelávanie; 

 sledovanie aktualizácie školskej legislatívy; 

 vzájomné hospitácie; 

 predmetové komisie zasadajú najmenej 4- krát do roka; 

 vypracovanie požadovanej dokumentácie, plánu práce a zápisníc z jednotlivých 

zasadnutí. 

 

h) Kontrola dodržiavania pracovného poriadku školy: 

 kontrola nástupu k začiatku vyučovania; 

 dodržiavanie fondu pracovného času; 

 dodržiavanie časovej dotácie vyučovacej hodiny; 

 zabezpečenie psychohygieny žiakov zaraďovaním prestávok vo vyučovaní; 

 udržiavanie kultúrneho prostredia tried, úprava tried a udržiavanie čistoty 

a poriadku. 
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i) Ďalšie kritéria hodnotenia pedagogických zamestnancov školy: 

 príprava žiakov na prijímacie skúšky na ďalšie štúdium s umeleckým 

zameraním; 

 organizovanie, príprava a realizácia školských podujatí, vystúpení a súťaží; 

 príprava žiakov na súťaže a vystúpenia; 

 výsledky žiakov dosiahnuté v súťažiach  na školskej, okresnej, regionálnej, 

celoslovenskej či  medzinárodnej úrovni; 

 aktívna účasť na skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu; 

 zvyšovanie a dopĺňanie si kvalifikácie, starostlivosť o osobný kariérny rast; 

 účasť na pedagogických poradách, pracovných poradách; 

  zhotovovanie, príprava a zabezpečenie didaktických pomôcok, dopĺňanie 

vybavenia školy didaktickými pomôckami a didaktickou technikou; 

 metodická príprava na vyučovanie, aplikácia tvorivých metód vyučovania 

s dôrazom na rozvoj individuálnych predpokladov žiakov, ich talentu 

a kreatívnych schopností; 

 spoluúčasť na získavaní sponzorských príspevkov, propagácia školy na 

verejnosti, účasť na získavaní a nábore nových žiakov; 

 komunikácia s rodičmi a získavanie rodičov pre činnosti v škole a chod školy, 

získavanie rodičov pre účasť na vystúpeniach žiakov školy; 

 aktívny prístup k zlepšovaniu školského prostredia; 

 práca v PK a vedenie PK, plnenie funkcií PK; 

 publikačná činnosť s umeleckým zameraním, umelecká činnosť; 

 vlastné umelecké vystúpenia pedagógov - výstavy a ďalšie výstupy. 

 

Na hodnotenie pedagogických zamestnancov využijeme nasledovné metódy:  
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 pozorovanie (hospitácia); 

 rozhovor; 

 dotazníková metóda; 

 výsledky žiakov, ktorých učiteľ učí (prospech, žiacke súťaže, účinkovanie 

na podujatiach školy interných i verejných, prezentácia školy v rámci 

mesta, okresu, republiky i zahraničia, zapájanie žiakov do predmetových 

olympiád, študentskej vedeckej konferencie); 

 sebahodnotenie pedagogických zamestnancov; 

 vzájomné hodnotenie učiteľov (vzájomné hospitácie a „otvorené 

hodiny,“     metodické porady);  

 hodnotenie učiteľov žiakmi. 

Hodnotenie začínajúcich pedagogických zamestnancov v oblasti  výsledkov, 

kvality a náročnosti výkonu pedagogickej činnosti, mieru osvojenia si a využívania 

profesijných kompetencií hodnotí  uvádzajúci pedagogický zamestnanec začínajúceho 

pedagogického zamestnanca priebežne a na konci adaptačného obdobia.  

Pri hodnotení pedagogických zamestnancov uplatňujeme Plán kontrolnej 

a hospitačnej činnosti, ktorý je súčasťou Plánu práce školy na príslušný šk. rok.  

 
Zásady a kritériá hodnotenia pedagogických zamestnancov  sú súčasťou  

pracovného poriadku.  S uplatňovanými kritériami hodnotenia sú pedagogickí 

zamestnanci oboznámení  vopred a to pri začatí pracovného pomeru a pri aktualizácii 

kritérií hodnotenia v danom šk. roku.  

V závere šk. roka hodnotíme pedagogických zamestnancov podľa nasledovných oblastí 

a kritérií: 

Kritériá hodnotenej oblasti: PRACOVNÝ VÝKON 

a) edukačný proces  

- vie stanoviť edukačné ciele orientované na žiaka vo väzbe na učebné osnovy 
a ŠkVP, 

- vie tvoriť a vybrať obsah výchovy a vzdelávania, 

- využíva aktivizujúce vyučovacie metódy a formy, 
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- využíva vhodné didaktické prostriedky, 

- dodržiava pedagogické zásady, 

- vie stanoviť a dodržiava metodické pokyny na hodnotenie žiakov, 

- motivuje žiaka k účasti na súťažiach a verejných vystúpeniach, 

- vytvára dobrú klímu vo výchovno-vzdelávacom procese, 

b) zameranie na žiaka 

- vie diagnostikovať individuálne charakteristiky žiakov, 

- rozvíja silné stránky žiakovej osobnosti, 

- vie motivovať žiakov k aktívnej činnosti vo výchovno-vzdelávacom procese, 

- v oblasti kognitívnych kompetencií rozvíja  u žiakov osvojovanie, vyhľadávanie, 
narábanie s informáciami, rozvoj metakognitívnych schopností, tvorivé, 
analytické a kritické myslenie, 

- v oblasti interpersonálnych kompetencií rozvíja u žiakov schopnosť spolupráce, 
empatie, komunikácie, vzájomnej pomoci, úcta k druhým, zmysel pre 
spravodlivosť, 

- v oblasti personálnych kompetencií rozvíja u žiakov samostatnosť, 
zodpovednosť, sebadôvera, sebaúcta, sebahodnotenie, 

- rešpektuje názory žiakov, podporuje ich samostatné vyjadrovanie, primerané 
sebavyjadrenie, 

- je žiakmi akceptovaný, má prirodzenú autoritu, 

c) postoje 

- k plneniu povinností vyplývajúcich z náplne práce, 

- k plneniu úloh nad rámec pracovných povinností, 

- pracuje v súlade s platnými všeobecne záväznými predpismi, 

- aktívne sa zúčastňuje pracovných porád a pedagogických rád, 

- aktívne pracuje v predmetových komisiách, 

- efektívne komunikuje s kolegami, 

- efektívne komunikuje so žiakmi, 

- efektívne komunikuje s rodičmi. 

 

 

Kritériá hodnotenej  oblasti: PRACOVNÉ SPRÁVANIE 
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a) profesionálne správanie 

- uplatňuje sebahodnotenie vo vzťahu k práci, 

- je lojálny k vedeniu školy, ku kolektívu, 

- dokáže plánovať svoj profesijný rast, 

- absolvuje podľa objektívnych možností rôzne formy kontinuálneho vzdelávania, 

- efektívne komunikuje s vedením školy, s inými organizáciami, 

- podieľa sa na zavádzaní zmien a inovácií, zlepšovaní školy, 

- podieľa sa na realizácii projektov a podujatí školy, 

- podieľa sa na zvyšovaní kvality a dobrého imidžu školy, šíri jej dobré meno, 

b) normy 

- pracuje v súlade s platnými všeobecne záväznými predpismi, 

- dodržiava interné predpisy, 

- zvyšuje svoje legislatívne vedomie, 

- dodržiava a využíva pracovný čas  v súlade s pracovnou zmluvou/dohodou, 

- správne vedie pedagogickú dokumentáciu, 

- aktívne sa zúčastňuje pedagogických porád, 

- plní si povinnosti vyplývajúce zo svojej pracovnej náplne, 

- rešpektuje príkazy nadriadených, 

c) sebarozvoj 

- má jasne stanovené svoje osobné ciele i pracovné ciele, 

- má záujem o nové poznatky, 

- dbá o sebavzdelávanie vo svojej profesijnej oblasti, 

- nové, získané vedomosti a  zručnosti uplatňuje vo svojej práci, 

- využíva IKT v profesijnom rozvoji a práci, 

- vytvára nové didaktické pomôcky, 

- pozná profiláciu, zameranie a stratégiu školy,  

- zapája sa do uplatňovania profilácie a stratégie školy. 
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Súčasťou hodnotenia je vyjadrenie zamestnanca k hodnoteniu a záverečný rozhovor 

hodnoteného pedagogického zamestnanca s vedúcim pedagogickým zamestnancom.  

Hodnotiaca škála 

1 mimoriadne dobré/aktívne, iniciatívne, samostatné, zodpovedné, včasné a spoľahlivé 

plnenie obsahu kritéria 

2 veľmi dobré/plnenie obsahu kritéria s drobnými výhradami v porovnaní s hodnotu 1, 

ktoré ovplyvňujú cieľ činnosti obsiahnutej v kritériu 

3 štandardné/priemerné plnenie obsahu kritéria, kolísavé výkony v závislosti do 

vonkajších vplyvov alebo vnútornej motivácie 

4 minimálne/plnenie iba základných povinností nevyhnutných na splnenie obsahu 

kritéria  povinností nevyhnutných na splnenie obsahu kritéria, potreba pravidelnej 

kontroly pre splnenie cieľa obsiahnutého v kritériu 

5 nepostačujúce/nedostačujúce plnenie obsahu kritéria 
 

3.4.2 Hodnotenie školy 

 

Hodnotenie školy uskutočňujeme na základe analýzy dosiahnutých výsledkov 

v predchádzajúcich šk. rokoch, na základe výsledkov kontrolnej činnosti, 

sebahodnotenia školy a sebahodnotenia pedagógov, ako aj hodnotenia zákazníkov školy 

– žiaci, rodičia.  

 

Pozitíva: 

 ambiciózny kolektív pedagógov; 

 kvalifikovanosť pedagógov; 

 rast záujmu žiakov o štúdium na škole; 

 spolupráca s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami;  

 vzájomná spolupráca so SZUŠ PinkHarmonyStudio,  Súkromným 

gymnáziom a Súkromným konzervatóriom PinkHarmony; 

 možnosť priamej umeleckej praxe v rámci spolupráce so 

Súkromným konzervatóriom PinkHarmony– realizácia 

divadelných predstavení; 

 fungovanie Komorného divadla J. M. Pinku v rámci školy ako 
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priestor na praktické overovanie odborných schopností a 

zručností; 

 dobrá komunikácia s rodičmi žiakov školy;  

 dobrá dostupnosť školy;   

 využívanie plavárne, sauny; 

 dobrá spolupráca s MŠ SR v Bratislave, OÚ v Banskej Bystrici; 

 tvorba školských projektov; 

 pozitívna klíma v rámci kolektívu pedagogických zamestnancov 

v oblasti odbornej zložky vyučovania; 

 rast kvality verejných prezentácií výsledkov žiakov, rozvoj 

výstavnej činnosti a aktivít; 

 možnosti individuálneho prístupu k žiakom v odborných 

vyučovacích predmetoch organizovaných do viachodinových 

blokov; 

 využívanie potenciálu regionálneho kultúrneho života.  

Negatíva: 

 zvýšené ekonomické náklady; 

 malý počet študentov v ročníkoch vzhľadom na krátke 

fungovanie školy; 

 materiálno-technické vybavenie odborných predmetov. 

Príležitosti:  

 propagácia školy a budovanie imidžu v povedomí širokej 

verejnosti; 

 usporiadanie výstav výtvarných prác v širšom regióne; 

 zvyšovanie počtu žiakov v ďalších ročníkoch; 

 zlepšujúce sa materiálno-technické vybavenie; 

 rozšírenie priestorov pre odborné vyučovanie; 

 spolupráca so ZŠ v regióne, prezentácia školy na burzách 

stredných škôl v regióne, spolupráca s výchovnými poradcami ZŠ; 

 organizácia súťaží, workshopov, stretnutí žiakov a pedagógov 

zameraných na výtvarné činnosti v regionálnom 

i celoslovenskom pôsobení; 
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 možnosti spolupráce  s rodičmi – získanie 2% podielu z dane;  

 možnosť sponzorských rodičovských príspevkov a darov. 

Ohrozenia:  

 dlhodobé nedostatky finančných prostriedkov; 

 konkurencia v možnostiach stredoškolského štúdia v regióne; 

 nižší  záujem nových žiakov o ponuku študijných odborov 

v počiatkoch fungovania školy.  

 

 

Spolupráca s umeleckými organizáciami  

 

Naša škola spolupracuje s  organizáciami fungujúcimi v jednotlivých regiónoch 

ako rozhlas, televízia, divadlo, opera, SNG, múzeá a výstavné priestory,  pričom 

stimulom pre prácu študentov sú podujatia, ktoré sú pre nich príležitosťou zoznámiť sa 

s prácou a dielom aktívnych umelcov a výtvarníkov, zoznamovať sa s históriou umenia. 

Najväčšou motiváciou je možnosť prezentácie vlastných prác. Zameriame sa na  

komunikáciu s umeleckými inštitúciami ako Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene, 

Slovenská národná galéria vo Zvolene, Štátna opera v Banskej Bystrici,  Technická 

univerzita vo Zvolene a Akadémia umení v Banskej Bystrici, Vedecká knižnica v Banskej 

Bystrici, výstavné priestory v meste Zvolen – Zámok vo Zvolene/SNG, Stará radnica vo 

Zvolene, Krajská knižnica Ľ. Štúra a pod.  Regionálne kultúrne inštitúcie umožňujú 

fungujúcu spoluprácu pri realizácii výstavnej činnosti školy, v rámci ktorej napĺňame 

stratégiu a prioritu umožňujúcu žiakom zažiť vlastný úspech. Spomenuté inštitúcie 

disponujú možnosťami stretnúť sa s mnohými zaujímavými osobnosťami kultúry 

a umenia. Cenné rady a prínos kvalifikovaných profesionálov z výtvarnej, hudobnej, 

hereckej či tanečnej oblasti tak dotvárajú celkovú podobu vyučovania umeleckých 

predmetov. Naším cieľom je pripraviť absolventov na uplatnenie v priestore viacerých 

umeleckých žánrov – hudba, výtvarné umenie, dizajn, tanec, herectvo a divadlo. 

V priebehu štúdia  a po jeho absolvovaní budú schopní participovať na umeleckých 

projektoch v rámci viacerých umeleckých druhov a žánrov. Absolventi zároveň na báze 

takýchto zážitkov a skúseností získajú prehľad v regionálnom kultúrnom a umeleckom 

dianí. Aj ďalšie možnosti uplatnenia absolventov budú využívať skúsenosti, ktoré žiaci 

získajú na základe skúsenosti získanej pri spolupráci s rôznymi kultúrnymi a umeleckými 

inštitúciami. V rámci spolupráce s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami škola usiluje 
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o výstavnú činnosť, v rámci ktorej rozvíja spoluprácu so Starou radnicou vo Zvolene, 

Krajskou knižnicou Ľ. Štúra vo Zvolene, Novohradskou knižnicou v Lučenci a usiluje 

o rozšírenie tejto spolupráce smerom k ďalším inštitúciám.  

 

Organizovanie konzultačných dní, umeleckých workshopov, súťaží 
 

Škola organizuje  konzultačné dni, ktoré majú pomôcť budúcim záujemcom 

o umelecké vzdelávanie pripraviť sa na prijímacie talentové skúšky, prípadne poskytnúť 

odborné poradenstvo žiakom a ich pedagógom na základných a  základných umeleckých 

školách.  

Organizáciu súťaží chápeme v budúcnosti ako priestor pre stretnutie žiakov 

príbuzných zameraní študijných odborov. Žiaci môžu prezentovať svoje práce na zvolenú 

tematiku, slobodne pristúpiť k stvárneniu témy a slobodne voliť použitú techniku vo 

výtvarných prácach plošného ale i priestorového charakteru. Konfrontácia prác bude 

priestorom pre overenie svojich vlastných schopností i výsledkov vzdelávania 

jednotlivých škôl. 

V šk. roku 2015/2016 škola organizovala 5. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže 

pod názvom Výtvarno-hudobné nálady. Súťaž je určená pre žiakov ZUŠ, ZŠ, ale i SŠ. 

V rámci súťaže sme spolupracovali s mnohými školami v rámci celého Slovenska.  

 
 

3.5 Spolupráca so sociálnymi partnermi  

 
Vedenie školy predpokladá spoluprácu s Radou školy, ktorá pracuje v súlade s 

platnou legislatívou a jej činnosť sa riadi  vypracovaným štatútom. Jedným z členov Rady 

školy je aj zástupca žiakov školy. Poradné orgány školy budú pre vedenie školy dobrou 

spätnou väzbou pri získavaní informácií z iných zdrojov ako pedagogickej verejnosti, 

pomôžu pri zosúladení požiadaviek a potrieb so záujmami žiakov, ich rodičov i verejnosti. 

Plánované stretnutia Rady školy ako aj aktualizovaný menný zoznam jej členov podľa 

funkčnosti je súčasťou Plánu práce školy. 

 Významnými sociálnymi partnermi sú rodičia žiakov, s ktorými škola rozvíja 

partnerské vzťahy a komunikáciu prostredníctvom tzv. otvorenej komunikácie – 

otvorených konzultačných hodín. Vedenie školy je otvorené komunikácii s rodičmi v čase 
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a rozsahu podľa ich potrieb. 

 Škola usiluje o otvorený dialóg so žiakmi, o aktívne pozorovanie správania 

a výsledkov žiakov počas celého šk. roka, o otvorenosť pri rozhovoroch o problémoch 

týkajúcich sa výchovno-vzdelávacieho procesu. Vedenie školy i pedagógovia odborných 

predmetov, kde časová dotácia jednotlivých vyučovacích predmetov umožňuje lepšie 

poznávanie osobnosti každého žiaka, sú pripravení a otvorení na diagnostiku výchovno-

vzdelávacích problémov, ale i diagnostiku individuálnych predpokladov žiakov. Tento 

prístup optimalizuje výber zadaní v odborných vyučovacích predmetoch.  

 
 

3.6 Materiálno-technické a priestorové podmienky 

 

Všeobecno-vzdelávacie predmety vyučujeme v učebniach so zameraním na 

vzdelávacie oblasti pre jednotlivé vyučovacie priestory. Učebne sú využívané spoločne 

pre Súkromnú strednú umeleckú školu scénického výtvarníctva, Súkromné 

konzervatórium a Súkromné gymnázium PinkHarmony. Školy majú k dispozícii odborné 

učebne, počítačovú učebňu, využívajú telocvičňu, plaváreň, saunu a posilňovňu. Učebne 

sú vybavené interaktívnymi tabuľami. 

 

Odborné predmety 

Názov priestoru Názov vybavenia 

Ateliér výtvarných predmetov – odborná 

učebna výtvarných predmetov 

stoly, stoličky, kresliarske stojany, skriňa, 

odkladacie priestory na výkresy, busta, figúra, 

predmety na zátišie, školská tabuľa, prenosná 

lampa, nástenky 

Výpočtová učebňa 

 

PC – zostava, stôl pod PC – zostavu, tabuľa, 

stoličky, školské, softvare, wifi - internet 

Dielňa, modelovňa stoly, stoličky, zverák, píla, brúska, vrtačka, sada 

náradia 
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Ateliér navrhovania a krajčírska dielňa PC – zostava, stôl, školské stoličky, tabuľa, šijacie 

stroje, odkladací priestor na materiál, vzorkovník 

materiálov, strihačský stôl, naparovacia žehlička, 

žehliaca doska, zrkadlo, krajčírske figuríny 

Sklad kostýmov a doplnkov odklladacie priestory na kostýmy a doplnky, 

regále na doplnky, zrkadlo 

 

 

4  CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU  

 
 

4.1 Popis školského vzdelávacieho programu 

 

Odborná  časť  vzdelávania  vedie  žiakov  k  zvládnutiu  základných  úloh 

študijných  odborov. Základným cieľom je osvojiť si vedomosti a zručnosti potrebné pre 

zvládnutie celého okruhu učiva. Žiaci  získavajú, upevňujú a prehlbujú si vedomosti,  

zručnosti  a návyky  potrebné  na  zvládnutie  budúceho  povolania.  Pri  práci 

dodržiavajú zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a ochrany 

pred požiarmi.  V príprave  na  absolvovanie  študijného odboru  je  okrem  zručnosti  

nevyhnutnou  a základnou podmienkou nadanie pre  výtvarné činnosti. Špecifikom  

vzdelávacieho programu je synchrónnosť  technickej,   výtvarnej  a remeselnej  časti  

vzdelávania  a ich  vplyv  na  rozvoj vedomostí podporovaných znalosťami z dejín 

výtvarného umenia. 

Spoľahlivé  preukázanie  výkonu  v oblasti odborných predmetov  predpokladá  u  

absolventa  disponovanie  stanovenými  výkonovými  štandardmi  a ovládanie  učiva, 

ktoré je predpísané obsahovými štandardmi. 

Súkromná stredná umelecká škola scénického výtvarníctva je najmladšou školou 

komplexu škôl PinkHarmony. Našich žiakov vedieme k tomu, aby pracovali na rozvoji 

svojho talentu, kreativity. V súlade so školským vzdelávacím programom umožňujeme 

žiakom rozvíjať ich vlastné nadanie a smerovanie v umeleckých oblastiach. Odborná 

príprava žiakov prepája teoretické a praktické osvojovanie si potrebných vedomostí, 
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rozvíjanie schopností a zručností potrebných pre ich ďalšie uplatnenie. Systematicky 

pripravujeme žiakov na prácu v odbore, ktorý si zvolili, rozvíja kreatívne ale aj analytické 

myslenie a formuje ich autentickosť – ich „ja“, pod ktorým budú aj po absolvovaní školy 

tvoriť a vystupovať naďalej.  

 
Vzdelávanie v študijných odboroch je spojením teoretického a praktického 

vzdelávania. Obsahom je všeobecné a odborné vzdelanie s konkrétnym zameraním na 

oblasť umenia. Cieľom  vzdelávania v jednotlivých študijných odboroch je vzdelávanie 

a výchova kvalifikovaných odborníkov pre oblasť výtvarného umenia a odborníkov 

v umelecko-remeselnej výrobe.  Profilovanie  absolventov so zameraním na kľúčové 

kompetencie umožňuje prípravu na komplexné riešenie odborných problémov, na  

pohotovú adaptabilitu   pre prácu v meniacich sa podmienkach pracovného trhu a 

uplatňovanie nových koncepcií, metód, foriem, postupov a činností.  

Školský vzdelávací program má všeobecnovzdelávaciu a odbornú časť. Odborné 

vzdelanie, umožní rozvíjať samostatné myslenie, tvorivosť, s dôrazom na divergentné 

myslenie a konanie vo všetkom, čo súvisí s umením a zameraním študijných odborov.  

Štúdium ďalej utvára predpoklady na samostatnú tvorbu v oblasti výtvarného 

a remeselného umenia a výroby. Vzdelanie v jednotlivých študijných odboroch 

poskytuje poznatky a skúsenosti postupov v klasických technológiách, ale aj ovládanie 

nových technológií a digitálnych médií a ich vzájomné prepojenie v konečnom   

výtvarnom produkte.  

Odborné vzdelanie umožní rozvíjať samostatné myslenie a konanie v priestore 

výtvarnej komunikácie. Dôležitou súčasťou vyučovania je spojenie výtvarnej kreativity 

a jej možností praktického využitia ako príprava na samostatné uplatnenie v praxi. 

Súčasťou  základných odborných činností  bude  týždňový krajinársky kurz 

a počas štúdia absolvovanie a realizácia ročníkových prác a projektov v hlavných 

predmetoch (klauzúrne práce). 

V rámci praktickej prípravy v predmete prax absolvujú žiaci 2 a 3. ročníka súvislú 

odbornú   prax podľa odborného zamerania vo firmách alebo inak podľa podmienok 

školy v rozsahu 5 pracovných dní. Výhodou fungovania školy v rámci komplexu škôl 

PinkHarmony je možnosť spolupráce a priamej praxe pri realizácii divadelných 

a hudobných predstavení v spolupráci so Súkromným konzervatóriom PinkHarmony, 



43 
 

kde majú žiaci možnosť priamo spolupracovať s hudobnou a najmä hereckou zložkou 

divadelnej inscenácie. Spolupráca môže prebiehať ako tvorba scény, kostýmovej 

výpravy, realizácie propagácie a fotodokumentácie inscenácií. Významnou súčasťou 

vzdelávacieho programu budú  exkurzie a vytváranie možností kontaktu s konkrétnou 

praxou – návštevy ateliérov, odborníkov z praxe. 

  

4.2 Projekty školy 

 

ART CAMP 

 V rámci ART CAMP-u ponúkame žiakom možnosť vzdelávania projektovou 

a netradičnou formou. Realizácia projektu umožňuje vzdelávanie formou blokového 

vyučovania, rozšírenia o realizáciu výtvarných disciplín a techník, ktoré obohatia učebné 

osnovy odborných predmetov. Široké možnosti využívame  pri návštevách kultúrnych 

inštitúcií v rámci širšieho regiónu a žiaci absolvujú návštevu výstav, galérií, múzeí. 

Plánované exkurzie v rozsahu dvoch dní v rámci ŠkVP považujeme za nedostatočné 

vzhľadom na víziu školy, na základe ktorej chceme vychovávať a vzdelávať žiakov ako 

kultúrne rozhľadených. Projekt ART CAMP umožňuje rozšíriť tieto aktivity, žiakov 

motivovať, inšpirovať a vzdelávať v oblasti poznávania kultúrnych hodnôt. Považujeme 

znalosť galerijného prostredia na Slovensku, i v blízkom okolí za dôležitý predpoklad 

motivácie, inšpirácie žiakov v ich ďalšom uplatnení. Projekt posilňuje rozvoj kultúrneho 

povedomia v oblasti poznávania hodnôt z oblasti kultúry a umenia sprostredkovane – 

výstavy, galérie, múzeá a pod. Súčasťou projektu je sprostredkovanie stretnutí 

s mladými ľuďmi a profesionálmi, ktorí študujú umelecké zamerania a pôsobia v oblasti 

umenia.  

Cieľ podujatia: 

„Inšpirovať a motivovať k rozvíjaniu tvorivého sebavedomia a posilňovať 

odborný profil žiaka.“ 

Tento projekt slúži na rozvoj nasledovných kompetencií žiaka: 

- rozvoj kultúrneho povedomia; 

- učenie sa pre vlastné profesijné uplatnenie; 

- poznávanie kultúrnych hodnôt; 
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- podpora tvorivého myslenia žiaka; 

- rozvoj kreativity; 

- rozvoj schopností využiť odborné  zručnosti. 

 

Rozprávková záhrada  

K tradičným projektom školy patrí každoročné organizovanie kultúrneho, 

zábavného a interaktívneho podujatia pre deti a rodičov s názvom Rozprávková záhrada 

(predtým Rozprávkový les). Ide o podujatie, ktoré nenásilne integruje všetky zložky 

a odbory umeleckého vzdelávania, ktoré poskytuje komplex škôl PinkHarmony. Žiaci 

všetkých našich škôl  majú možnosť verejne demonštrovať nadobudnuté schopnosti 

i zručnosti v jednotlivých druhoch umenia. Samotné podujatie má podobu spojenia 

najrôznejších aktivít: hudobná produkcia, hudobno-dramatický výstup, animačná 

činnosť či výtvarné tvorivé dielne, ktorých jednotiacim prvkom je téma rozprávky. 

Rozprávková záhrada sa tak okrem  možnosti prezentácie školy stáva zároveň nástrojom 

na vlastnú prezentáciu žiaka, čím výrazne podporuje ciele samotného výchovno-

vzdelávacieho procesu.  

Cieľ podujatia: 

„Rozvíjať prezentačné schopností žiaka s ohľadom na nadobudnuté zručnosti 

v jednotlivých odboroch umeleckého vzdelávania.“ 

Tento projekt slúži na rozvoj nasledovných kompetencií žiaka  : 

- podpora tvorivého myslenia žiaka; 

- rozvoj kreativity; 

- rozvoj schopností využiť odborné  zručnosti. 

 Angažovanie v takto koncipovanom interaktívnom podujatí tiež zreteľne 

podporuje tvorivé myslenie žiaka, schopnosť kreativity, jeho umelecké a odborné 

zručnosti, čo vytvára vhodný predpoklad  pre ďalší rozvoj žiaka ako aktívneho umelca. 

Školská vedecká konferencia 

Od školského roku 2013/2014 škola pripravuje realizáciu školskej odbornej 

konferencie, ktorá je zameraná na podporu kľúčových cieľov školy a je prirodzeným 

vyústením projektového vyučovania zavádzaného do kolektívnych predmetov školy 
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s úmyslom rozvoja prezentačných zručností žiakov prostredníctvom moderných 

informačno-komunikačných technológií. Projekt rozvíja kľúčové kompetencie žiaka 

v oblasti využívania IKT, práce s informáciami a schopnosti komunikovať v odbornej 

oblasti.  

Cieľ : 

„Rozvíjať prezentačných zručnosti žiakov prostredníctvom IKT“. 

Tento projekt slúži na rozvoj nasledovných kompetencií žiaka  : 

- vyhľadávať relevantné a dôveryhodné zdroje informácii; 

- vytvoriť ucelenú prezentáciu odbornej témy; 

- plánovať a riadiť svoju prácu; 

- vybrať vhodnú tému v súvislosti s odborom štúdia; 

- pracovať  s textom, obrazom a rôznymi informačnými zdrojmi; 

- aplikovať získané vedomosti vo svojej práci; 

- komunikovať so svojimi pedagógmi a spolužiakmi; 

- prezentovať vlastnú prácu prostredníctvom IKT; 

- prehlbovať záujem o sebavzdelávanie; 

- vedieť kriticky zhodnotiť svoju prácu. 

Organizačne sa konferencia chápe ako zavŕšenie systematickej odbornej činnosti 

žiaka v priebehu školského roka, počas ktorého žiak (pod vedením 

konzultanta/pedagóga) pracuje na príprave prezentácie témy vybraného odboru 

(predmetu) s využitím moderných informačno-komunikačných technológií. K samotnej 

prezentácii na školskej odbornej konferencii – školskom kole pristúpia  žiaci, ktorí 

naplnia stanovené kritériá hodnotenia (dodržanie pedagógom zadaných postupov, 

samostatnosť pri vyhľadávaní literatúry a prameňov, obsahové naplnenie zadanej témy, 

samostatnosť pri tvorbe práce, zrozumiteľnosť a správnosť jazykového prejavu) v rámci 

triednych kôl prezentácie.   

 
Výtvarno-hudobné nálady 
 

Škola organizuje od šk. roku 2011/2012 celoslovenskú výtvarnú súťaž, ktorá bola 

v predchádzajúcich ročníkoch tematicky orientovaná na spojenie hudobného 

a výtvarného umenia. Súťaž prebiehala v spolupráci so SZUŠ PinkHarmony. V rámci 
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svojej hlavnej témy vyzýva účastníkov na vyjadrenie hudobných námetov, motívov 

a zážitkov spojených s vnímaním hudobného umenia a to výtvarnými prostriedkami.  

Cieľ podujatia : 

„Podpora rozvoja talentu žiakov a spojenie výtvarného a hudobného umenia“.  

Tento projekt slúži na rozvoj nasledovných kompetencií žiaka  : 

- podpora tvorivého myslenia žiaka; 

- rozvoj kreativity; 

- vnímanie súvislostí medzi výtvarným a hudobným umením; 

- rozvoj estetického citu v tvorivom procese; 

- rozvoj emočnej inteligencie; 

- podpora individuálneho sebavyjadrovania sa; 

- využitie výtvarných  zručnosti a vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami; 

- konfrontácia vlastných schopností s výsledkami iných.  

 

4.3 Organizácia prijímacieho konania 

 

Študijné odbory : 

 8260 M  00  propagačné výtvarníctvo  

8270 M  00  scénická kostýmová tvorba 

8278 M  00  maskérska tvorba 

8240 M  00  tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov 

8273 M  00  scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba 

  

 

Škola prijíma žiakov do 1. ročníka na základe úspešného vykonania talentovej 

skúšky. Podmienky prijatia sú zverejnené na www.pinkharmony.sk.  

Obsah talentovej skúšky 

1. Zátišie – maľba, uchádzač prejaví zmysel pre priestorové videnie, schopnosť 

vizovania, zmysel pre farebné videnie. 

http://www.pinkharmony.sk/
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Hodnotenie: max. 30 b. 

2. Figurálna kompozícia – kresba figúry, valérová modelácia, vystihnutie 

proporcionality a anatómie ľudského tela. 

Hodnotenie: max. 30 b . 

3. Domáce práce – uchádzač predloží najmenej 5 domácich prác formátu 

minimálne  A4  v ľubovoľnej technike a na ľubovoľný námet. 

Hodnotenie: max. 10 b. 

Maximálny počet dosiahnutých bodov je 70, kritériom na úspešné vykonanie 

skúšky je dosiahnutie 50 bodov.  

Ponuka študijných odborov: 

8260 M  00  propagačné výtvarníctvo: štúdium pripraví absolventa tak, aby sa vedel 

orientovať v oblasti výtvarného umenia, aby bol schopný riešiť úlohy v oblasti výtvarnej 

propagácie a grafického dizajnu s uplatnením súčasných technických a technologických 

možností. Zároveň rozvíjame jeho tvorivé schopnosti spolu so schopnosťou tvorby 

samostatných riešení, či spolupráce v pracovnom tíme. Štúdium poskytuje poznatky 

v oblasti použitia nových technológií vo výstupnom výtvarnom spracovaní produktu.   

8270 M  00  scénická kostýmová tvorba: štúdium v odbore pripravuje absolventa na 

prácu v oblasti navrhovania, výtvarného stvárnenia a realizáciu kostýmov pre oblasť 

filmovej, divadelnej a televíznej tvorby a tak isto aj na tvorbu súčasného odevného 

dizajnu. Uplatnenie nájde v oblasti scénickej kostýmovej tvorby, výpravy umeleckých 

predstavení, v módnej  alebo reklamnej tvorbe. 

8278 M  00  maskérska tvorba: štúdium pripravuje absolventa na uplatnenie v oblasti 

parochniarstva, maskérstva, hairstylingu a fotostylingu. Nadobudnuté zručnosti bude 

vedieť využiť pri tvorbe s uplatnením historických vzorov i vlastného tvorivého prístupu 

v rámci moderných trendov. Uplatnenie nájde v oblasti vizážistiky, vlasového dizajnu 

a líčenia v nadväznosti na štýl odievania v divadelnej, filmovej, televíznej tvorbe ale 

i v reklamnej oblasti. 

8240 M  00  tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov: štúdium je zamerané na 

prípravu absolventa v oblasti navrhovania hračiek a dekoratívnych predmetov 

uplatniteľných v umeleckých a remeselných dielňach, divadlách, filmovej a televíznej 

tvorbe a aj v priemyselnej výrobe. Oboznámi sa so základnými výtvarnými a výrobnými 

zručnosťami od výtvarného návrhu až po remeselnú realizáciu rôznych druhov hračiek. 

Oboznámi sa so zákonitosťami návrhu a výroby hračiek s uplatnením  vlastnej tvorivosti 

a invenčnosti. 
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8273 M  00  scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba: štúdium  pripravuje 

absolventa na tvorbu výtvarných návrhov s uplatnením slohových a historických vzorov, 

ale aj na navrhovanie v oblasti inscenovania súčasných diel. Pripravuje stredných 

výtvarných pracovníkov pre oblasť navrhovania a následnej realizácie scénickej 

divadelnej, televíznej i filmovej tvorby tak, aby bol schopný realizovať vlastné návrhy 

v podobe použitia slohových historických prvkov alebo ako výstup súčasnej modernej 

scénickej tvorby. 

 

4.4 Spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania 

 

 

Spôsoby ukončovania štúdia na stredných školách, zoznam predmetov 

maturitnej skúšky, v ktorých sa vykonáva externá časť a písomná forma internej časti 

maturitnej skúšky, skladbu predmetov maturitnej skúšky v jednotlivých stredných 

školách, podrobnosti o forme konania maturitnej skúšky, teoretickej časti odbornej 

zložky, praktickej časti odbornej zložky a absolventskej skúšky, umeleckých diel 

absolventských výkonov, tém absolventských písomných prác, spôsob konania 

maturitnej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, pokyny na vykonávanie 

externej časti, písomnej formy internej časti a internej časti maturitnej skúšky, 

podrobnosti hodnotenia a klasifikácie maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej 

skúšky, záverečnej skúšky a absolventskej skúšky ustanovuje vyhláška 318/2008 Z.z. 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky  z 23. júla 2008 o ukončovaní štúdia na 

stredných školách. 

Podmienkou získania úplného stredného odborného vzdelania na úrovni ISCED 

3A je absolvovanie maturitnej skúšky. Dokladom o získanom vzdelaní je maturitné 

vysvedčenie. Úplné stredné odborné vzdelanie žiak získa, ak úspešne ukončil posledný 

ročník štvorročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania. Vykonaním 

maturitnej skúšky žiaci získajú na odbornú kvalifikáciu a kompetenciu vykonávať 

pracovné činnosti v danom povolaní a možnosť ďalšieho vzdelávania.  

Cieľom maturitnej skúšky je overenie vedomostí, zručností a kompetencií žiakov 

v rozsahu učiva určeného cieľovými požiadavkami, ktoré sú zároveň vzdelávacími 

štandardmi  štátneho vzdelávacieho programu. Maturitná skúška sa skladá z internej 

a externej časti. Externá časť maturitnej skúšky sa koná cez písomný test. Interná časť 

maturitnej skúšky sa koná formou písomnou, ústnou, praktickou, predvedenia 



49 
 

komplexnej úlohy, obhajoby komplexnej odbornej práce. Odborná zložka maturitnej 

skúšky sa člení na teoretickú a praktickú časť.  Maturitná skúška sa koná v skúšobnom 

období v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Maturitná skúška sa koná 

pred skúšobnou komisiou. Klasifikácia žiaka na maturitnej skúške je vyjadrená stupňom 

prospechu. Celkové hodnotenie vychádza z klasifikácie písomnej, praktickej a ústnej 

časti.  

Maturitná skúška sa skladá z nasledovných predmetov a častí: slovenský jazyk 

a literatúra, cudzí jazyk, teoretická časť odbornej zložky, praktická časť odbornej 

zložky. 

Predmetom odbornej zložky maturitnej skúšky je overenie komplexného súboru 

odborných vyučovacích predmetov.  

Odborná časť maturitnej skúšky  pozostáva z týchto častí: 

 Teoretická časť –  jej cieľom je overiť úroveň odborných teoretických vedomostí. 

 Praktická časť –  overuje úroveň osvojených zručností žiakov a ich schopnosť 

aplikovať teoretické poznatky pri riešení konkrétnych praktických úloh 

komplexného charakteru.  

 
Maturitná téma je vypracovaná ako konkrétny odborný problém ako problémová 

situácia komplexného charakteru. Maturitná skúška prebieha formou  skúšania 

z  komplexných tém vytvorených z cieľových požiadaviek vychádzajúcich zo štátneho 

vzdelávacieho programu.   Jednotlivé témy nie sú jednopredmetové, ale tvoria ich 

podtémy z viacerých oblastí odborného štúdia.  

Každá téma má: 

 vychádzať z výkonových štandardov pre odborné vzdelávanie; 

 zabezpečiť, aby výkonové štandardy uvedené v profile absolventa komplexne 
pokryli všetky témy MS; 

 uplatňovať hľadisko akumulácie vedomostí viacerých odborných predmetov 
obsahovo príbuzných; 

 vychádzať  z  rozsiahlejších tematických celkov viacerých odborných predmetov 
(komplexnosť odborného vzdelávania na základe obsahových štandardov); 

 umožniť a podporiť využitie všetkých podporných učebných zdrojov (pomôcky, 
písomné materiály, informácie a údaje, atď.) pre splnenie danej témy; 
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 umožniť preverenie schopnosti žiaka využívať vedomosti a intelektuálne 
schopnosti získané počas štúdia na posúdenie konkrétneho odborného problému, 
ktorý je daný v téme MS; 

 dodržiavať pravidlo zrozumiteľnosti, konzistentnosti a komplexnosti tak, aby 
náročnosť, vecný a časový  rozsah tém boli pre žiaka optimálne, 
primerané a zvládnuteľné na danom stupni vzdelania.  

Hodnotenie MS ako sumatívneho vzdelávacieho výstupu je proces 

skompletizovania a interpretovania údajov a dôkazov o výkone žiakov. Hodnotenie MS 

uplatňuje  kriteriálne hodnotenie vedomostí, zručnosti a kompetencie žiaka.  

Kritériá pre teoretickú časť odbornej zložky MS: 

1. porozumenie téme,   

2. správne používanie odbornej terminológie, 

3. schopnosť správne analyzovať tému, 

4. vecnosť,  správnosť a komplexnosť odpovede, 

5. schopnosť praktickej aplikácie poznatkov,  

6. prezentácia samostatnej, komplexnej a správnej odpovede, 

7. výraznosť a istota prezentácie, 

8. rutinné zmysluplné využívanie nevyhnutných pomôcok a prostriedkov pri 

odpovedi, 

9. dôslednosť a zodpovednosť pri vypracovaní témy, 

10. istota pri riešení problémových situácií, javov a problémov, 

11. schopnosť predniesť vlastné riešenie. 

Kritériá pre praktickú časť odbornej zložky MS:  

1. pochopenie úlohy, 

2. správne analyzovaná téma, 

3. správne používanie odbornej terminológie, 

4. schopnosť teoretickej aplikácie pri praktickom predvedení úlohy,  

5.     samostatnosť pri práci, 

6. správna a efektívna voľba metód pri postupe práce, 

7. správny výber náradia,  materiálov, surovín a pod., 

8. efektívna organizácia práce, 

9.     uplatňovanie zásad  ochrany životného prostredia, 
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10.     kvalitný výsledok práce. 

 

4.5 Podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami 

 

Výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením  uskutočňujeme   v 

triedach spolu s ostatnými žiakmi školy. Ak je to potrebné, takéto dieťa alebo žiak je 

vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva škola v 

spolupráci so zariadením výchovnej prevencie a poradenstva. Zákonný zástupca  žiaka 

má právo sa s týmto programom oboznámiť.  

Ak je to potrebné, pri výchove a vzdelávaní žiakov  so zdravotným 

znevýhodnením postupujeme podľa vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami.  

Medzi žiakov so zdravotným postihnutím môžu byť  zaradení žiaci s telesným 

postihnutím, zdravotne oslabení alebo chorí, s narušenou komunikačnou schopnosťou, 

s vývinovými poruchami učenia alebo správania sa. 

Špeciálne vzdelávanie a odborná príprava pre žiakov so zdravotným postihnutím 

sa zabezpečuje formou individuálnej integrácie, Podľa špecifických potrieb žiaka 

a požiadaviek odbornej prípravy je možné adaptovať štátny vzdelávací program, 

modifikovať obsah vzdelávania, upraviť organizáciu vyučovania, špecifické potreby 

zapracovať do individuálneho vzdelávacieho programu s využitím odbornej pomoci  

triedneho učiteľa, výchovného poradcu.  

Praktickú časť vzdelávania a odbornej prípravy žiakov so zdravotným 

postihnutím treba prispôsobiť individuálnym potrebám a možnostiam žiaka. 

Pri zabezpečovaní podmienok na vzdelávanie žiakov s telesným postihnutím sa 

dostáva do popredia úprava prostredia školy – prístup k budove, vstup do budovy, 

vyučovacie priestory v učebniach a dielňach, úprava hygienických zariadení, 

zabezpečenie dopravy do školy. Realizovaná úprava prostredia musí viesť k maximálnej 

samostatnosti žiakov za dodržania požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  
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Za  dôležité považujeme, aby boli pedagógovia dobre informovaní o možnostiach 

a prekážkach vo vzdelávaní týchto žiakov, o individuálnych predpokladoch a potrebách 

konkrétnych žiakov. Potrebné je voliť vhodné metódy a formy vyučovania a hodnotenia 

výsledkov (individuálne tempo, nahradenie písania dlhých textov testami, špeciálne 

formy skúšania).  

 

4.6 Kompetencie absolventov študijných odborov  

 

Odborné vzdelávanie absolventov jednotlivých študijných odborov je špecifické. 

Absolventi majú vzťah k jednotlivým formám umenia,  orientuje sa v nich a riadi sa 

estetickými pravidlami.  

Svoje vzdelanie a zručnosti získava na základe nasledovných špecifík odborného 

vzdelania umeleckých škôl: 

 

- absolvent vie prezentovať výtvarnú myšlienku a to na úrovni  verbálneho 

a grafického vyjadrenia  v požadovanom výstupe; 

- vie transformovať inšpiráciu cez výtvarný prejav na základe návrhu do finálneho 

výtvarného produktu; 

- profesionálne zameranie podporí orientácia v umelecko-remeselných znakoch v 

jednotlivých slohových obdobiach, znalosť kresby ornamentu, figúry 

a modelovanie; 

- dokáže sa orientovať  v opisoch pracovných postupov, v  materiáloch, 

v pracovných výkresoch a dokumentácii; 

- pri práci využíva a je schopný pracovať s ekonomickými parametrami svojej 

práce; 

- dokáže prezentovať svoje návrhy primerane konkrétnej situácii a  argumentovať 

pri prezentácii a presadzovaní svojich návrhov; 

- vie rozlišovať potreby praxe a hľadať riešenie pri presadzovaní kreatívnych 

riešení; 

- naučí sa hľadať možnosti vlastného uplatnenia ako výtvarník a umelec 

v konkrétnej praxi, naučí sa základom podnikavosti a uplatnenia 

v konkurenčnom prostredí. 
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Odborné vzdelanie jednotlivých študijných odborov tvorí základ k vytvoreniu 

a rozvíjaniu kompetenčného modelu, ktorý je v súlade so základnými odporúčaniami na 

úrovni úspešného uplatnenia absolventov jednotlivých študijných odborov pri ďalšom 

štúdiu alebo v následnej praxi. Kompetencie chápeme ako nástroj efektívnej tvorby 

vzdelávacieho programu v jednotlivých študijných odboroch a naším cieľom je pripraviť 

absolventov tak, aby boli schopní rozvíjať  kompetencie v nasledovných oblastiach 

odporúčaných  podľa  OECD: 

 

 dobrá schopnosť učiť sa, vrátane motivácie k učeniu sa; 

 schopnosť samostatne navrhovať vlastné celoživotné vzdelávacie stratégie, 

pomoc ostatným v tomto smere; 

 dobre vyvinuté schopnosti organizácie času; 

 schopnosť učiť sa s inými a od iných – práca v tíme – popri zachovaní schopnosti 

samostatného, autonómneho učenia sa; 

 schopnosť pracovať s inými ľuďmi z iných oblastí poznania a v iných prostrediach; 

 zručnosť v práci s informačnými a komunikačnými technológiami a prostriedkami 

ako zdrojom informácií, ako nástrojom učenia sa a komunikácie v sieti s inými; 

 poznávacie schopnosti a schopnosti nepoznávacieho charakteru pre účely 

kontaktu s komplexným svetom a pre účely pohybu v ňom, najmä vo svete, ktorý 

je informačne preťažený, neistý a rýchle sa meniaci; 

 ľudské a sociálne kompetencie pre účasť na živote komunity a spoločnosti, ktoré 

sú taktiež vhodné aj pre nachádzanie uplatnenia sa v mnohých povolaniach tak 

zamestnancov, ako aj samostatne podnikajúcich  jednotlivcov 

 náročnosť a kritické myslenie, schopnosť vyrovnať sa s hlavnými hodnotami a 

úlohami, s ktorými sa spoločnosti konfrontujú na začiatku 21. storočia; 

 jazykové a komunikačné schopnosti nad rámec materinského jazyka v prostredí 

medzinárodného sveta, popri zachovaní tolerantnosti a uznania rôznych kultúr. 

 

Školský vzdelávací program je tvorený tak, aby sme vytvorili predpoklady pre 

rozvoj všeobecných, kľúčových i odborných kompetencií v súlade so zameraním 

jednotlivých študijných odborov. 
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Vzhľadom na odborné a špecifické zameranie vzdelávania v umeleckých 

študijných odboroch sa prikláňame k modelu kompetencií, ktoré špecifikuje oblasť 

rozvoja kompetencií budúcich absolventov tak, aby ich vzdelávanie a príprava na ďalšie 

vzdelávanie a prax boli zamerané prioritne na rozvoj tvorivých schopností a uplatníme 

rozvoj kľúčových kompetencií s ohľadom na nasledovný model kľúčových kompetencií: 

 

 Informačné: informačná a počítačová gramotnosť. 
 

 Učebné: Poznanie a pozitívne ovplyvňovanie učebných štýlov žiakov; 

metakognícia; osvojovanie si učebných zručností – získavanie relevantných 

zdrojov informácií, manažment času, motivácia k učeniu, manažment stresu, 

vytváranie optimálnych podmienok na učenie, osvojenie si a výber efektívneho 

robenia si poznámok na výučbe a pri samoštúdiu, spôsobu štúdia z učebných 

textov, spôsobu pamätania učiva, riešenia úloh, prípravy na skúšku a skladania 

skúšok. 

 
 Kognitívne: riešenie problémov – identifikovať problém, jednoznačne a 

objektívne ho definovať, identifikovať a navrhovať možné riešenia problému na 

základe kritického a tvorivého myslenia, nájsť a realizovať optimálne riešenia 

problému; kritické myslenie – myslieť nezávisle, nezaujato, byť otvorený novým 

myšlienkam, určiť, ktoré informácie sú dôležité, formulovať vhodné otázky, 

rozlišovať fakty, názory a zdôvodnené úsudky, rozpoznať stereotypy a klišé, 

predpojatosť, emočné faktory, propagandu a skresľovanie, rôzne hodnotové 

systémy a ideológie, určiť vhodnosť a primeranosť informácií, používať vyššie 

myšlienkové procesy (analýza, usudzovanie, indukcia, dedukcia, hodnotenie), 

používať kritériá – intelektuálne štandardy na hodnotenie kvality myslenia, 

tvorivé myslenie – senzitivita (citlivosť na problémy), fluencia (kvantita nápadov), 

flexibilita (pružnosť nápadov), originalita (Jedinečnosť nápadov), schopnosť 

produkovať transformácie, elaborácia (domýšľanie nápadov do dôsledkov, 

detailov). 

 

 Interpersonálne (sociálne): efektívne žiť a pracovať s inými ľuďmi, učiť sa s inými 

a od nich, organizovať, kontrolovať a hodnotiť aktivity tímu ľudí, prebrať 

spoluzodpovednosť za prácu tímu a v prípade potreby aj role iných členov tímu, 
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vedieť sa vžiť (vcítiť) do duševného stavu iných ľudí (empatia), nenásilne riešiť 

konflikty, vážiť si, rešpektovať, akceptovať a tolerovať odlišnosti iných ľudí, 

pomáhať im v prípade potreby, dobre s nimi vychádzať, správať sa k iným ľuďom 

zodpovedne a mravne, udržiavať harmonické medziľudské vzťahy, vytvárať na 

základe konštruktívneho vyjednávania, tolerancie a kompromisu interkultúrne 

systémy, formovať občiansku spoločnosť, rozvíjať demokratický systém 

spoločnosti k trvale udržateľnému hospodárskemu a sociálnemu rozvoju štátu so 

zodpovednosťou k životnému prostrediu a zachovaniu života na zemi. 

 

 Komunikačné: vyjadrovať sa ústne a písomne primerane situácii (v troch 

jazykoch štátov EÚ), čítať s porozumením, pozorne počúvať, voliť optimálnu 

formu a spôsob komunikácie, spracovávať písomný materiál zrozumiteľným 

spôsobom, prezentovať informácie – vysvetľovať a znázorňovať jasne, stručne, 

presne, zrozumiteľne, komunikovať prostredníctvom IKT. 

 

 Personálne: sebauvedomenie – poznať a hodnotiť sám seba, svoj citový život, 

svoje prednosti a nedostatky, realisticky odhadnúť vlastné možnosti a 

schopnosti, veriť si, vystupovať so sebaistotou a sebadôverou, sebaovládanie – 

ovládať vlastné pocity a nálady, kontrolovať svoje správanie, slobodne sa 

rozhodovať, odolávať stresu, zachovať pokoj, prekonávať prekážky, neúspechy, 

byť spoľahlivý, dodržiavať základné pravidlá slušnosti, konať čestne, spravodlivo, 

svedomite, nenásilne riešiť konflikty, niesť zodpovednosť za svoje správanie a 

prácu, vyrovnávať sa so zmenami (adaptabilita, flexibilita), riadiť svoj život v 

súlade s etickými princípmi (autoregulácia správania), motivácia – sám sa 

motivovať, byť iniciatívny, podnikavý, usilovný, vytrvalý, disciplinovaný, 

optimistický, pozitívne myslieť, angažovanosť – vedieť sa presadiť (asertivita), 

mať občiansku odvahu, prejaviť charakter, byť spoločenský. 

 

Na základe zvoleného modelu kľúčových kompetencií stanovujeme výkonové 

štandardy absolventov v nasledovných oblastiach: 

a) vedomosti a schopnosti 

- rozvíjať svoje individuálne tvorivé  schopnosti; 

- presadzovať nové netradičné myšlienky, metódy, technické prostriedky; 
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- spôsobilo pracovať s počítačom ako podporným prostriedkom pri navrhovaní a 

vyhotovovaní sprievodnej grafickej dokumentácie, využívať efektívne a spôsobilo 

informačno-komunikačnú techniku; 

- efektívne pracovať s odbornou literatúrou a inými odbornými zdrojmi; 

- ovládať dejiny umenia a výtvarného umenia, orientovať sa v problematike 

a využívať informácie, vedieť ich vyhľadávať a relevantne používať; 

 poznať a vedieť charakterizovať umelecké diela reprezentujúce kultúrne dedičstvo 

našich predkov a významné diela svetových umelcov, rozvíjať schopnosť kritického 

hodnotenia výtvarného umenia a jednotlivých diel; 

 mať poznatky zo všeobecných historických zákonitostí estetiky úžitkového 

výtvarného umenia, orientovať sa v informáciách z ich histórie a poznať možnosti 

zoznamovania a poznávania v tejto oblasti; 

 poznať historické technologické postupy, rôzne povrchové úpravy materiálov 

používaných v jednotlivých historických obdobiach, vedieť zhodnotiť ich prínosy 

a možnosti aktuálneho využitia; 

 uplatňovať  plošné,  plastické a farebné videnie pri výtvarnej práci i hodnotení 

výtvarných prác iných autorov; 

 poznať vlastnosti a spôsoby použitia materiálov vo výtvarnej tvorbe; 

 ovládať prácu s farbou, vzťah dekóru a objemu, ovládať zákonitosti plošnej 

i priestorovej kompozície aj v súvislosti s tvorbou farebných riešení; 

 určiť vzťahy medzi tradičným a netradičným materiálom, jeho výtvarnými 

a výrazovými možnosťami uplatnenia; 

 ovládať základy anatómie, proporcií, zobrazovania ľudského tela v grafickej a 

plastickej podobe; efektívne využívať tieto poznatky a skúsenosti s ich využívaním 

pri vlastnej tvorbe a práci; 

 poznať súčasné módne trendy ako aj domáce a svetové módne dianie v rôznych 

sférach a oblastiach výtvarného prejavu; 

 ovládať navrhovanie, konštruovanie, technologické postupy a modelovanie  

s využitím najnovších počítačových technológií v rôznych výtvarných prejavoch 

a aktivitách, s využitím pri rozmanitých výstupoch uplatňujúcich tvorivé a výtvarné 

riešenia; 

 vedieť uplatniť variabilné technologické postupy pri tvorbe umeleckého diela; 
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- poznať  materiály, nástroje, náradie, stroje, zariadenia a pomôcky, ktoré sa v 

odbore používajú; vedieť ich využívať a plánovať a organizovať prácu s nimi; 

 poznať techniky úpravy a technológiu spracovania dreva, kovu, plastu, papiera, 

kameňa, hliny, skla, textilu a najnovších kompozitných a iných materiálov; 

- prehľad o možnostiach, uplatnení a využití písma, vrátane určitého stupňa 

praktických zručností v oblasti uplatnenia písma v grafickom dizajne aj s podporou 

počítača; 

- prehľad o základoch fotografovania a zručnosti v oblasti tvorby fotografie a jej 

využití pri prezentáciách svojej tvorby alebo výroby, vedieť primerane, vhodne 

prezentovať výsledky svojej práce; 

- poznať systémy masovej komunikácie a polygrafických produktov, vedieť sa 

uplatniť v týchto oblastiach s využitím svojich možností a schopností; 

 chápať zákonitosti trhu v podmienkach trhovej ekonomiky , poznať a chápať 

možnosti vlastného uplatnenia na trhu práce s ohľadom na svoje profesijné 

zameranie, byť schopný prezentovať svoju prácu, obhajovať svoje riešenia 

a uplatniť sa na trhu a v praxi ako samostatne podnikajúci  jedinec alebo ako 

zamestnanec; 

- vedieť používať základy obchodného a pracovného práva,  pôsobenie zákona 

o reklame a autorský zákon, poznať možnosti, práva a povinnosti vyplývajúce 

z autorského zákona; 

 posúdiť vhodné formy podnikania v svojom odbore, poznať možnosti uplatnenia 

vlastného odborného vzdelania . 

b) zručnosti 

- využívať a aplikovať teoretické vedomosti v praktickej výtvarnej a umeleckej 

tvorbe pri štúdiu i v praxi; 

- prezentovať výtvarnú myšlienku vrátane verbálneho a grafického vyjadrenia  

v príslušnej dokumentácii; 

- používať nové netradičné myšlienky, metódy, technické prostriedky pri návrhoch 

i realizácii výtvarných a umeleckých prác; 

- pružne vytvoriť výtvarný návrh,  potrebnú  dokumentáciu a jej  realizáciu   v danom 

časovom limite, rozvíjať schopnosť elaborácie tvorivej práce 
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- používať tradičné i moderné výrazové prostriedky v návrhovej i realizačnej časti 

práce; 

- aplikovať nové poznatky z odboru vo vlastnej práci; 

- pracovať s počítačom, informačnými technológiami, ovládať príslušné užívateľské 

programy a pomocou nich realizovať výtvarné zámery, využívať ich relevantne 

a efektívne v kombinácii s tradičnými výtvarnými technikami a vedieť voliť 

efektívne adekvátny spôsob technického prevedenia návrhu i realizácie práce; 

- zvážiť realizačno-technologický postup a predpokladať jeho psychologický účinok, 

dbať a predvídať etické aspekty vzniknutých výtvarných a umeleckých diel; 

- fungovať na trhu práce ako samostatne zárobkovo činná osoba; 

- posúdiť spôsob nakladania s odpadmi, spracúvaných pomocných chemických látok 

a ich vplyv na životné prostredie pri práci s drevom, kovmi, papierom, vedieť 

chrániť pracovné i životné prostredie, dodržiavať bezpečnosť a ochranu pri práci 

s rôznymi materiálmi a technikou; 

- navrhovať správne technologické postupy výroby s ohľadom na použité materiály, 

technické a ekonomické požiadavky;  

- písať, kresliť a konštruovať písmo, výtvarne riešiť texty a písomné časti iných 

výtvarných celkov; 

- vytvoriť na primeranej úrovni konkrétne pracovné postupy;  

- pozorovať, analyzovať a hodnotiť výrobky z hľadiska technologického, funkčného 

a estetického; 

- spracovať výtvarnú dokumentáciu; 

- aplikovať vo výtvarnej praxi vedomosti z oblasti počítačových systémov 

a umeleckej prezentácie; 

- komunikovať prostredníctvom elektronickej pošty, ovládať zasielanie a prijatie 

príloh, využívať elektronickú komunikáciu ako spôsob komunikácie so svetom, 

pracovným i súkromným prostredím a predovšetkým ako efektívny spôsob  

zdieľania práce; 

- pracovať so softvérom podľa  odborného zamerania; 

- vykonávať pracovné činnosti tak, aby neškodili životnému prostrediu, ale naopak, 

prispieval k jeho zlepšeniu – recyklácia odpadu; 

- používať a aplikovať základné ekonomické pojmy, ovládať prvky organizačnej 

a riadiacej  práce, využívať právne normy  v podnikaní vo svojom odbore 
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- posudzovať podnikateľské príležitosti a konfrontovať ich  so svojimi možnosťami 

- využívať informačné médiá pri vyhľadávaní pracovných príležitostí; 

- zosúlaďovať vlastné priority s požiadavkami pre výkon povolania a možnosťami 

zvyšovania kvalifikácie; 

- samostatne navrhovať a výtvarné návrhy realizovať v rôznych materiáloch, vybrať 

najvhodnejší materiál s ohľadom na funkčné zameranie, estetickú a ekonomickú 

stránku; 

- kultivovane prezentovať svoje práce, využívať rôzne formy a druhy prezentácie; 

-    transformovať inšpiráciu cez výtvarný prejav na základe myšlienky do realizácie 

diela; 

-    využívať invenčnosť, kreativitu a voliť adekvátne výtvarné prostriedky pri finalizácii 

návrhov; 

- multimediálne zaznamenávať, spracovávať a prezentovať vlastnú tvorbu; 

- využívať aplikačné a grafické programy podľa študijného zamerania; 

- vytvárať a digitalizovať obraz, zvuk, video a animácie s využitím v odborných 

predmetoch; 

-    navrhnúť esteticky, funkčne a vzhľadne riešený výrobok, dizajnový návrh, 

kostýmový alebo scénický návrh a iné diela výtvarného a umeleckého charakteru 

s variovaním jeho použitia v praxi.  

 

Školský vzdelávací program si ponecháva pri špecifikácii výchovno-vzdelávacích 

cieľov priestor aj na rozvoj a podporu  osobnostných  predpokladov zvyšujúcich úspech 

štúdia i uplatniteľnosť v praxi: 

- spoľahlivosť, trpezlivosť, dôslednosť, presnosť a schopnosť 

spolupracovať    pri plnení študijných úloh ako predpoklad úspešnej 

prípravy pre fungovanie v praxi; 

- tvorivé  a samostatné výtvarné myslenie, podpora individuality každej 

tvorivej osobnosti a miery tolerancie voči odlišným názorom a postojom 

pri práci, ktoré sú prínosné a pozitívne; 

-  zmysel pre krásu a pozitívny vzťah k životnému prostrediu; 

- podpora a učenie sa dôslednosti a zodpovednosti pri riešení pracovných 

povinností v škole a následne v profesijnom živote; 
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- rozvoj samostatnosti pri práci, samostatného riešenia bežných úloh;   

- manuálna zručnosť v činnostiach konkrétneho odboru podporovať 

primeranými a zvládnuteľnými úlohami, s presnosťou ich zadania 

a dôslednosťou ich kontroly; 

- schopnosť integrácie a adaptability pri rôznych úlohách a zadaniach, pri 

nových pracovných a študijných situáciách, prispôsobenie novosti, 

stresu, konkurencii, hodnoteniu; 

- organizačné  a komunikačné zručnosťami, pri práci, komunikácii 

s pedagógmi, kolegami, získavaní informácií, prezentovaní výsledkov 

práce; 

- vhodné  sociálne správanie a prejavy; 

- sebadisciplína a mobilita, schopnosť prispôsobiť sa novým situáciám, 

zmeneným podmienkam počas práce so zachovaním zmyslu pre 

zodpovedné dokončenie práce a eliminovanie lenivosti a sklonu 

k výhovorkám; 

- potrebnou dávkou sebadôvery a pozitívnym prístupom k povinnostiam, 

ich podpora pozitívnou a tolerantnou spätnou väzbou na základe 

úctivého a láskavého prístupu k žiakom zo strany pedagógov.  

 

4.7 Kľúčové kompetencie absolventov študijných odborov 

 

Absolvent je kreatívny odborník v umeleckej a umelecko-remeselnej tvorbe. Má 

vzťah k jednotlivým formám umenia, orientuje sa v nich a riadi sa estetickými pravidlami. 

Rozvíja samostatné umelecké myslenie, pružné rozhodovanie a konanie, presadzuje 

nové netradičné myšlienky a metódy vo svojom odbore. Je schopný samostatne tvoriť, 

organizovať, realizovať a prezentovať vlastnú umeleckú tvorbu a vykonávať slobodné 

umelecké povolanie. Svojou tvorbou je schopný ovplyvňovať a vytvárať estetické 

prostredie človeka. Odborné vzdelávanie umožní rozvíjať samostatnosť a tvorivosť 

s dôrazom na divergentné myslenie a konanie vo všetkom, čo súvisí s vizuálnym 

umením, kultúrou osobnosti a umeleckou stránkou remeselného prevedenia. 

Absolvent študijného odboru: 
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 uplatňuje vedomosti z ekonomiky, počítačovej grafiky a osobnej umeleckej 

prezentácie; 

 prezentuje umeleckú myšlienku vrátane verbálneho a grafického vyjadrenia v 

príslušnej dokumentácii; 

 transformuje inšpiráciu cez výtvarný prejav na základe návrhu do finálneho 

umeleckého produktu. 

 

Kľúčové kompetencie absolventa 

 

a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 

Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, 

postojov a hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre cieľavedomé a 

zodpovedné riadenie a organizovanie svojho osobného, spoločenského a pracovného 

života. Jednotlivci si potrebujú vytvárať svoju osobnú identitu vo vzťahu k životným 

podmienkam, povolaniu, práci a životnému prostrediu, spoločenským normám, 

sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť správne rozhodnutia, voľby, opatrenia a 

postupy. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté s osvojovaním si kultúry myslenia a 

poznávania. 

 

Absolvent má: 

 logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia; 

 porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, 

morálne zásady, vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom 

existuje; 

 identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti; 

 vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností; 

 vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia; 

 popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a 

potreby; 

 definovať svoje ciele a prognózy; 

 určiť zdroje osobného a spoločenského života a ich očakávaný vývoj; 

 zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie. 
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b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné 

technológie, komunikovať v materinskom a cudzom jazyku 

Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti 

založenej na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, 

sebazdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania 

a učenia sa počas celého života, aktualizovania a udržovania potrebnej základnej úrovne 

jazykových schopností, informačných a komunikačných zručností. Od žiaka sa vyžaduje 

efektívne využívať písaný a hovorený materinský a cudzí jazyk, disponovať s čitateľskou 

a matematickou gramotnosťou, prehodnocovať základné zručnosti a sebatvoriť. 

 

Absolvent má: 

 správne sa vyjadrovať v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme; 

 spoľahlivo sa vyjadrovať v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme; 

 riešiť matematické príklady a rôzne situácie; 

 identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné 

zdroje; 

 posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov; 

 kriticky hodnotiť získané informácie; 

 formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy; 

 overovať a interpretovať získané údaje; 

 pracovať s elektronickou poštou; 

 pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými 

technológiami. 

 

 

 

c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 

Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových 

typov spolupráce. Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj 

pri riešení problémov ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiaci musia 

byť schopní učiť sa, nažívať a pracovať nielen ako jednotlivci, ale v sociálne vyváženej 
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skupine. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí, sociálnych 

zručnosti, interkulturálnych kompetencií, postojov a hodnotovej orientácii umožňujú 

stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a 

získané poznatky využívať v osobnom živote a povolaní. 

 

Absolvent má: 

 prejaviť empatiu a sebareflexiu; 

 vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu; 

 pozitívne motivovať seba a druhých; 

 ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie); 

 stanoviť priority cieľov; 

 predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre 

ostatných členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú 

schopní určené kompetencie zvládnuť; 

 prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje; 

 konštruktívne diskutovať, aktívne predkladať progresívne návrhy a pozorne 

počúvať druhých; 

 budovať a organizovať vyrovnanú a udržateľnú spoluprácu; 

 uzatvárať jasné dohody; 

 rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností; 

 analyzovať hranice problému; 

 identifikovať oblasť dohody a rozporu; 

 určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady 

a zápory v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, kritériá pre voľbu 

konečného optimálneho riešenia; 

 spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi; 

 samostatne pracovať a riadiť práce v menšom kolektíve; 

 určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a 

osobnostnom raste; 

 predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti 

posudzovať návrhy druhých; 
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 prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať 

osobným konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k 

druhým. 

 

Odborné kompetencie 

Požadované vedomosti 

Absolvent má: 

 poznať dejinné súvislosti vývoja ľudskej spoločnosti, prejavy jej hmotnej kultúry, 

chápať vzájomnú nadväznosť jednotlivých vývojových etáp umenia v rámci 

pôsobiacich estetických zákonitostí v konkrétnej oblasti národných dejín s 

dôrazom na dejiny výtvarnej kultúry; 

 ovládať podmienenosť každej vývojovej etapy umenia až po súčasnosť; 

 poznať a vedieť charakterizovať umelecké diela reprezentujúce kultúrne 

dedičstvo našich predkov a významné diela svetových umelcov; 

 mať poznatky zo všeobecných historických zákonitostí estetiky úžitkového 

výtvarného umenia; 

 poznať zásady umeleckej tvorby a formovať svoj vlastný výtvarný názor; 

 mať prehľad o proporčných zásadách, zásadách funkcie a tvarovej kompozície a 

ovládať princípy ich aplikácie; 

 vyjadrovacie predpoklady pre samostatnú tvorbu rozvíjaním individuálnych 

invenčných schopností; 

 spôsobilosť pracovať s počítačom ako podporným prostriedkom pri navrhovaní 

a vyhotovovaní sprievodnej grafickej dokumentácie; 

 spôsobilosť pracovať s odbornou literatúrou; 

 poznať morfológiu, syntax vo výtvarnej tvorbe; 

 uplatňovať plošné, plastické a farebné videnie; 

 poznať vlastnosti a spôsoby použitia materiálov vo výtvarnej tvorbe; 

 ovládať prácu s farbou vo vzťahu dekoru a objemu; 

 určiť vzťahy medzi tradičným a netradičným materiálom, jeho výtvarnými 

a výrazovými možnosťami uplatnenia; 

 ovládať základy anatómie, pri zobrazovaní ľudského tela v grafickej a plastickej 

podobe; 
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 vedieť uplatniť variabilné technologické postupy pri tvorbe umeleckého diela; 

 poznať materiály, nástroje, náradie, stroje, zariadenia a pomôcky, ktoré sa 

v odbore používajú; 

 poznať techniky úpravy a technológiu spracovania materiálu podľa zamerania 

odboru; 

 prehľad o možnostiach a využití písma, vrátane určitého stupňa praktických 

zručností v oblasti uplatnenia písma v grafickom dizajne aj s podporou počítača; 

 prehľad o základoch fotodokumentácie a zručnosti v oblasti tvorby fotografie 

a jej využití pri prezentáciách svojej tvorby; 

 poznať základné ekonomické pojmy a kategórie; 

 chápať zákonitosti trhu v podmienkach trhovej ekonomiky; 

 vedieť používať základy obchodného a pracovného práva, pôsobenie zákona o 

reklame a autorský zákon; 

 popísať podstatu podnikateľskej činnosti a posúdiť vhodné formy podnikania vo 

svojom odbore; 

 poznať základnú štruktúru a komponenty hardvéru počítača a ich vlastnosti; 

 ovládať základy bezpečnosti práce s výpočtovou technikou; 

 poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií a rozoznávať riziká v riadení 

vlastných financií; 

 poznať príklady úspešných jednotlivcov vo svojej profesijnej oblasti; 

 orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa a uplatňovať tieto práva 

v praxi. 

 

Požadované zručnosti 

Absolvent vie: 

 využívať a aplikovať teoretické vedomosti v praktickej tvorbe; 

 prezentovať výtvarnú myšlienku vrátane verbálneho a grafického vyjadrenia v 

príslušnej dokumentácii; 

 používať a presadzovať nové netradičné myšlienky, metódy, technické 

prostriedky; 

 používať tradičné i moderné výrazové prostriedky; 

 aplikovať nové poznatky z odboru vo vlastnej práci; 
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 pracovať s počítačom, ovládať príslušné užívateľské programy a pomocou nich 

realizovať vlastné výtvarné zámery; 

 zvážiť realizačno-technologický postup; 

 fungovať na trhu práce ako samostatne zárobkovo činná osoba; 

 navrhovať správne technologické postupy výroby s ohľadom na použité 

materiály, 

technické a ekonomické požiadavky; 

písať, kresliť a konštruovať písmo, výtvarne riešiť texty a písomné časti iných 

výtvarných celkov; 

 pozorovať, analyzovať a hodnotiť výrobky z hľadiska technologického, funkčného 

a estetického; 

 spracovať výtvarnú dokumentáciu; 

 aplikovať v praxi vedomosti z oblasti počítačových systémov a umeleckej 

prezentácie; 

 pracovať so softvérom podľa odborného zamerania; 

 vykonávať pracovné činnosti tak, aby neškodili životnému prostrediu; 

 používať a aplikovať základné ekonomické pojmy; 

 využívať právne normy v podnikaní vo svojom odbore; 

 posudzovať podnikateľské príležitosti a konfrontovať ich so svojimi možnosťami 

 

Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 

Absolvent sa vyznačuje: 

 disponibilitou, spoľahlivosťou, trpezlivosťou, dôslednosťou, presnosťou 

a schopnosťou spolupracovať; 

 tvorivým a samostatným výtvarným myslením; 

 zmyslom pre krásu a estetické životné prostredie; 

 pozitívnym vzťahom k životnému prostrediu; 

 samostatnosťou pri práci, samostatným riešením bežných úloh; 

 manuálnou zručnosťou v činnostiach konkrétneho odboru; 

 schopnosťou integrácie a adaptability; 

 organizačnými a komunikačnými zručnosťami; 

 prispôsobivosťou v nových pracovných podmienkach; 
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 vhodným sociálnym správaním a prejavmi; 

 sebadisciplínou a mobilitou; 

 potrebnou dávkou sebadôvery a pozitívnym prístupom k povinnostiam. 
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5  UČEBNÉ PLÁNY ŠTUDIJNÝCH ODBOROV  

Učebný plán pre študijný odbor scénická kostýmová tvorba (8270 M 00) 

Kategória predmetov  a vzdelávacie 

oblasti 

Predmet/ročník  

1. 2. 3. 4. Spolu 

Všeobecnovzdelávacie predmety  14 16 13 11 54 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 
3 3 3 3 

12 

 

 Seminár zo slov. jazyka a literatúry     1 1 

 Anglický jazyk 3 3 3 3 12 

 Seminár  z anglického jazyka    1 1 

Človek, hodnoty a spoločnosť Etická výchova/ náboženská výchova 

   
1 1   2 

 Dejepis 

 
1 1 1  3 

 Občianska náuka  
  1 1 

2 

 

Človek a príroda Geografia   

 

 

 

 

1 
 

 

1 

 
Chémia  2   

2 

 

Matematika a práca s informáciami Matematika  

 
2 2   4 

 Informatika 

 
2 2 2  6 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova   2 2 

 

2 

 

2 8 

Odborné predmety  19 17 20 22 78 

Ekonomika a svet práce Ekonomika   1 1 2 

Umelecko-historická výchova Dejiny výtvarnej kultúry 2 2 2 3 9 

 Dejiny divadla a filmu    1 1 2 

Výtvarná príprava Výtvarná príprava 4 4   8 

 Figurálne kreslenie 2 2 2 2 8 

 Umelecká prezentácia    1 1 

Vlastnosti materiálov, techniky 

a technologické procesy 

Odevné materiály 
2    2 

 Teória odevnej tvorby 2 2 2 2 8 

Konštrukcie odevov 2 2   4 

Modelovanie odevov   3 3 6 

Návrhová tvorba Navrhovanie   4 4 8 

Praktická tvorba Kostýmová tvorba 5 5 5 5 20 

SPOLU  
33 33 33 33 132 

Nepovinné predmety Druhý cudzí jazyk 2 2 2 2 8 

 Výtvarná príprava   4  4 

 Základy fotografie  1 1 1 1 4 

SPOLU  36 36 40 36 148 

Účelové kurzy       

 kurz na ochranu života a zdravia    21 - 21hod. 

účelové cvičenie/kurz pohyb. aktivít 12 12 - - 28hod. 

lyžiarsky výcvik - 35 - - 35hod. 

krajinársky kurz – plenér++ 30 - - - 30hod. 

súvislá odborná prax++ - 35 35 - 70hod. 

ročníkový projekt/klauzúrna práca++ 35 35 35 35 140hod. 
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Učebný plán pre študijný odbor propagačné výtvarníctvo (8260 M 00) 

1. ročník šk. rok 2017/2018 

Kategória predmetov  a vzdelávacia oblasť Predmet/ročník  

1. 2. 3. 4. Spolu  

Všeobecnovzdelávacie predmety  14 16 13 11 54 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 3 12 

 Seminár zo slovenského jazyka    1 1 

 Anglický jazyk 3 3 3 3 12 

 Seminár z anglického jazyka    1 1 

 

Človek, hodnoty a spoločnosť 

Etická výchova/náboženská výchova   
1 1   2 

 Dejepis 

 
1 1 1  3 

 Občianska náuka  
  1 1 

2 

 

 

Človek a príroda 

 

Geografia 

 

 

 

 

 

1 
 

 

1 

 
Chémia  2   

2 

 

Matematika a práca s informáciami Matematika  

 
2 2   4 

 Informatika 

 
2 2 2  6 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova   2 2 

 

2 

 

2 8 

Odborné predmety  19 17 20 22 78 

Ekonomika a svet práce Ekonomika   1 1 2 

 Umelecká prezentácia    1 1 

Umelecko-historická výchova Dejiny výtvarnej kultúry 2 2 2 3 9 

 Dejiny divadla a filmu    1 1 2 

Výtvarná príprava Výtvarná príprava+ 4 4   8 

 Figurálne kreslenie 2 2 2 2 8 

 Písmo 1 1   2 

Vlastnosti materiálov, techniky 

a technologické postupy  

Technológia 
2 1   3 

 Technické kreslenie 2 1   3 

 Počítačová grafika 2 2   4 

Návrhová tvorba Navrhovanie+   4 4 8 

 Interiérová tvorba   4 4 8 

Praktická tvorba Prax+ 
4 4 6 6 20 

Spolu   

33 

 

 

33 

 

33 

 

33 132 

Nepovinné predmety Výtvarná príprava   4  4 

 Základy fotografie 1 1 1 1 4 

 Druhý cudzí jazyk 3 3 2 2 10 

SPOLU  37 37 40 36 150 

Účelové kurzy       

 kurz na ochranu života a zdravia    21 - 21hod. 

účelové cvičenie/kurz pohyb. aktivít 12 12 - - 28hod. 

lyžiarsky výcvik - 35 - - 35hod. 

krajinársky kurz – plenér++ 30 - - - 30hod. 

súvislá odborná prax++ - 35 35 - 70hod. 

ročníkový projekt/klauzúrna práca++ 35 35 35 35 140hod. 
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Učebný plán pre študijný odbor propagačné výtvarníctvo (8260 M 00) 

2. ročník šk. rok 2017/2018 

Kategória predmetov  a vzdelávacie oblasť Predmet/ročník  

1. 2. 3. 4. Spolu  

Všeobecnovzdelávacie predmety  14 16 13 11 54 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 3 12 

 Seminár zo slovenského jazyka    1 1 

 Anglický jazyk 3 3 3 3 12 

 Seminár z anglického jazyka    1 1 

 

Človek, hodnoty a spoločnosť 

Etická výchova/náboženská 

výchova   
1 1   2 

 Dejepis 

 
1 1 1  3 

 Občianska náuka  
  1 1 

2 

 

 

Človek a príroda 

 

Geografia 

 

 

 

 

 

1 
 

 

1 

 
Chémia  2   

2 

 

Matematika a práca s informáciami Matematika  

 
2 2   4 

 Informatika 

 
2 2 2  6 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova   2 2 

 

2 

 

2 8 

Odborné predmety  20 18 20 22 79 

Ekonomika a svet práce Ekonomika   1 1 2 

 Umelecká prezentácia    1 1 

Umelecko-historická výchova Dejiny výtvarnej kultúry 2 2 2 3 9 

 Dejiny divadla a filmu    1 1 2 

Výtvarná príprava Výtvarná príprava 4 4   8 

 Figurálne kreslenie 2 2 2 2 8 

 Písmo 1 1   2 

Vlastnosti materiálov, techniky 

a technologické postupy  

Technológia 
2 1   3 

 Technické kreslenie 2 1   3 

 Počítačová grafika 2 2   4 

Návrhová tvorba Navrhovanie   5 5 9 

 Interiérová tvorba   4 4 8 

Praktická tvorba Prax 5 5 5 5 20 

Spolu   

34 

 

 

34 

 

33 

 

33 134 

Nepovinné predmety Druhý cudzí jazyk 3 3 2 2 10 

 Výtvarná príprava   4  4 

 Základy fotografie 1 1 1 1 4 

SPOLU  38 38 40 36 150 

Účelové kurzy       

 ochrana človeka a prírody  
  

 

21 

 

- 

 

21hod. 

účelové cvičenie 12 12 - - 28hod. 

krajinársky kurz 30 - - - 30hod. 

súvislá odborná prax  30 35 - 65hod. 

ročníkový projekt 35 35 35 - 105hod. 
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Poznámky k učebnému plánu : 

a) Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je minimálne 

33 hodín a maximálne 35 hodín, za celé štúdium minimálne 132 hodín, maximálne 140 

hodín. Školský rok trvá 40 týždňov, výučba v študijných odboroch sa realizuje v 1., 2. a 

3. ročníku v rozsahu 33 týždňov, vo 4. ročníku v rozsahu 30 týždňov (do celkového počtu 

hodín za štúdium sa počíta priemer 32 týždňov, spresnenie počtu hodín za štúdium bude 

predmetom školských učebných plánov). Časová rezerva sa využije na opakovanie a 

doplnenie učiva, na športovo-vzdelávacie kurzy, na tvorbu projektov, exkurzie, atď. a v 

poslednom ročníku na prípravu a absolvovanie maturitnej skúšky.  

b) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa potrieb odboru štúdia a podmienok školy.  

c) Výučba slovenského jazyka a slovenskej literatúry sa v študijných odboroch realizuje s 

dotáciou minimálne 3 hodiny týždenne v každom ročníku.  

d)  Vyučuje sa jeden z jazykov: jazyk anglický, nemecký, francúzsky, ruský, španielsky, 

taliansky. Podľa potreby a podmienok školy aj ďalšie cudzie jazyky. Výučba prvého 

cudzieho jazyka sa v študijných odboroch realizuje minimálne v rozsahu 3 týždenných 

vyučovacích hodín v ročníku. Druhý cudzí jazyk sa môže vyučovať ako voliteľný predmet 

z časovej dotácie disponibilných hodín minimálne v rozsahu 3 týždenných vyučovacích 

hodín v 1. a 2. ročníku a minimálne v rozsahu 2 týždenných vyučovacích hodín v 3. a 4. 

ročníku.  

e) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a hodnoty“ sú predmety náboženská výchova v 

alternatíve s etickou výchovou. Predmety etická výchova/náboženská výchova sa 

vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 20 žiakov.  

f) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a spoločnosť“ je predmet dejepis a občianska 

náuka.  

g) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a spoločnosť“ je predmet dejepis a občianska 

náuka.  

h) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“ sú predmety chémia, geografia, ktoré sa 

vyučujú podľa ich účelu v danom odbore.  

i) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Matematika a práca s informáciami“ sú predmety 

matematika a informatika, ktoré sa vyučujú podľa ich účelu v danom odbore štúdia.  

j) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ je predmet telesná a športová výchova. 

Predmet telesná a športová výchova možno vyučovať aj v popoludňajších hodinách a 

spájať ju do viachodinových celkov.  

k) Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne záväznými 

právnymi predpismi.  
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l) Účelové kurzy sa realizujú v rámci časovej rezervy v školskom roku alebo v rámci 

praktickej prípravy, ak konkrétny kurz priamo súvisí s obsahom učiva predmetu odborná 

prax.  

m) Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je povinné týždňové výtvarné sústredenie 

(plenér), ktoré sa realizuje v rámci časovej rezervy v školskom roku. Plenér priamo súvisí 

s obsahom učiva vybraných odborných a výtvarných predmetov a realizuje sa v 1.  

ročníku v rozsahu 5 pracovných dní.  

n) Súčasťou praktickej prípravy žiakov v predmete prax je v 2. a 3. ročníku povinná súvislá 

výrobná prax podľa odborného zamerania vo firmách alebo v priestoroch školy v 

rozsahu 5 pracovných dní.  

o) Neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v hlavných odborných 

výtvarných predmetoch je absolvovanie práce na ročníkovom projekte (klauzúrna práca) 

v 1., 2., 3. a 4. ročníku,  v rozsahu 5 pracovných dní.  

p) Maturitné práce žiakov sú po obhajobe v rozsahu dvoch týždňov vystavené na verejne 

prístupnom mieste.  

q) Archivácia klauzúrnych a ročníkových prác sa realizuje počas štúdia žiaka v priestoroch 

školy, pričom sa môžu využívať na prezentačné účely školy.  

r) Maturitné práce žiakov sa archivujú nasledovne: - ak je maturitná práca hradená z 

finančných prostriedkov žiaka, je majetkom maturanta, pričom po dohode so žiakom je 

možné využívať ju po dobu jedného roka po ukončení štúdia na prezentačné účely školy,  

ak je maturitný výrobok hradený z finančných prostriedkov školy, stáva sa automaticky 

majetkom školy, pričom žiak si ju po troch rokoch môže odkúpiť (za zostatkovú cenu). 

Škola môže maturitnú prácu zapožičať absolventovi – autorovi, ak ju tento potrebuje pre 

účely vlastnej prezentácie na výstavách, na prijímacích skúškach v prípade ďalšieho 

štúdia. 

s) Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu života a zdravia a kurz 

pohybových aktivít v prírode, ktoré sú uvedené v učebnom pláne školského 

vzdelávacieho programu. Kurz na ochranu života a zdravia má samostatné tematické 

celky s týmto obsahom: riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, zdravotná 

príprava, pobyt a pohyb v prírode, záujmové technické činnosti a športy. Účelové 

cvičenia sú súčasťou prierezovej témy Ochrana života a zdravia.   
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6 CHARAKTERISTIKA ŠTUDIJNÉHO ODBORU 8270 M 00 SCÉNICKÁ 

KOSTÝMOVÁ TVORBA             

6.1 Základné údaje 

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE  

Dĺžka vzdelávania a prípravy: štyri roky  

Forma, spôsob a organizácia 

štúdia  

denné štvorročné štúdium absolventov základnej 

školy   

Študijný odbor je určený pre: dievčatá, chlapcov  

Podmienky na prijatie do 

študijného odboru: 

- úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy  

- preukázanie požadovaných vstupných 
vedomostí a zručností formou talentovej 
skúšky  

Spôsob ukončenia vzdelávania  

a prípravy:  

maturitná skúška  

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:  vysvedčenie o maturitnej skúške 

Poskytnutý stupeň vzdelania:  - úplné stredné odborné vzdelanie 

- klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED – 
3A 

Pracovné uplatnenie 

absolventa:  

v odevnej, umelecko-výtvarnej, divadelnej, filmovej 

a televíznej tvorbe, aranžérskych a umelecko-

dekoračných dielňach,  vo vlastných návrhárskych a 

realizačných firmách 

Nadväzná odborná príprava:  možnosť ďalších foriem vzdelávania (VŠ, študijné 

odbory, ktoré poskytujú vyššie odborné vzdelanie, 

iné) 

 

6.2 Charakteristika obsahu vzdelávania a prípravy 

 
- Všeobecné vzdelávanie poskytne absolventovi relevantné poznatky 

zo všeobecno-vzdelávacích predmetov, počítačovú gramotnosť a zručnosť 
vyhľadávať pomocou najnovších informačno-komunikačných technológií 
potrebné informácie a efektívne s nimi pracovať, štúdium cudzích jazykov vybaví 
absolventa komunikačnými schopnosťami, čo urýchli jeho sociálnu adaptabilitu 
a pracovnú mobilitu na európskom trhu. Všeobecné vzdelanie posilní 
humanizáciu, podporí rozvoj aktivity, emocionality, tvorivosti a prosociálnosti. 
Rozvoj poznávacích schopností umožní budovať rozvoj pozitívnych morálnych 
hodnôt a ľudských kvalít, zvýši motiváciu pre produktívny život. 

 



74 
 

- Odborné vzdelávanie umožní rozvíjať samostatné myslenie, tvorivosť, s dôrazom 
na divergentné myslenie a konanie vo všetkom, čo súvisí s umením, odevným 
dizajnom, textilom, celkovou kultúrou osobnosti, ako i výtvarnou stránkou 
a remeselným prevedením.  

 
 

6.3 Zdravotné požiadavky na uchádzača 

 

- zdravotná spôsobilosť, ktorú posúdil a písomne potvrdil lekár, 

- povolanie je vhodné pre osoby so ZPS v súlade s odporúčaním posudkovej 
komisie, uchádzači môžu byť individuálne integrovaní, postupuje sa podľa 
informatívno-metodického materiálu MŠ SR č. 2136/02-4 „Výchova a 
vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v SŠ“. 

 

6.4 Profil absolventa študijného odboru 8270 M00 scénická kostýmová 

tvorba  

 

6.4.1 Celková charakteristika absolventa 

 

- absolvent študijného odboru 8270 M 00 scénická kostýmová tvorba je kreatívny 
výtvarník, pripravený pre uplatnenie v scénickej, divadelnej, filmovej,  televíznej 
a umelecko-výtvarnej tvorbe, má vzťah k všetkým formám umenia, orientuje sa 
v oblasti scénického kostýmu; 

- absolvent rozvíja samostatné výtvarné myslenie, pružné rozhodovanie 
a konanie, presadzuje nové, netradičné myšlienky a metódy pri navrhovaní 
a realizácii odevov a divadelných kostýmov; 

- schopnosti absolventa spočívajú hlavne v individuálnej iniciatíve a samostatnom 
riešení zverených úloh od počiatočného návrhu cez technologické a konštrukčné 
riešenia až po konečnú realizáciu; 

- absolvent je schopný samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a prezentovať 
vlastnú kostýmovú tvorbu  v oblasti divadelnej, filmovej a televíznej produkcie 
a vykonávať slobodné umelecké povolanie 

- absolvent dokáže svoju tvorbu multimediálne propagovať prostredníctvom 
súčasných informačno–komunikačných technológií 

- absolvent je schopný pomocou grafických počítačových programov vytvoriť 
priestorovú vizualizáciu svojich návrhov 
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6.4.2 Požiadavky na absolventa  študijného odboru  

 
V oblasti všeobecného vzdelania  
 

Absolvent má: 

- pohotový a kultivovaný ústny a písomný prejav v materinskom i cudzom 
jazyku; 

- kreatívne a pohotovo reagovať a konať; 

- požadovanú orientáciu v literatúre a dejinách; 

- znalosť historického vývoja Slovenskej republiky a významných etáp svetových 
dejín; 

- prehľad v súčasných spoločensko-ekonomických podmienkach; 

- poznať základy spoločenských vied (psychológie, sociológie,  práva, 
politológie, etiky, estetiky), základy ekológie, medziľudskej komunikácie, 
fyziológie človeka, formovanie morálnych vlastností z hľadiska zdravého 
fungovania rodiny; 

- poznať základy z dejín filozofie, ktoré vedú k formovaniu vlastného názoru na 
svet; 

- získať základné vedomosti o obrane štátu a individuálnej a kolektívnej 
ochrane pred účinkami živelných pohrôm; 

- osvojiť si a následne uplatniť vedomosti stredoškolskej matematiky, 
informatiky, fyziky a chémie. 

 

V oblasti odborného vzdelania  
 
Požadované vedomosti 
 

Absolvent má: 
- poznať morfológiu, syntax vo výtvarnej tvorbe; 

- poznať plošné, plastické a farebné videnie; 

- poznať tvorbu výtvarného charakteru na základe vlastného výtvarného 
názoru; 

- poznať zásady kompozície; 

- poznať vzťahy medzi analytickými štúdiami prírodných a umeleckých foriem 
štruktúr, ich štylizáciu pre potreby scénického kostýmu; 

- poznať vzťahy medzi tradičným a netradičným materiálom, jeho výtvarnými 
a výrazovými možnosťami uplatnenia; 

- poznať históriu odievania a má mať prehľad  o historickom divadelnom 
kostýme; 

- poznať dejiny umenia, výtvarné umenie, dejiny divadla; 

- poznať základy anatómie a štúdiu figúry; 

- poznať všeobecné princípy umeleckých remesiel; 

- ovládať navrhovanie, konštruovanie, modelovanie základných strihov 
s využitím najnovších počítačových technológií; 
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- poznať náuku o materiáloch s možnosťou rôznych kombinácií tradičného 
s netradičným; 

- poznať uplatnenie variabilných technologických postupov pri tvorbe 
scénického kostýmu; 

- poznať model šijacieho stroja, žehliacu techniku a prostriedky používané 
v odevníctve; 

- rozumieť zákonitostiam trhu v podmienkach trhovej ekonomiky; 

- poznať princípy multimediálnych technických prostriedkov. 

 
 

Absolvent vie: 
 
- využívať a aplikovať teoretické vedomosti v odevnej tvorbe; 

- prezentovať výtvarnú myšlienku vrátane verbálneho a grafického vyjadrenia 
v príslušnej dokumentácii; 

- používať a presadzovať nové netradičné myšlienky, metódy, technické 
prostriedky; 

- pružne vytvoriť výtvarný návrh odevu, remeselnú realizáciu a potrebnú 
dokumentáciu v danom termíne; 

- zvládnuť kresbu a maľbu ľudskej figúry; 

- transformovať inšpiráciu cez výtvarný prejav na základe myšlienky do 
scénického kostýmu; 

- kultivovane prezentovať svoje práce, využívať rôzne formy a druhy 
prezentácie, 

- prejaviť kreativitu scénického kostyméra; 

- aplikovať vo výtvarnej praxi vedomosti z oblasti počítačových systémov 
a umeleckej prezentácie; 

- v  remeselnej práci využívať rôzne textilné techniky; 

- fungovať na trhu práce ako samostatne zárobkovo činná osoba v oblasti 
scénického kostymérstva; 

- multimediálne zaznamenávať, spracovávať a prezentovať vlastnú tvorbu. 

 

Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti  

 
Absolvent sa vyznačuje: 

- osobnostnými predpokladmi, ktoré tvoria organickú jednotu telesných 
a psychických vlastností, ktoré determinujú reálnu úroveň správania sa 
človeka, jeho vlastnosti, záujmy, (kreativitu, flexibilitu, invenciu 
v kostymérstve), potreby, postoje, vedomosti, zručnosti, schopnosti, návyky 
a názory, zodpovednosť za svoje konanie a prežívanie. 
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7 CHARAKTERISTIKA ŠTUDIJNÉHO ODBORU 8260 M 00 

PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO            

 7.1 Základné údaje 

 

Základné údaje  

Dĺžka vzdelávania a prípravy: štvorročné štúdium 

Forma, spôsob a organizácia 

štúdia: 

denné štúdium pre absolventov ZŠ 

Študijný odbor je určený pre: absolventov základných škôl 

Podmienky na prijatie 

do študijného odboru: 

      -   úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy  

-   preukázanie požadovaných vstupných 

vedomostí a zručností  formou talentovej 

skúšky  

Spôsob ukončenia vzdelávania 

a prípravy: 

maturitná skúška 

 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške 

Poskytnutý stupeň vzdelania: -   úplné stredné odborné vzdelanie 

- medzinárodný štandard klasifikácie vzdelania  
ISCED 3 – 3A 

Pracovné uplatnenie 

absolventa: 

- v propagačných firmách 
- v informačných centrách 
- dizajnových štúdiách 
- v štúdiách vizualizácie interiérov 
- v reklamných agentúrach 
- v štúdiách  vizualizácie architektonického 

riešenia exteriérov 
- vo vlastných firmách pre návrh a realizáciu 

výtvarno – architektonického riešenia interiéru 
a exteriéru 

 

Nadväzná odborná príprava: vyššie odborné vzdelanie,  vysokoškolské štúdium  
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7.2 Charakteristika obsahu vzdelávania a prípravy 

 

- Všeobecné vzdelávanie poskytne absolventom relevantné poznatky zo 
všeobecnovzdelávacích predmetov a v oblasti počítačovej gramotnosti. Štúdium  
cudzieho  jazyka vybaví absolventov dobrými komunikačnými schopnosťami, pre 
primeranú sociálnu adaptabilitu a pracovnú mobilitu na európskom trhu. Všeobecné 
vzdelanie podporí rozvoj prosociálnosti, tvorivosti, aktivity, asertivity  a empatie. 
Rozvoj poznávacích schopností umožní budovať pozitívne morálne hodnoty,  ľudské 
kvality, čím sa zvýši motivácia pre produktívny život a potreba celoživotného 
vzdelávania. 

- Odborné vzdelávanie vytvorí priestor na prepojenie teoretických vedomostí 
z propagačného výtvarníctva s konkrétnymi zručnosťami aj s využitím najnovších 
informačných technológií pri kreatívnej práci. Odborné vzdelanie vytvorí 
predpoklady na samostatnú tvorbu v oblasti výtvarnej propagácie.    

 

7.3 Zdravotné požiadavky na uchádzača 

 

- zdravotná spôsobilosť, ktorú posúdil a písomne potvrdil lekár, v prípade ZPS 
postupovať v súlade s odporúčaním posudkovej komisie;  

- do odboru sa môžu prijať uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť posúdil 
a písomne potvrdil lekár, títo uchádzači môžu byť individuálne integrovaní, v súlade 
s metodickým usmernením č. 3/2006 – R  k realizácii školskej integrácie žiakov so 
ŠVVP v ZŠ a SŠ. Pri vzdelávaní týchto žiakov sa bude postupovať podľa Metodických 
pokynov k výchove a vzdelávaniu žiakov s vývinovými poruchami učenia 
v základných a stredných školách č.CD-2004-12003/23597-1:095.  

- uchádzači nesmú trpieť poruchou farbocitu, musia mať dobrú funkciu horných 
končatín  a schopnosť jemných pohybov rúk.  

 

7.4 Profil  absolventa študijného odboru 8260 M 00 propagačné 

výtvarníctvo  

 

7.4.1 Celková charakteristika absolventa 

 

- absolvent študijného odboru propagačné výtvarníctvo je kreatívny pracovník, v 
oblasti výtvarnej propagácie, navrhuje a rieši interiéry a exteriéry architektúry 
v plošnom a priestorovom prevedení; 

- má vzťah k všetkým formám umenia, orientuje sa v oblasti výtvarnej tvorby 
zameranej na propagáciu; 
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- vie samostatne výtvarne myslieť a presadzovať nové netradičné návrhy 
a postupy pri výtvarnej a architektonickej  realizácii priestoru; 

- schopnosti absolventa spočívajú v kreatívnom a samostatnom riešení zadaných 
úloh od vytvorenia návrhu cez jednotlivé technologické a digitálne postupy až po 
konečnú realizáciu; 

- absolvent je schopný samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a multimediálne 
prezentovať vlastnú tvorbu  v priestore výtvarnej propagácie; 

- štúdium propagačného výtvarníctva umožní absolventovi uplatniť princípy 
výtvarnej tvorby v súlade s právnymi normami, etickým kódexom a estetickými 
hodnotami a ovplyvňovať tak kultúrnu úroveň spoločnosti. 
 

7.4.2 Požiadavky na absolventa študijného odboru  

 

V oblasti všeobecného vzdelania 
 

Absolvent má nasledujúce vedomosti, schopnosti a návyky: 

- dokáže uplatňovať širokú škálu jazykových funkcií v priamej komunikácii, 
písomnom prejave, v materinskom jazyku, má potrebnú slovnú zásobu a vie 
používať správne gramatické štruktúry; 

- požadovanú orientáciu v slovenskej a svetovej literatúre; 
- vie jazykovo správne a primerane reagovať v bežných životných situáciách v 

cudzom jazyku, jeho jazykové kompetencie sú na úrovni pokročilý; 
- znalosť významných etáp slovenských a svetových dejín s dôrazom na vznik 

a vývoj Slovenskej republiky; 
- pozná  základy spoločenských vied – psychológie, politológie, sociológie, práva 

a osvojí si zásady spoločenskej komunikácie; 
- osvojí si morálne zásady a hodnoty v súlade s celospoločenskými potrebami 

a z hľadiska zdravého fungovania rodiny; 
- pozná základy z dejín filozofie, ktoré vedú k vlastnému názoru na svet; 
- osvojí si a následne uplatní základy stredoškolskej matematiky a fyziky alebo 

chémie; 
- získa základné vedomosti o obrane štátu, individuálnej a kolektívnej ochrane 

pred účinkami živelných pohrôm; 
- osvojí si základy telesnej kultúry s cieľom harmonického rozvoja osobnosti; 

 

V oblasti odborného vzdelania 

 

Požadované vedomosti 

Absolvent má poznať: 

- etapy, medzníky a zákonitosti v dejinách výtvarnej kultúry a hlavné estetické 
kategórie; 

- morfológiu, syntax zásady kompozície v propagačnom výtvarníctve; 
- základné princípy využitia farebnej škály pre plošné a plastické vyjadrenie; 
- históriu, vývoj a  stavbu  písma, najvýznamnejšie osobnosti;  
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- základy zobrazovania a kreslenia technických výkresov; 
- základy výtvarného jazyka a estetických zásad výtvarnej úžitkovej tvorby; 
- základy uplatnenia a využitia písma, jeho kreslenie a konštruovanie aj  

s využitím   počítačových programov; 
- základy v oblasti ekonomiky 
- základy anatómie, proporcií, zobrazovania ľudského tela; 
- vlastnosti a spôsoby použitia materiálov používaných v oblasti propagačného  

výtvarníctva; 
- technologické postupy, ktoré sa používajú v propagačnom výtvarníctve; 
- základy osobnej prezentácie; 

 

 

Požadované  zručnosti 

Absolvent vie: 

- využívať a aplikovať teoretické vedomosti vo výtvarnej propagácii a prakticky 
zvládnuť realizačný proces; 

- uplatniť kresliarske schopnosti na vyjadrenie vlastného výtvarného názoru; 
- prezentovať verbálne a graficky svoje kreatívne návrhy aj v požadovanej 

dokumentácii; 
- používať a presadzovať nové netradičné myšlienky, metódy, technické 

prostriedky; 
- pružne vytvoriť výtvarný návrh , jeho realizáciu a potrebnú dokumentáciu 

v danom     termíne; vytvárať asociácie medzi skutočným tvarom zobrazovaného 
objektu a jeho znázornením 

- písať, kresliť a konštruovať písmo, výtvarne riešiť texty a písomné časti iných 
výtvarných celkov 

- správne pohotovo zaznamenať proporcie, pohyb, výraz a charakter ľudskej 
hlavy, oblečenej figúry aj aktu podľa skutočnosti aj z predstavy 

- používať výrazové prostriedky a zdroje tvorivosti 
- používané spôsoby spracovania materiálov v procese realizácie návrhov 
- navrhovať účelové a úžitkové tvary a predmety 
- výtvarne dotvárať architektúru interiéru i exteriéru, 
- aplikovať nové poznatky z odboru vo vlastnej práci – pracovať s počítačom, 

ovládať príslušné užívateľské programy a pomocou nich realizovať výtvarné 
zámery 

- využívať invenčnosť, kreativitu a voliť adekvátne výtvarné prostriedky pri 
finalizácii   návrhov 

- zvážiť realizačno-technologický postup a predpokladať jeho psychologický 
účinok     v reklame a v architektúre. 

- používať technické a technologické postupy zodpovedajúce navrhovaným 
riešeniam. 

- tvoriť a hodnotiť podľa estetických  zásad, noriem a pravidiel 
- kultivovane komunikovať, argumentovať a obhajovať svoje návrhy 

v obchodnom styku s klientom 
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Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 

Absolvent má: 

- tvorivé a samostatné výtvarné myslenie 
- zmysel pre krásu a estetické cítenie 
- organizačné a komunikačné schopnosti 
- zodpovedný prístup  k pracovným povinnostiam 
- potrebnú dávku sebadôvery a aktívny prístup k práci 
- schopnosť samostatne pracovať 
- schopnosť integrácie, sociálnej adaptácie a empatie 
- zodpovednosť za svoje správanie a konanie 
- pozitívny vzťah k životnému prostrediu. 

 

 

7.5 Požiadavky na bezpečnosť, ochranu zdravia a hygienu práce  

 

V priestoroch, v ktorých bude prebiehať praktické vyučovanie sú vytvorené 

podmienky na bezpečnú prácu, dôkladne a preukázateľne oboznámenie žiakov 

i zamestnancov s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, s hygienickými 

predpismi, s technickými predpismi a  technickými normami, s predpísanými 

technologickými postupmi, s pravidlami bezpečnej obsluhy technických 

zariadení, používaním ochranných prostriedkov. Vzhľadom na predpoklad remeselných 

činností, používania farieb, náterov, náradia pri realizácii výtvarných návrhov 

a ročníkových prác  škola dôrazne dohliada na poučenie a dodržiavanie všetkých 

platných predpisov a nariadení. 

Žiaci a zamestnanci školy budú poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

a dodržiavanie týchto predpisov sa bude od nich vyžadovať. 

Ak bude práca vyžadovať priamy dozor, bude zodpovedná  osoba poverená 

priamym dozorom tak, aby mohla pri ohrození zdravia žiaka bezprostredne zasiahnuť.   

Škola zabezpečuje bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na 

vyučovanie, poučenie žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, pravidelné 

školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru, 

pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a odstraňovanie nedostatkov podľa 

výsledkov revízií. Oblasť bezpečnosti, ochrany zdravia a hygieny práce  sa riadi vydanými 

smernicami  školy a školským poriadkom.  
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Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na 

upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, komunikačných 

i administratívnych priestorov , aktuálne informácie o aktivitách školy na informačných 

tabuliach a nástenkách, budovanie priateľskej  atmosféry medzi žiakmi navzájom a 

medzi žiakmi a pedagógmi.  

Východiská pri zabezpečení ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci:  
 

- neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a hygieny práce, 

- požiadavky vychádzajú zo všeobecne platných predpisov, nariadení a vyhlášok,  

- v priestoroch určených na vyučovanie žiakov treba utvoriť podľa platných 
predpisov podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a hygieny práce,  

- nácvik a precvičovanie činností, ktoré zodpovedajú prácam zakázaným 
mladistvým príslušným rezortným zoznamom, môžu žiaci vykonávať pri výučbe 
len v rozsahu určenom učebnými osnovami, ak to vyžaduje charakter činností, 
určia učebné osnovy z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny 
práce podmienky, za ktorých sa môže výučba žiakov uskutočňovať. 

 
Pod základnými podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa rozumie: 

1. dôkladné oboznámenie žiakov s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci, s protipožiarnymi predpismi a s technologickými postupmi; 

2. používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov podľa platných 
predpisov; 

3. zabezpečenie odborného dozoru. 

 

Pozn. V šk. roku 2017/2018 vzdeláva škola žiakov v št. orboroch 8270 M 00 scénická kostýmová 

tvorba a 8260 M 00 propagačné výtvarníctvo.  
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8  CHARAKTERISTIKA VZDELÁVACÍCH OBLASTÍ 
 

8.1 Vzdelávacie oblasti pre všeobecnovzdelávacie predmety 

 

Jazyk a komunikácia 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

 Anglický  jazyk 

Človeka, hodnoty a spoločnosť Etická výchova/ náboženská výchova 

 

 Dejepis 

 Občianska náuka  

Človek a príroda 

 

Geografia 

 Chémia 

Matematika a práca s 

informáciami 

Matematika  

 

 Informatika 

 

Zdravie a pohyb 

 

Telesná a športová výchova   

 

8. 1. 1 Jazyk a komunikácia 

 

Vzdelávaciu oblasť tvoria predmety: slovenský jazyk a literatúra, prvý cudzí 

jazyk, seminár zo slovenského jazyka, seminár z cudzieho jazyka. 

 Vzdelávacia oblasť jazyk a komunikácia sa zaoberá problematikou jazyka ako 

nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi. Jazyk vníma ako potenciálny zdroj 

osobného a kultúrneho obohatenia človeka. V centre pozornosti vzdelávacej oblasti 

jazyk a komunikácia stojí nevyhnutnosť zlepšiť čitateľskú gramotnosť slovenskej 

populácie ako východiska kvalitnejších výsledkov celého školského systému a následnej 

schopnosti uplatniť sa na trhu práce a v súkromnom živote. Do popredia sa vo vyučovaní 

jazyka dostane analýza a interpretácia textov/prejavov a najmä tvorba vlastných 

textov/prejavov, ktoré budú adekvátne konkrétnej komunikačnej situácii. 
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Analýza a interpretácia textov/prejavov poskytne žiakom – čitateľom priestor na 

sebauvedomenie sa: dá šancu objaviť a následne prejaviť pozitívny vzťah k sebe a iným, 

nadobudnúť primeranú sebadôveru, schopnosť dokázať hodnotiť svoje prednosti 

i nedostatky, umožní dokázať vyjadrovať svoje pocity a hodnotiť svoj vlastný citový stav, 

dokázať hodnotiť svoje správanie a jeho dôsledky. 

Analyzované texty/prejavy môžu slúžiť ako vhodné motivačné pramene, na 

základe ktorých sa žiaci: dokážu sami motivovať pre vzdelávanie a sebavzdelávanie, 

angažovať sa: chcieť a vedieť sa presadiť, mať občiansku odvahu, prejavovať svoj 

charakter, byť iniciatívni, podnikaví, usilovní, vytrvalí, disciplinovaní, pozitívne mysliaci, 

a pod. 

V analyzovaných textoch/prejavoch môžu žiaci „odpozorovať“ rôzne stratégie 

a tóny komunikácie (vrátanie tzv. čítania medzi riadkami), ktoré zachytávajú rozličné 

komunikačné situácie a následne ich môžu používať vo svojom živote. 

Prostredníctvom rôznorodých textov/prejavov si žiaci uvedomia rôznorodosť 

umeleckého a vecného vyjadrovania, zároveň aj „sviatočnosť, nevšednosť a originalitu“ 

umeleckého vyjadrovania. 

Čitateľská gramotnosť sa má cieľavedome budovať a rozvíjať vo všetkých 

vzdelávacích oblastiach s ohľadom na ich špecifické potreby. 

Cieľom výučby cudzích jazykov na našej škole je rozvíjať v žiakoch nielen jazykové 

kompetencie, ale aj kompetencie všeobecné tak, aby ich príprava zodpovedala 

požiadavkám moderného európskeho demokratického občana, pripraveného nielen na 

ďalšie vzdelávanie na domácich alebo zahraničných vysokých školách, ale aj 

pripraveného na uplatnenie sa v pracovnom živote u nás či v zahraničí. Výučba cudzích 

jazykov bude smerovať k tomu, aby žiak po absolvovaní štúdia mal otvorenejší prístup 

k ľuďom, vedel používať nadobudnuté komunikačné zručnosti cudzieho jazyka a vedel 

využiť slobodu, ktorú mu znalosť cudzieho jazyka ponúka.  

Vyučujúci cudzích jazykov sa zameriava na rozvoj nasledovných kompetencií 

žiakov: 

 všeobecné kompetencie, ktoré sú nevyhnutné pre všetky činnosti, vrátane 

jazykových činností; 

 komunikačné jazykové kompetencie, ktoré umožňujú absolventovi konať s použitím 

konkrétnych jazykových prostriedkov; 
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 jazykové činnosti, ktoré predstavujú uplatňovanie vlastnej komunikačnej jazykovej 

kompetencie pri plnení úlohy v konkrétnej oblasti spracovania; 

 stratégie, ktoré si absolvent vyberie na plnenie ním zvolenej alebo pridelenej úlohy; 

 úlohy, ktoré absolvent pokladá za potrebné na dosiahnutie určitého výsledku 

v kontexte riešeného problému. 

Vyučujúci sa bude snažiť viesť svojich žiakov ku všetkým vyššie uvedeným 

kompetenciám tak, aby ich následne, ako absolvent, vedel využiť v praxi.  

Práve v umeleckej sfére, v ktorej budú naši absolventi pôsobiť, je nevyhnutné 

venovať zvýšenú pozornosť na výučbu cudzích jazykov. Z mnohých treba spomenúť 

najmä anglický jazyk, ktorý je v súčasnosti hlavným komunikačným jazykom na svete 

a jeho ovládanie sa stalo dôležitým predpokladom v každej pracovnej oblasti, umeleckú 

sféru nevynímajúc. Základnými princípmi vzdelávania cudzích jazykov na báze 

kompetencií našej školy bude preto doviesť žiakov k tomu, aby: 

 dokázali riešiť každodenné životné situácie v krajine, kde budú pôsobiť, alebo do 

ktorých sa v rámci plnenia svojich pracovných povinností dostanú; 

 dokázali pomôcť riešiť každodenné životné situácie cudzincom vo vlastnej krajine, 

s ktorými budú spolupracovať;      

 dokázali si vymieňať nápady a pocity s mladými i dospelými ľuďmi; 

 lepšie chápali spôsob života, myslenie a kultúrne dedičstvo iných národov; 

 vytvárali pozitívny obraz o našej krajine v zahraničí. 

 

8. 1. 2 Človeka hodnoty, človek a spoločnosť  

Vzdelávacie oblasti tvoria predmety: etická/náboženská výchova, dejepis, 

občianska náuka.  

Hlavnou funkciou vzdelávacej oblasti je rozvíjať u žiakov aktívny prístup 

k reflektovaniu minulej a súčasnej spoločenskej skutočnosti z miestnej, regionálnej, 

celoslovenskej, európskej a celosvetovej perspektívy.  

Prostredníctvom vzdelávacej  oblasti sa žiaci zoznamujú s najvýznamnejšími 

historickými a spoločenskými procesmi a javmi, ktoré sa premietajú  do každodenného 

života a naučia sa vnímať svet integrujúco vo vzájomnom vzťahu medzi prírodou 

a spoločnosťou. Žiaci sa učia  o minulosti svojho národa a národov Európy a sveta, 
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poznávajú prírodné aj spoločenské charakteristiky svojej vlasti a regiónov sveta, čo  

vplýva na utváranie pozitívnych občianskych postojov. Žiaci sa oboznamujú so spôsobom 

a tradíciami ľudí v rôznych častiach sveta, so svetom detí i dospelých, osvojujú si pravidlá 

a normy správania doma, v škole a na verejnosti. Učia sa orientovať v čase a priestore 

a  pochopiť vlastné miesto a úlohu v spoločnosti. Získavajú vzťah k vlasti a súčasne 

rozvíjajú  a upevňujú si  vedomie príslušnosti k európskemu civilizačnému a kultúrnemu 

prostrediu.              

Výchova a vzdelávanie v oblasti je zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií 

tým, že žiakov vedie k: 

 osvojovaniu noriem spoločenského správania a občianskeho spolužitia; 

 rešpektovaniu hodnoty pozitívnych medziľudských vzťahov; 

 úcte k vlastnému národu i k iným národom a národnostiam a kresťanským tradíciám; 

 pochopeniu historickej a priestorovej orientácie;  

 získavaniu zručností poznávať a kriticky hodnotiť historický materiál; 

 získavaniu historických vedomostí  z národných a svetových dejín; 

 pochopeniu príčin a dôsledkov historických udalostí; 

 práci s informáciami o Slovenskej republike ako časti Zeme a o Zemi ako celku; 

 porozumeniu premenám v krajine, ktoré podmieňuje človek; 

 porozumeniu a rozvíjaniu čítania a interpretácie obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek, 

prierezov, schém a diagramov ako prostriedkov geografie;  

 rozvíjaniu zručností spracúvaním projektov; 

 zvládnutiu bežných situácií v osobnom i občianskom živote; 

 nachádzaniu vlastného miesta a roly v spoločnosti; 

 získavaniu orientácie v aktuálnom verejnom živote Slovenskej republiky  i vo svete; 

 pochopeniu podstaty demokracie, práv a povinností občanov, rozpoznávaniu 

protiprávneho konania a uvedomeniu si jeho dôsledkov;  

 vnímaniu problémových situácií, rozpoznávaniu problémov a ich riešení; 

 kultivovanému vyjadrovaniu vlastných myšlienok, názorov, postojov a ich 

obhajovaniu; 

 úcte k vlastnému národu i k iným národom a národnostiam, 

 pochopeniu a rešpektovaniu kultúrnych, náboženských a  iných odlišností ľudí 

a spoločenstiev;  
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 využívaniu bežných informačných a komunikačných prostriedkov; 

budovaniu kladného vzťahu ku všetkým humánnym a demokratickým hodnotám. 

 

Vzdelávacia oblasť sa zameriava na budovanie a kultiváciu duševného, 

duchovného a sociálneho rozmeru mladých ľudí. Napomáha im k postupnému 

vytváraniu ich hodnotovej orientácie tak, aby raz ako dospelí jedinci bol prínosom pre 

ľudské spoločenstvo. 

Cieľom vzdelávacej oblasti je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou 

a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a  prírode, spolupráca, prosociálnosť 

a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje 

iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne 

podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha 

osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom 

zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných  vzťahov 

v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi. 

Predmet etická výchova sa v  prvom rade  zameriava na výchovu k prosociálnosti, 

ktorá sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú výchovu 

je primárny  rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj 

sociálnych zručností (otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných), ako 

aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevencii porúch správania 

a učenia.  

Predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie, 

svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského 

myslenia a integrálnej súčasti identity človeka.  

Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k rozvíjaniu schopností a spôsobilostí žiakov 

a vedie ich k: 

 sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu; 

 hodnoteniu, zaujímaniu stanovísk, rozlišovaniu dobra od zla; 

 spoznávaniu efektívnej komunikácie, dôvodov a prvkov prosociálneho správania; 

 poznávaniu zásad dobrých medziľudských vzťahov; 

 zvnútorňovaniu  prosociálnych hodnôt,  postojov a sociálnych noriem; 

 rozvíjaniu  sociálnych zručností; 
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 formovaniu spoločenstva žiakov; 

 rozvíjaniu a reflexii v otázkach Boha, významu sveta, zmyslu a hodnoty života 

a noriem pre konanie človeka a dávaniu odpovede na základe zjavenia a viery cirkvi; 

 oboznamovaniu so skutočnosťou viery a s posolstvom, na ktorom sa viera zakladá 

a napomáhaniu prostredníctvom uvažovania rozumom zdôvodniť vieru; 

 prijímaniu osobných rozhodnutí vo vzťahu k iným konfesiám a náboženstvám, 

k svetonázorom a ideológiám a podpore pochopenia a tolerancie voči 

rozhodnutiam druhých; 

 motivácii k osobnému náboženskému životu a k zodpovednému konaniu v cirkvi 

a v spoločnosti; 

 odhadnutiu emocionálneho stavu a spôsobov reagovania druhého človeka (jeho 

pocity, city, temperament, spôsoby riešenia krízových situácií a i.); 

 vcíteniu sa do položenia iného človeka, vedieť, čo prežíva, ako pociťuje preňho 

stresovú situáciu, byť k nemu empatický, tolerantný; 

 poznaniu a uvedomeniu si svojich osobnostných vlastností, temperamentu, 

reagovaniu a správaniu sa v bežnej situácii, ale aj v situácii záťaže, stresu, krízy; 

 uvedomeniu si, ako sa ja sám, ale aj iní okolo mňa, správajú, reagujú  v konfliktovej 

situácii ako takej (napr. s deťmi, partnermi, manželmi), ale aj v konkrétnom konflikte 

na pracovisku (únikové, agresívne a konsenzové spôsoby riešenia); 

 učeniu sa efektívne riešiť bežný partnerský, rodinný a pracovný konflikt (s jedincami 

rôzneho veku, pohlavia, vzdelania, osobnostných čŕt, ale aj konflikt s podriadenými 

a kolegami); 

 rozpoznávaniu únikových, agresívnych a asertívnych prejavov správania a 

reagovania u iných osôb a sám byť schopný reagovať neagresívne aj v situácii záťaže, 

stresu, krízy na pracovisku; 

 učeniu sa presadzovať svoje požiadavky, návrhy, názory, postoje asertívne tak, aby 

som druhých nezraňoval; 

 lepšiemu odhadnutiu a poznaniu neverbálnych prejavov komunikácie druhých, na 

základe neverbálnych prejavov správania poznať, čo druhý prežíva, aké má pocity, 

emócie, ako bude v najbližšej dobe reagovať; 

 uplatňovaniu aktívnych techník počúvania druhých s dôrazom na vypočutie 

druhých; 
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 úspešnému zvládaniu vyjednávania s podriadeným, nadriadeným, kolegom;  

 predchádzaniu agresívnym a únikovým formám správania a konania (šikanovanie  

a mobbing);tolerovaniu názorov, správania a prežívania iných s ohľadom na ich vek, 

pohlavie, vzdelanie, národnú, národnostnú, etnickú, politickú, náboženskú 

príslušnosť a na ich osobnostné charakteristiky. 

 

8. 1. 3  Človek a príroda 

 

Vzdelávaciu oblasť tvoria predmety: geografia, chémia.  

Základnou charakteristikou tejto vzdelávacej oblasti  je hľadanie zákonitých 

súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a procesov, ktoré nás 

obklopujú v každodennom živote. Porozumenie podstate javov a procesov si vyžaduje 

interdisciplinárny prístup, a tým aj úzku spoluprácu  jednotlivých prírodovedných 

odborov. Vzdelávacia oblasť Človek a príroda má preto žiakom sprostredkovať poznanie, 

že neexistujú bariéry medzi jednotlivými úrovňami organizácie prírody a odhaľovanie jej 

zákonitostí je možné len prostredníctvom koordinovanej spolupráce všetkých 

prírodovedných odborov s využitím IKT.  

Celkový cieľ vzdelávacej oblasti je dať žiakom základy prírodovednej gramotnosti, 

ktorá im umožní robiť prírodovedne podložené úsudky a vedieť použiť získané operačné 

vedomosti na úspešné riešenie problémov tak, aby žiak bol schopný: 

 porozumieť prírodným aspektom vplývajúcim na život človeka a vedieť vysvetliť 

prírodné javy vo svojom okolí; 

 osvojiť si niektoré základné pojmy, zákony a metódy prírodných vied; 

 osvojiť si základné postupy, ktorými prírodné vedy získavajú nové poznatky; 

 vedieť získavať informácie o prírode a jej zložkách prostredníctvom vlastných 

pozorovaní a experimentov v laboratóriu a v prírode; 

 docieliť schopnosť pracovať s grafmi, tabuľkami, schémami, obrázkami, náčrtmi, 

mapami; 

 vedieť využívať prostriedky IKT pri vyhodnocovaní a spracovaní získaných údajov; 

 vytvárať si vlastný úsudok o aspektoch prírodovedných poznatkov, ktoré sú dôležité 

pre život spoločnosti. 
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8. 1. 4  Matematika a práca s informáciami 

 

Vzdelávaciu oblasť tvoria predmety:  matematika a informatika.  

Vzdelávací predmet matematika  je zameraný na rozvoj matematickej 

kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky parlament: 

 matematické poznatky a zručnosti a činnosti s matematickými objektmi rozvíjajúce 

kompetencie, ktoré sú potrebné v životnej praxi;  

 rozvoj presného myslenia a formovanie argumentácie v rôznych prostrediach, 

rozvoj algoritmického myslenia; 

 súhrn matematickej gramotnosti, ktorá patrí k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho 

človeka; 

 informácie dokumentujúce uplatnenie matematiky pre rozvoj spoločnosť. 

Matematika  rozvíja u žiakov  matematické myslenie, ktoré je potrebné pri  

riešení rôznych problémov v každodenných situáciách, kedy sa musia používať 

matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, 

modely, diagramy, grafy, tabuľky). 

Predmet Informatika rozširuje a prehlbuje žiacke vedomosti z predchádzajúceho 

stupňa vzdelávania. Rozvíja logické a algoritmické myslenie žiakov, ich schopnosť 

analyzovať, syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov 

a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich 

zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok 

komunikácie. Buduje informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu 

prostriedkov informačnej spoločnosti s rešpektovaním právnych a etických zásad 

používania informačných technológií a produktov. 

Cieľom matematiky je, aby žiak získal schopnosť používať matematiku vo svojom 

budúcom živote. 

Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umožniť študentom, aby 

získavali nové vedomosti prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom, tvorili 

jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť, vedeli používať rôzne spôsoby 

reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy), rozvíjali svoju 

schopnosť orientácie v rovine a priestore. Má napomôcť rozvoju ich algoritmického 

myslenia, schopnosti pracovať s návodmi a tvoriť ich. 
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Výsledkom vyučovania matematiky má byť správne používanie matematickej 

terminológie a symboliky a matematizácia reálnej situácie, tvorbou matematických 

modelov.  

Matematika na stredných odborných školách má viesť študentov k získaniu a 

rozvíjaniu  zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k 

racionálnemu a samostatnému učeniu sa.  

Má rozvíjať študentove funkčné a kognitívne kompetencie, metakognitívne 

kompetencie a vhodnou voľbou organizačných foriem a metód výučby aj ďalšie 

kompetencie potrebné v ďalšom živote, schopnosti kooperácie a komunikácie – 

spoluprácu v skupine pri riešení problému. 

Matematika si kladie za cieľ aj to, aby študent spoznal v matematike súčasť 

ľudskej kultúry a silný a nevyhnutný nástroj pre spoločnosť. 

 

Cieľom vyučovacieho predmetu informatika je, aby žiaci:  

 rozvíjali schopnosť logického a algoritmického myslenia; 

 si rozvíjali schopnosti kooperácie a komunikácie; 

 nadobudli schopnosti potrebné pre výskumnú prácu; 

 sa naučili základné pojmy a postupy informatiky;  

 sa naučili efektívne používať prostriedky informatiky; 

 si budovali informatickú kultúru; 

 rešpektovali právne a etické zásady používania informačných technológií a 

produktov. 

Obsah vyučovania matematiky je zameraný na získanie spoločnosťou očakávanej 

úrovne všeobecného stredoškolského vzdelania. Organicky nadväzuje hlavne na 

algebrické učivo zo základnej školy, na učivo o funkciách, postupnostiach, štatistiky, 

kombinatoriky a pravdepodobnosti.  

V predmete informatika žiaci sú vedení k pochopeniu základných pojmov, 

postupov a techník používaných pri práci s informáciami v počítačových systémoch. 

Informatické vzdelávanie  rozširuje učivo základnej školy a zároveň buduje základy 

informatiky ako vednej disciplíny. Výber poznatkov je vymedzený tak, aby sa žiaci 

oboznámili so základnými pojmami, postupmi a prostriedkami informatiky ako vedy 

pretransformovanými do didaktického systému. Buduje sa u žiakov informatická 
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kultúra, t. j. vychovávajú sa k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej 

civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných 

technológií a produktov. 

 

8. 1. 5  Zdravie a pohyb 

 

Vzdelávaciu  oblasť tvorí predmet:  telesná a športová výchova.  

Vytvára priestor na realizáciu a uvedomenie si potreby celoživotnej starostlivosti 

žiakov o svoje zdravie. Žiaci si osvojujú  teoretické vedomosti a praktické skúsenosti 

vo výchove k zdraviu prostredníctvom pohybových aktivít, telesnej výchovy, športovej 

činnosti a  aktivít v prírodnom prostredí. Poskytuje základné informácie o biologických, 

fyzických, pohybových, psychologických a sociálnych základoch zdravého životného 

štýlu. Žiaci získavajú kompetencie, ktoré súvisia s poznaním a starostlivosťou o vlastné 

telo, pohybový rozvoj, zdatnosť a zdravie, ktoré určujú kvalitu budúceho života 

v dospelosti. Osvojujú si postupy ochrany a upevnenia zdravia, princípy prevencie proti 

civilizačným ochoreniam, metódy rozvoja pohybových schopností a pohybovej 

výkonnosti. V prípade žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo zdravotným 

postihnutím sa žiaci oboznamujú so zásadami úpravy ich vlastných pohybových aktivít 

v intenciách svojich zdravotných porúch. Žiaci si tak uvedomujú kvalitu vlastného 

pohybu ako dôležitej súčasti svojho komplexného rozvoja, rozhodujú sa pre výber tých 

pohybových aktivít, ktoré sú primerané  ich zdravotnému hendikepu, stimulujú 

obranyschopnosť organizmu a slúžia pre potreby ďalšej prevencie. 

Takto získaný komplex predmetových a kľúčových kompetencií spolu 

s osvojenými telovýchovnými a športovými zručnosťami by sa mal stať v konečnom 

dôsledku súčasťou ich životného štýlu a postojov k vlastnej životnej filozofii. 

Vzdelávacia oblasť spája vedomosti, návyky, postoje, schopnosti a zručnosti 

o pohybe, športe, zdraví a zdravom životnom štýle, ktoré sú utvárané prostredníctvom 

realizovaných foriem vyučovania telesnej a športovej výchovy, zdravotnej telesnej 

výchovy alebo formou integrovanej telesnej. Všeobecným cieľom telesnej výchovy, ako 

učebného predmetu, je umožniť žiakom primerane sa oboznamovať, osvojovať si, 

zdokonaľovať a upevňovať správne pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať pohybovú 

gramotnosť, rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti, podporovať rozvoj všeobecnej 
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pohybovej výkonnosti a zdatnosti, zvyšovať aktivitu v starostlivosti o zdravie, nadobúdať 

vedomosti o motorike svojho tela, o zásadách telesnej výchovy a športu, utvárať trvalý 

vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a k športu v nadväznosti na ich záujmy a 

individuálne potreby ako súčasť zdravého životného štýlu a predpoklad schopnosti k 

celoživotnej starostlivosti o svoje zdravie. 

 

Špecifickým cieľom je, aby žiaci: 

 porozumeli zdraviu ako subjektívnej a objektívnej hodnotovej kategórii, prebrali 

zodpovednosť za svoje zdravie; 

 vedeli hodnotovo rozlišovať základné determinanty zdravia, pohybovej gramotnosti 

jednotlivca; 

 osvojili si vedomosti a zručnosti, ktoré súvisia so starostlivosťou o svoje telo, s 

aktívnym pohybovým režimom, s osobným športovým výkonom, zdravým životným 

štýlom a zdravím; 

 vedeli aplikovať a plánovať spôsoby rozvoja pohybových schopností pri zlepšovaní 

svojej pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti; 

 porozumeli pozitívnemu pôsobeniu špecifických pohybových činností pri zdravotných 

poruchách a zdravotných oslabeniach, pri prevencii proti rozvoju civilizačných 

ochorení; 

 osvojili si poznanie, že prevencia je hlavný nástroj ochrany zdravia a získali zručnosti 

poskytnutia prvej pomoci; 

 racionálne konali pri prekonávaní prekážok v situáciách osobného a verejného 

ohrozenia. 
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8. 2 Vzdelávacie oblasti pre odborné predmety 

 

Vzd. oblasť 8260 M 00 8270 M 00 

Ekonomika 

a svet práce 

 

Ekonomika Ekonomika 

Umelecko-

historická 

výchova 

Dejiny výtvarnej kultúry 

Dejiny divadla a filmu 

Dejiny výtvarnej kultúry 

Dejiny divadla a filmu 

Výtvarná 

príprava 

 

Výtvarná príprava 

Figurálne kreslenie 

Umelecká prezentácia 

Základy fotografie 

 

Výtvarná príprava 

Figurálne kreslenie 

Umelecká prezentácia 

Písmo 

Základy fotografie 

Vlastnosti 

materiálov, 

techniky 

a technologické 

procesy 

Technológia 

Technické kreslenie 

Počítačová grafika 

 

Odevné materiály 

Teória odevnej tvorby 

Konštrukcie odevov 

Modelovanie odevov 

Návrhová 

tvorba 

 

Navrhovanie 

Interiérová tvorba 

Navrhovanie 

Praktická 

príprava 

Prax Kostýmová tvorba 

 

8. 2. 1  Ekonomika a svet práce 

 

Vzdelávaciu  oblasť tvorí predmet:  ekonomika.  

Vzdelávacia oblasť je neoddeliteľnou súčasťou teoretického vzdelávania. Má 

medzipredmetový charakter, dopĺňa kompetencie žiaka, získané v ostatných oblastiach 

všeobecného aj odborného vzdelávania o najdôležitejšie poznatky a zručnosti súvisiace 

s jeho uplatnením vo svete práce. Cieľom tejto vzdelávacej oblasti je rozvoj 

ekonomického myslenia žiakov, poznanie významu vzdelania pre uplatnenie na trhu 

práce, osvojenie si vedomostí a kompetencií, ktoré absolventovi pomôžu využiť jeho 

odborné a osobnostné predpoklady pre úspešné uplatnenie na trhu práce a pre 

budovanie profesijnej kariéry.  
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Obsah učiva je zameraný na osvojenie ekonomických pojmov, základov makroekonómie 

a mikroekonómie, získanie prehľadných vedomostí o ekonomických javoch 

a zákonitostiach, chápanie základných ekonomických vzťahov a podstaty fungovania 

trhovej ekonomiky. Súčasťou vzdelávania je osvojenie efektívneho a hospodárneho 

správania v jednotlivých odborných činnostiach a praktická aplikácia teoretických 

vedomostí. Svoje predpoklady pre uplatňovanie vlastných aktivít v podnikaní žiaci 

rozvíjajú na základe porozumenia podstaty podnikateľskej činnosti a kompetencií 

získaných z oblasti právnej úpravy podnikania.  

Obsah vzdelávania vedie žiakov k tomu, aby ovládali pojmy ako sú potreby, statky, 

služby, spotreba a životná úroveň. Žiaci získavajú základné poznatky o výrobe, 

základných výrobných faktoroch a hospodárskom cykle. Oboznámia sa s podstatou 

tovaru, formou a funkciou peňazí.  Získavajú vedomosti o fungovaní trhu, subjektoch 

trhu, učia sa porozumieť  základným prvkom trhu - ponuke, dopytu a cene. 

Žiaci sú pripravovaní na nevyhnutnosť sledovania zmien legislatívnych noriem a vzťahov 

na ekonomickom trhu i na trhu práce za súčasného využívania informačno – 

komunikačných  technológií.  

Prehľad výkonových štandardov 

Absolvent  má: 

- používať a aplikovať základné ekonomické pojmy a kategórie, 
- popísať podstatu a princípy fungovania trhovej ekonomiky, 
- popísať podstatu podnikateľskej činnosti, 
- orientovať sa v právnych formách podnikania a charakterizovať ich,  
- posúdiť vhodné formy podnikania v svojom odbore, 
- charakterizovať podstatu podniku, základné podnikové činnosti a jeho postavenie 

na trhu,  
- orientovať sa v právnych normách a predpisoch, 
- charakterizovať štruktúru národného hospodárstva a činitele ovplyvňujúce jeho 

úroveň, 
- charakterizovať hlavné znaky trhu práce, 
- využívať informačné médiá pri vyhľadávaní pracovných príležitostí, 
- posudzovať a podľa osobných predpokladov využívať informácie o pracovných 

príležitostiach, 
- posudzovať podnikateľské príležitosti a konfrontovať ich so svojimi možnosťami, 
- formulovať vlastné priority a zosúlaďovať ich s požiadavkami pre výkon povolania 

a možnosťami ďalšieho vzdelávania. 
 

Prehľad obsahových štandardov  

Ekonomické vzdelávanie 

Obsah učiva uvádza žiakov do problematiky ekonomiky, hospodárskej praxe základných 

vzťahov a podstaty fungovania trhovej ekonomiky. Žiaci si osvoja používanie odbornej 
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ekonomickej terminológie, získajú poznatky z oblasti makroekonómie a ekonomiky 

podniku, prehľad o zákonitostiach a javoch trhovej ekonomiky, učia sa porozumieť 

základným prvkom trhu a osvoja si vedomosti o fungovaní trhu a jeho subjektoch. 

Oboznámia sa s podstatou podnikateľskej činnosti, jednotlivými formami podnikania 

a ich charakteristikou. Súčasťou obsahu vzdelávania sú odborné vedomosti 

o podniku, základných podnikových činnostiach, jeho hospodárení, postavení na trhu. 

Žiaci si osvoja vedomosti o podstate a štruktúre národného hospodárstva a naučia sa 

porozumieť základným makroekonomickým ukazovateľom. 

Svet práce 

Obsah učiva vedie žiakov k chápaniu významu práce, ako zdroja tvorby hodnôt, nástroja 

ekonomického zabezpečenia a sebarealizácie, ako aj k poznaniu významu a dôležitosti 

vzdelávania pre kvalifikované uplatnenie na trhu práce.  

V procese vzdelávania si žiaci dopĺňajú odborné vedomosti a zručnosti o poznatky, ktoré 

úzko súvisia s ich budúcim uplatnením na trhu práce. Získané poznatky z oblasti 

pracovnoprávnych vzťahov ich naučia postupovať správne pri uplatňovaní svojich práv. 

Vo vzdelávacom procese sa súčasne formujú a rozvíjajú schopnosti racionálneho 

a efektívneho správania a zodpovednosti za vlastnú prácu.  

 

8. 2. 2  Umelecko-historická výchova 

 

Vzdelávaciu  oblasť tvoria predmety:  dejiny výtvarnej kultúry, dejiny divadla a filmu. 

Učivo odborných predmetov sa zameriava na poznatky z dejín výtvarnej kultúry a dejín 

umelecko-remeselnej práce a vedomostí potrebných na vytvorenie a prezentáciu 

umeleckého a umelecko-remeselného artefaktu. Poskytuje žiakom celkové vzdelanie 

z histórie výtvarného, filmového, divadelného umenia a fotografie. Historicko-umelecká 

výchova rozvíja estetické cítenie žiakov a ich umelecké smerovanie, podnecuje v nich 

vlastnú tvorivú činnosť ako predpoklad subjektívneho pretvárania  reality. 

Žiaci sú vedení k potrebe aktívne vyhľadávať zdroje informácií, nachádzať v dejinách 

výtvarnej kultúry, v umeleckej tvorbe ako  zdroje inšpirácie ich využívať vo svojej tvorivej 

činnosti. 

Žiaci sú vedení k rozvoju výtvarného myslenia, ku kultivácii výtvarného videnia 

a vyjadrovania, v nadväznosti  na poznanie a rozbor umeleckého diela z hľadiska jeho 

historického zaradenia. 

Prehľad výkonových štandardov 

Absolvent má: 



97 
 

- prehľad o historickom vývoji spoločnosti, jej výtvarnej kultúry a úžitkového 
výtvarného umenia, 

- ovládať  vzájomné súvislosti medzi jednotlivými vývojovými etapami spoločnosti 
- poznať  výtvarné a estetické tendencie, ktoré sa prejavujú v umelecko-historickom 

vývoji, 
- identifikovať výtvarný prejav jednotlivých historických období podľa jeho 

základných znakov, 
- poznať významných predstaviteľov jednotlivých slohových období a súčasného 

výtvarného umenia, 
- vedieť zaradiť umelcov do obdobia  a charakterizovať ich na základe ich výtvarnej 

tvorby, 
- poznať najvýraznejšie osobnosti v histórii a súčasnosti divadla, filmu, fotografie, 
- orientovať sa v dobovom odievaní a odevných doplnkoch  s cieľom identifikovať 

konkrétny sloh ako inšpiráciu následnej autorskej tvorby v súčasnej odevnej 
tvorbe, 

- orientovať sa v dobových štýloch umeleckej tvorby s cieľom využiť konkrétny sloh 
ako základ, resp. inšpiráciu autorskej scénickej tvorby, 

- previesť rozbor umeleckého diela z hľadiska jeho historického zaradenia, vzťahu, 
formy a obsahu a kompozičnej výstavby, 

- charakterizovať a hodnotiť teoretický a praktický význam obsahu a formy diela 
voľného úžitkového umenia, 

- poznať umelecké remeslá ako najstaršiu formu umeleckého prejavu človeka, 
- identifikovať ich podľa jednotlivých druhov, foriem použitého materiálu a spôsobu 

vyhotovenia, ktorý  vyjadruje dobový štýl. 

Prehľad obsahových štandardov 

1. Dejiny výtvarnej kultúry 
2. Dejiny divadla, filmu, fotografie, odievania, dejiny umeleckého remesla 
3. Analýza umeleckého diela 

Popis obsahových štandardov  

Dejiny výtvarnej kultúry 

Obsahový okruh predmetu smeruje k získaniu ucelenej orientácie v oblasti vývoja 

spoločnosti a jej výtvarnej kultúry od jej vzniku až po súčasnosť. Umožní osvojenie 

súboru základných poznatkov z teórie umenia a výtvarnej tvorby v spoločensko-

historických súvislostiach. Súčasťou vzdelania z histórie výtvarnej kultúry sa stane 

periodizácia a charakteristika spoločensko-historického vývoja, analýza vývojových etáp 

výtvarnej kultúry. Dôležitými poznatkami budú aj základné trendy súčasného 

výtvarného umenia v nadväznosti na príslušný odbor štúdia.  

Dejiny divadla, filmu, fotografie, odievania, dejiny umeleckého remesla 

Súbor historicky orientovaných predmetov vychádza z dejín výtvarnej kultúry  a umožní 

osvojiť si súbor poznatkov z teórie umenia a výtvarnej tvorby v príslušných spoločensko-

historických súvislostiach, predovšetkým vo vzťahu k študovanému odboru. 
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Analýza umeleckého diela 

Predstavuje súbor vedomostí, získaných štúdiom dejín výtvarnej kultúry a schopnosti 

výtvarného analytického myslenia, ktoré umožní previesť rozbor umeleckého diela 

z rôznych hľadísk. Prvým krokom je historické zaradenie spojené s určením autora a 

slohu  s následnou analýzou vzťahu formy a obsahu, posúdením kompozičnej výstavby 

a celkového výrazu umeleckého diela. 

  

8. 2. 3  Výtvarná príprava 

 

Vzdelávaciu  oblasť tvoria predmety:   

 V študijnom odbore  8270 M 00 scénická kostýmová tvorba: výtvarná príprava, 

figurálne kreslenie, základy fotografie, umelecká prezentácia. 

 V študijnom odbore  8260 M 00 propagačné výtvarníctvo: výtvarná príprava, 

figurálne kreslenie, základy fotografie, umelecká prezentácia, písmo.  

Učivo na tejto úrovni poskytuje žiakom vyjadrovacie prostriedky a predpoklady na 

samostatnú tvorbu a smeruje k osvojeniu základov výtvarného jazyka. Je zamerané tak, 

aby žiakom umožnilo osvojiť si zásady výtvarnej kompozície ako súhrn zážitkov, 

skutočností a fantázie tvorcu v danom študijnom odbore. Rozvíja u žiakov tvorivosť 

prostredníctvom výtvarného myslenia, učí ich pozorovať, analyzovať, hodnotiť prírodné 

a spoločenské javy z výtvarného hľadiska, kultivuje ich výtvarné videnie, fantáziu 

a výtvarnú pamäť. Učí ich ovládať všetky dostupné vyjadrovacie techniky, prostriedky 

výstavby umeleckého diela a kompozície. 

Fantazijno-koncepčné štúdie smerujú k rozvíjaniu predstavivosti v oblasti danej 

problematiky. Cieľom  štúdia tohto obsahového štandardu sa realizujú tieto hlavné 

aspekty – morfológia výtvarnej tvorby a štúdia reálií. 

Žiaci získajú základné vedomosti a zručnosti v písaní a kreslení písma s využitím 

počítačového softvéru, aby sa písmo mohlo stať nástrojom modernej multimediálnej  

komunikácie. 

Funkcia figurálneho kreslenia spočíva v chápaní človeka ako proporčného meradla pre 

všetky odbory ľudskej činnosti. Výsledkom je získanie väčšej invenčnej a tvarovej zásoby, 

ktorá je predpokladom pre ďalšie aplikácie a štylizáciu v danom študijnom odbore. 

Základy osobnej umeleckej prezentácie umožnia žiakom budovať svoje portfólio 

s využitím najnovších informačno-komunikačných technológií a tak kultivovane 

propagovať svoju osobnosť. 
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Prehľad výkonových štandardov 

Absolvent má: 

- pracovať so škálou výtvarných pomôcok a materiálov, 
- využívať výrazové možnosti jednotlivých výtvarných prvkov v ich rôznych 

kombináciách a vo vzájomných súvislostiach pri výstavbe kompozície obrazu, 
objektu, 

- ovládať postupy štylizácie, abstrakcie a možnosti výtvarného posunu reálnych 
tvarov, 

- uplatňovať vzťah medzi výtvarným riešením konkrétnej úlohy s technologickými 
postupmi a technikami používanými v rámci študovaného odboru, 

- ovládať špecifický výtvarný jazyk  pri vecných štúdiách rastlinných, živočíšnych 
a abstraktných motívov s vystihnutím charakteristiky tvaru a štruktúry, 

- poznať možnosti využitia výpočtovej techniky a grafických programov pri 
výtvarnom vyjadrovaní, 

- popísať vývoj písma a správne požívať základné odborné názvoslovie, 
- ovládať výstavbu autorského písma s využitím príslušného počítačového 

programu, 
- vedieť vybrať typ písma v súlade s výtvarným zámerom, 
- ovládať základné postupy kresebného a plastického zobrazenia častí ľudského tela 

a ľudskej postavy v reálnej a štylizovanej podobe, 
- využívať jednoduché figurálne kompozície v kombinácii s dekoratívnymi 

predmetmi, písmom, drapériou a inými prvkami, 
- poznať zásady klasickej prezentácie vlastnej tvorby inštaláciou plošných diel 

a priestorových objektov, 
- poznať prostriedky na vytvorenie a archiváciu zvukovej,  textovej, vizuálnej 

a fotografickej dokumentácie. 

Prehľad obsahových štandardov 

1. Morfológia a syntax výtvarnej tvorby 
2. Základy písma a figurálne kreslenie  
3. Osobná umelecká prezentácia 

Popis obsahových štandardov  

Morfológia a syntax výtvarnej kultúry 

Štúdium je zamerané na osvojenie si dostupných výrazových prostriedkov na vyjadrenie 

umeleckého zámeru a poznanie kompozičných vzťahov pri tvorbe výtvarného diela. 

Charakter koncepčného riešenia a použitie výtvarných nástrojov sa líši z hľadiska potrieb 

študovaného odboru.  
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Základy písma a figurálne kreslenie 

Cieľom tejto skupiny predmetov je sledovať historický vývoj písma, jeho základné prvky, 

autorov a charakteristické znaky. Vedieť uplatniť písmo ako súčasť výtvarnej kompozície. 

Vnímať ľudské telo ako proporčné meradlo pre výtvarnú úžitkovú tvorbu. Osvojiť si 

základné konštrukcie, proporcie a polohu jednotlivých častí ľudského tela a celej 

postavy. Kompozične zvládnuť umiestnenie jednej a viacerých postáv v priestore 

v spojení s ďalšími objektmi. 

Umelecká prezentácia 

Poslaním predmetu je naučiť žiakov okrem klasických techník inštalácie výtvarných 

objektov pracovať s digitálnym fotoaparátom, používať skener, upravovať fotografie 

a iné grafické súbory prostredníctvom počítačového softvéru, spracovať prezentácie 

a vytvoriť si vlastnú webovú stránku.  Žiaci sa pripravujú na prezentáciu vlastných prác, 

pričom využívajú zásady medziľudskej komunikácie, argumentácie s cieľom komerčne sa 

presadiť. 

 

8. 2. 4  Vlastnosti materiálov, techniky a technologické postupy 

 

Vzdelávaciu  oblasť tvoria predmety:   

 V študijnom odbore  8270 M 00 scénická kostýmová tvorba: odevné materiály, 

teória odevnej tvorby, konštrukcie odevov, modelovanie odevov. 

 V študijnom odbore  8260 M 00 propagačné výtvarníctvo: technológia, 

technické kreslenie, počítačová grafika. 

 

Učivo v tejto oblasti nadväzuje na poznatky zo všeobecného vzdelávania. Je zamerané 

na spoznávanie vlastností a charakteristických znakov rôznych druhov materiálov – 

tradičných, nových, pomocných a konzervačných – z hľadiska ich uplatnenia pri tvorbe 

umeleckého diela. 

Žiak získava poznatky o príprave a ošetrovaní materiálov, možnosť posúdiť chyby 

výrobkov, zhodnotiť fyzikálne, mechanické a technologické vlastnosti surovín. Súčasťou 

týchto vedomostí je aj znalosť hospodárneho využívania materiálov, nástrojov 

a strojového zariadenia spolu s ich pravidelnou údržbou. 

Obsah učiva technologického okruhu je zameraný na získanie základných odborných 

vedomostí v oblasti výrobných techník, pracovných postupov, konzervovania, 

reštaurovania a odbornej starostlivosti o umelecko-remeselné predmety. Žiaci sa naučia 

chápať súvislosti a nadväznosti pracovných postupov, pracovného poriadku 
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a dodržiavania vysokých nárokov  na umelecko-remeselnú zručnosť. Učivo je zamerané 

tak, aby žiakom poskytlo potrebné vedomosti o tradičných a súčasných technikách 

zobrazovania skutočnosti. Žiaci pracujú samostatne s technickou a výkresovou 

dokumentáciou.  

Obsahový okruh má teoreticko-praktický charakter. Poskytuje žiakom okrem 

teoretických  vedomostí aj základy zručností. Umožňuje syntetizovať vnímanie jeho 

jednotlivých častí ako uceleného systému navzájom sa dopĺňajúcich a prelínajúcich 

vedomostí a zručností a rozvíja schopnosť ich aplikácie  v komplexe praktických činností 

pri riešení konkrétnych úloh. 

Obsahový okruh je previazaný s oblasťami prírodovedného a jazykového vzdelávania 

a komunikácie  a je tiež úzko spojený so vzdelávaním v informačných a komunikačných 

technológiách. Tesné väzby má s obsahovým okruhom návrhová a realizačná tvorba. 

Prehľad výkonových štandardov 

Absolvent má: 

- vedieť používať základnú odbornú terminológiu, 
- rozoznať suroviny podľa pôvodu a poznať ich charakteristické znaky, 
- charakterizovať rôzne druhy materiálov vo svojom odbore, ich vlastnosti, zloženie  

a ovládať spôsoby ich použitia s ohľadom na technológiu spracovania a výtvarné 
vyznenie finálneho výrobku, 

- vie posúdiť kvalitu materiálu a charakterizovať chyby, 
- vedieť vybrať vhodný materiál pre konkrétny výrobok, 
- dokázať vhodnosť použitia materiálov  z hľadiska ich štruktúry a zloženia a mať cit 

pre kombinovanie materiálov,  
- ovládať efektívne a hospodárne v práci využívať všetky dostupné suroviny 

a materiály, 
- charakterizovať podmienky ich skladovania a ošetrovania podľa platných 

predpisov, 
- vedieť pomenovať používané farby a farbivá a vysvetliť spôsoby ich aplikácie, 
- vedieť rozlíšiť druhy lepidiel, impregnačných látok, náterových hmôt, brúsnych 

a leštiacich prostriedkov a technológie postupu ich aplikácií, 
- vymenovať používané nástroje, stroje a zariadenia a rôzne pomôcky, pričom vie 

popísať funkciu ich použitia, 
- vedieť vysvetliť podstatu  jednotlivých technologických postupov a techník 

vytvárania výrobku, 
- vedieť zvoliť vhodný postup pre realizáciu zadanej úlohy na základe jeho analýzy 

a stanoviť harmonogram jednotlivých pracovných operácií, 
- dodržať technologické postupy jednotlivých pracovných operácií, vyhodnotiť 

priebeh technologického procesu a kvalitu jeho výstupu, 
- vedieť popísať základné výtvarné techniky pri umelecko-remeselnom spracovávaní 

výrobku, 
- prehľad o spôsoboch tvarovania výrobku, 
- dokázať samostatne spracovať technickú dokumentáciu, 
- vedieť popísať základné postupy opráv chybného výrobku, 
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- poznať spôsoby vykonávania priebežnej a výstupnej kontroly akosti výrobkov, 
- dodržiavať zásady tvorby a ochrany životného prostredia. 

Prehľad obsahových štandardov 

1. Základné suroviny a materiály 
2. Technologický základ 
3. Techniky a technologické postupy 

Popis obsahových štandardov  

Základné suroviny a materiály 

Obsah je zameraný na zoznámenie so základnými surovinami, s ktorými budú žiaci 

pracovať, s ich pôvodom, so spôsobom ich ťažby, spracovania, uskladňovania. Osvoja si 

základné materiály, ktorých charakter je vzhľadom na rôznorodosť odborov diametrálne 

odlišný.  

Je potrebné vedieť rozlíšiť používané materiály podľa charakteristických znakov, poznať 

rozdiely medzi prírodnými a syntetickými materiálmi, vedieť ich používať s ohľadom na 

technológiu ďalšieho spracovania.  

Vedieť rozlišovať rôzne druhy lepidiel, impregnačných látok, náterových hmôt, farieb, 

glazúr... 

Technologický základ 

Učivo obsahového okruhu je úzko prepojené s predchádzajúcim okruhom. Poskytuje 

žiakom vedomosti a intelektové zručnosti z oblasti jednotlivých techník 

a technologických postupov výroby vrátane vedomostí o potrebných surovinách, 

princípoch ich spracovania, používaných materiáloch a ich vlastnostiach. Vlastnú 

technologickú problematiku dopĺňa prehľad používaných strojov a zariadení a základná 

charakteristika ich funkcie. 

Obsahový okruh rozvíja schopnosť aplikovať získané vedomosti a zručnosti v praktickej 

činnosti. 

Súčasťou môže byť učivo deskriptívnej geometrie a názorného zobrazovania, ktoré 

rozvíja priestorovú predstavivosť žiakov, vedie ich k presnej a zodpovednej práci a je 

základom pre technické vyjadrovanie a spracovanie technickej dokumentácie. 

Techniky a technologické postupy 

Žiak získava všeobecný prehľad o vývoji technológie vo svojom odbore. Sú vytvorené 

predpoklady na rozvíjanie jeho schopností pri  určení vhodnosti materiálov, na ich 

hodnotenie a prípadnú kombináciu. Cieľom je poznať podstatu jednotlivých 

technologických postupov techník vytvárania výrobkov, zhodnotiť a zvoliť vhodný 
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postup pre realizáciu úlohy na základe jeho analýzy. Dokázať popísať spôsoby finálnych 

úprav výrobku, ich náležitosti a postupy. 

Osvojiť si zručnosť ručne opracovávať materiál základnými technikami, prevádzať 

povrchové úpravy. 

 

8. 2. 5  Návrhová tvorba 

 

Vzdelávaciu  oblasť tvoria predmety:   

 V študijnom odbore  8270 M 00 scénická kostýmová tvorba: navrhovanie. 

 V študijnom odbore  8260 M 00 propagačné výtvarníctvo: navrhovanie, 

interiérová tvorba. 

 

Učivo tejto časti vzdelávania má komplexný charakter, pretože zastrešuje všetky 

odborné vedomosti a činnosti. Je zamerané teoreticky i prakticky, vybavuje žiakov 

vedomosťami  a zručnosťami z oblasti špeciálnych metód práce výtvarníka a dizajnéra. 

Rozvíja tvorivú aktivitu a individuálne invenčné schopnosti žiakov. Pri riešení zadaných 

tém rozvíja ich schopnosť jasne vyjadriť obsahovú náplň výtvarného zámeru 

a formulovať ju vo vzťahu k realizačným technológiám. Vedie žiakov k orientácii vo 

vývoji výtvarnej tvorby a dizajnu v danom odbore a v súčasných trendoch, 

k presadzovaniu nových netradičných riešení vo väzbe na spracovávané materiály 

a zvolené technologické postupy. 

Vo fáze realizácie ich vedie k dodržiavaniu technologickej disciplíny, k zodpovednej 

a presnej práci a zodpovednosti za jej kvalitu. 

Pozornosť v tejto časti vzdelávania je venovaná rozvíjaniu schopnosti komunikácie so 

zákazníkmi, obchodnými a pracovnými partnermi. Žiaci môžu v rámci vzdelávacieho 

procesu riešiť i priame zákazky firiem a inštitúcií. 

Pri riešení úloh sú často využívané informačné technológie a prostriedky výpočtovej 

techniky. 

Obsahový okruh je veľmi úzko previazaný s oblasťami prírodovedného vzdelávania, 

ekonomického vzdelávania a vzdelávania v informačných a komunikačných 

technológiách. Z odborných okruhov veľmi úzko súvisí s technologickou prípravou, 

umelecko-historickou a výtvarnou prípravou. 
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Prehľad výkonových štandardov 

Absolvent  má: 

- vedieť výtvarne vnímať, myslieť a samostatne vyjadriť vlastný výtvarný názor, 
- ovládať kompozičné zákonitosti a princípy stavby výtvarného diela, brať do úvahy 

priestorové vzťahy v interiéri a exteriéri, 
- vedieť jasne formulovať myšlienku a obsahovú náplň výtvarného zámeru, 
- schopnosť využívať výtvarné a výrazové možnosti tradičných a moderných 

technológií, techník a materiálov, 
- tvoriť návrhy umeleckých predmetov a tiež návrhy pre sériovú výrobu, 
- samostatne analyzovať zadanú úlohu, zhodnotiť a obhájiť zvolené výtvarné 

riešenie spolu s použitými prostriedkami, 
- samostatne experimentovať pri riešení problému, uplatňovať netradičné 

myšlienky a metódy práce, 
- vyhľadávať a využívať inšpiračné zdroje, ovládať využívanie variácií v tvorbe, 
- uplatňovať pri tvorbe výtvarného návrhu technologické, výrobné a ekonomické 

hľadiská, 
- vyhotoviť technickú dokumentáciu a pracovať s ňou, 
- využívať pri tvorbe výtvarných návrhov a technickej dokumentácie dostupné 

programové vybavenie, 
- sledovať vývojové trendy vo svojom odbore, pracovať s odbornou literatúrou 

a využívať informačné technológie, 
- profesionálne vystupovať a prezentovať vhodným spôsobom navrhované riešenie 

zadanej práce, 
- popísať zásady tvorby a ochrany autorského práva. 
 

Prehľad obsahových štandardov 

1. Návrhová tvorba 
2. Informačné zdroje 

Popis obsahových štandardov  

Návrhová tvorba 

Obsah učiva je zameraný na tvorbu kresliarskych, maliarskych reliéfnych a plastických 

štúdií predmetov, prírodných objektov, ľudskej figúry, abstrahujúcich a štylizačných 

štúdií v kontexte s riešením zadanej práce. Žiaci  zvládajú jednoduché, postupne vysoko 

výtvarne náročné úlohy , kompozičné štúdie v kombinácií s písmom, architektúrou tvaru 

a výtvarným výrazom, pohybové štúdie,  typografické štúdie podľa zamerania odboru.  

Učia sa uplatňovať vzťah medzi uvažovaným materiálom, technologickým postupom 

a ich výtvarnými a výrazovými možnosťami. Súčasťou vzdelávania je možnosť využívania 

programového vybavenia pri tvorbe výtvarných návrhov i technickej dokumentácie.  
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Informačné zdroje 

Cieľom tejto vzdelávacej oblasti je práca s informáciami, s ich získavaním, triedením, 

orientovaním sa v nich, vyhodnocovaním, používaním a ďalším spracovávaním. 

Informácie sa ďalej zaznamenávajú a uchovávajú v textovej, grafickej i numerickej 

podobe spôsobom umožňujúcim ich rýchle vyhľadávanie. 

Na získavanie informácií slúži knižnica s odbornou literatúrou, masovo-komunikačné 

prostriedky a internetové stránky. 

 

8. 2. 5  Praktická  tvorba 

 

Vzdelávaciu  oblasť tvoria predmety:   

 V študijnom odbore  8270 M 00 scénická kostýmová tvorba: kostýmová tvorba. 

 V študijnom odbore  8260 M 00 propagačné výtvarníctvo: prax. 

Učivo tohto tematického okruhu má komplexný charakter, pretože využíva všetky 
vedomosti nadobudnuté v predchádzajúcich okruhoch - z teoretickej časti prípravy 
odborného zamerania a premieňa ich v praktickú činnosť. Vybavuje žiakov vedomosťami  
a zručnosťami z oblasti špeciálnych metód práce umelca a dizajnéra a súčasne z oblasti 
realizácie finálneho produktu.  

Obsah vyučovacieho predmetu prax zahŕňa praktické ovládanie základných pracovných 

úloh od prípravy materiálov, náradia cez koncepčné, prípravné, realizačné činnosti až po 

konečnú úpravu diela. Žiaci taktiež poznávajú organizáciu jednotlivých pracovísk, prácu 

v teréne, prácu doplnkových pracovísk (laboratórií, štúdií, ateliérov) a vzťahy medzi nimi. 

Stanovené výsledky vzdelávania a učivo sa v školskom vzdelávacom programe 

rozpracujú a konkretizujú podľa špecifických potrieb jednotlivých zameraní odborov.  

Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej 
oblasti, musí disponovať stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo 
predpísané obsahovými štandardmi. 

 

Prehľad výkonových štandardov 

Absolvent má: 

- vedieť vybrať a pripraviť vhodné pracovné pomôcky, nástroje, stroje a zariadenia 
- pripraviť suroviny a materiály potrebné pre realizáciu finálneho výrobku 
- využívať zodpovedajúce zariadenie, pracovať s nástrojmi a pomôckami v rámci 

jednotlivých pracovných operácií 
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- pracovať podľa vopred schválených technologických postupov 
- organizovať prácu z hľadiska dodržania stanovených termínov   
- starostlivo vykonávať jednotlivé pracovné operácie a zrealizovať výtvarné návrhy 
- kvalifikovane a racionálne riešiť problémové situácie 
- pri realizácii finálneho produktu  rešpektovať hranice svojej odbornosti 
- dodržiavať zásady a predpisy pri spracovávaní a úpravách finálneho produktu, pri 

konzervovaní a reštaurovaní umeleckých predmetov, historických artefaktov, 
drahých kovov a drahých kameňov 

- vykonávať údržbu strojov a zariadení 
- dodržiavať ekologické požiadavky pri používaní chemických prípravkov a likvidácii 

odpadov  
- používať osobné ochranné pomôcky pri používaní chemických prípravkov a pri 

prácach rizikového charakteru   
- uplatňovať ekonomické hľadiská pri rozhodovaní o spôsobe realizácie produktu 
- dodržiava ustanovenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

a požiarnej prevencie 

Prehľad obsahových štandardov 

1. Realizácia výtvarných návrhov 
2. Bezpečnosť, hygiena a ochrana zdravia pri práci 

Popis obsahových štandardov  

Realizácia výtvarných návrhov 

V tejto časti vzdelávacej oblasti je obsah učiva zameraný na organizáciu pracoviska, 

prípravné práce, prípravu, obsluhu a údržbu pracovných nástrojov, strojov a zariadení, 

prípravu materiálov a pracovných pomôcok..  Žiaci sa učia realizovať svoje výtvarné 

návrhy. Štúdium im umožňuje kombinovať vhodné technologické postupy a techniky, 

hľadať vhodné spôsoby riešenia technických problémov, brať do úvahy ekonomické 

a výrobné hľadiská realizácie. 

Bezpečnosť, hygiena a ochrana zdravia pri práci 

Súčasťou praktickej činnosti  je bezpodmienečné dodržiavanie bezpečnosti práce 

a ochrany zdravia pri práci. Ide o bezpečnosť pri práci s pracovnými pomôckami, 

nástrojmi, pri obsluhe strojov a zariadení, pri práci s chemickými  a inými nebezpečnými 

prípravkami. 
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9 UČEBNÉ OSNOVY VŠEOBECNO-VZDELÁVACÍCH PREDMETOV 

9.1 Slovenský jazyk a literatúra 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 1.-4. ročník, 3 hodiny týždenne, spolu 357 vyučovacích 
hodín 

Kód a názov študijného odboru 8270 M 00 scénická kostýmová tvorba, 8260 M 00 
propagačné výtvarníctvo 

Ročník 1. – 4.  

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

  

Charakteristika predmetu 
 

      Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Jazyk a komunikácia“ ŠVP. Na túto vzdelávaciu 

oblasť ŠVP vyčlenil 3 hodiny týždenne v prvom – štvrtom ročníku štúdia v súlade s rámcovým 

učebným plánom. Koncepciu vyučovania slovenského jazyka (SJ) určujú základné princípy, ktoré sú 

odrazom spoločenských požiadaviek: princíp spojenia školy so životom a primeranosti ku stupňu 

intelektuálneho vývinu žiakov, princíp všestrannej výchovy a princíp vedeckosti. Výučba 

slovenského jazyka (SJ) je spojená s jazykovedou predovšetkým zameraním na komunikatívnu 

funkciu jazyka. Vychádza z príbuzných spoločenskovedných disciplín (filozofia, psychológia, 

psycholingvistika, sociolingvistika, pedagogika, teória komunikácie, teória informácie a pod.). 

Podstatou vyučovania slovenského jazyka je preto aktívny rozvoj vyjadrovania žiakov, ktorý sa 

opiera o nevyhnutné znalosti zo štylistiky a komunikácie a všeobecnejšie poznanie systému jazyka 

(resp. jeho jazykových rovín). 

      Literatúra (resp. literárna výchova) ako súčasť predmetu slovenský jazyk a literatúra patrí ku 

kľúčovým predmetom štúdia na strednej škole. Vo významnej miere sa podieľa na všetkých 

stránkach rozvoja osobnosti žiaka, a preto sa vyučuje vo všetkých ročníkoch. Základným 

prostriedkom realizácie obsahu a cieľa (pozri nižšie) predmetu je literárno-umelecké dielo, jeho 

čítanie a interpretácia, ktorá je založená nielen na pochopení významu textu a jeho zmyslu, ale aj 

na vnútornom citovom prežívaní estetických a myšlienkových hodnôt, ktoré sú v diele obsiahnuté. 

Účinok výchovno-vzdelávacieho pôsobenia prostredníctvom literatúry a umenia by sa mal prejaviť 
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pri utváraní plnohodnotného spôsobu života, voľbe správnej životnej cesty, orientácii vo vlastnom 

živote a jeho problémoch, sebarealizácii v demokratickej a humánnej spoločnosti. V  literárnej 

zložke predmetu slovenský jazyk a literatúra sa funkčne spája tematické vyučovanie predmetu s 

literárnohistorickou štruktúrou jednotlivých učív. Namiesto faktografickej orientácie je však obsah 

zameraný na analyticko-interpretačné činnosti. Obsah literárnej výchovy sa v najvšeobecnejšom 

zmysle orientuje na dve činnosti: recepciu a tvorbu. 

 Metódy, formy a prostriedky vyučovania slovenského jazyka a literatúry majú stimulovať rozvoj 

poznávacích a komunikatívnych schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť 

a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt 

v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ má zase povinnosť 

motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, 

ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci študijného odboru. 

        Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu slovenský 

jazyk a literatúra proporcionálne zastúpenie a prepojenie empirického a teoretického poznávania. 

Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka 

(pozri nižšie). V jazykovej zložke predmetu budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie 

verejnej prezentácie a prejavu; pamäťové, klasifikačné a aplikačné; analytické a syntetické zručnosti; 

tvorivé zručnosti; komunikačné zručnosti a spôsobilosti vyhľadávať informácie.   

 Zložka literárnej výchovy rozvíja kľúčové kompetencie techniky čítania a verejnej prezentácie 

textu; pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti; analytické a interpretačné zručnosti; tvorivé 

zručnosti a informačné zručnosti. Aj preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň 

prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem iného aj 

riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh a cvičení z učiva jednotlivých tematických celkov,  

tvorivých úloh zameraných na rozvoj kreatívneho myslenia žiaka a úloh komplexného charakteru, 

ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových 

vzťahov. Predmet slovenský jazyk a literatúra je veľmi úzko previazaný s predmetmi zo vzdelávacej 

oblasti „Jazyk a komunikácia“, ale zároveň v mnohom korešponduje s predmetmi historicko-

umeleckého charakteru (dejiny umenia, dejiny hudby, dejiny divadla). 

         Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. 

Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú 

sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.   
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Ciele predmetu 
 

       V predmete slovenský jazyk a literatúra sa kladú do popredia ciele rozvíjania komunikačných 

a interpretačných schopností žiakov. Zdôrazňuje sa chápanie jazyka ako nástroja myslenia 

a komunikácie medzi ľuďmi, čo sa vo vyučovaní premietlo do zámerného preferovania rozvoja 

komunikačných kompetencií v rámci komunikačno-zážitkového modelu  vyučovania slovenského 

jazyka a literatúry. Obsah sa zredukoval v prospech aktivít žiakov, ktorí majú v čo najväčšom rozsahu 

interpretačno-hodnotiacim spôsobom pracovať s jazykovými komunikátmi. Najväčší akcent sa 

kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, tvorivé 

myslenie, schopnosť argumentovať a pod. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

 

Slovenský jazyk 

 

    Vyučovanie slovenského jazyka (SJ) zabezpečuje rovnaký podiel logicko-myšlienkových a tvorivých 

komunikatívnych činností a poznatkov, pritom činnosti sú rovnocenným štruktúrnym prvkom cieľa a obsahu, 

a to rovnako v písanej a hovorenej forme. V jazykovej zložke predmetu slovenský jazyk a literatúra využívame 

pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré 

žiakom umožňujú: 

Verejná prezentácia textu, verejný prejav 

- Pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu, spisovnú výslovnosť a správne 

uplatňovať suprasegmentálne javy. 

- Prezentovať výsledky odbornej práce prostredníctvom IKT. 

- Pri ústnom prejave primerane uplatňovať paralingvistické javy. 

- Reprodukovať umelecký aj vecný text (doslovne, podrobne, stručne). 

 

 

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti 

- Zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť. 

- Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi. 

- Na základe indukcie a zovšeobecnenia odvodiť charakteristiky (definície) nových javov. 
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- Usporiadať známe javy do tried a systémov. 

- Aplikovať jazykovedné vedomosti na vecné a umelecké texty. 

- Pri písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu.  

- Pri tvorbe samostatnej odbornej práce plánovať svoju aktivitu v zásadách pedagógom stanovených 

postupov. 

- Aplikovať získané vedomosti do samostatnej odbornej práce. 

 

Analytické a syntetické zručnosti 

- Uskutočniť jazykovú analýzu textu a vytvárať jazykové systémy. 

- Odlíšiť medzi sebou umelecký a vecný text. 

- Odlíšiť medzi sebou texty z hľadiska jazykového štýlu, slohových postupov a žánrov.  

- Kriticky zhodnotiť výsledky vlastnej práce/odbornej práce. 

 

Tvorivé zručnosti 

- Vytvoriť vlastný text na základe dodržiavania stanoveného žánru (slohového postupu, jazykového 

štýlu). 

- Ústne prezentovať vlastný text. 

- Samostatne napísať krátky príbeh (vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh). 

- Porozprávať príbeh na danú tému (podľa názvu, obrázkov, atď.) s použitím priamej reči. 

- Dokončiť rozprávanie alebo neukončené prozaické dielo. 

- Zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text. 

 

Komunikačné zručnosti 

- Adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu. 

- Neverbálne sa vyjadrovať a chápať neverbálnu komunikáciu. 

- Verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor. 

- Pri riešení zadanej úlohy/projektu efektívne komunikovať s pedagógmi a spolužiakmi. 

 

Spôsobilosť samostatne vyhľadávať, spracúvať a interpretovať informácie 

- Používať jazykové slovníky a korigovať podľa nich vlastné texty. 

- Vyhľadávať, spracúvať a používať informácie z literárnych prameňov. 

- Pri tvorbe samostatnej odbornej práce vyhľadávať relevantné zdroje informácií. 
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- Pri tvorbe samostatnej odbornej práce efektívne pracovať s textom a informáciami. 

 

Literatúra 

 Najvšeobecnejším a základným cieľom literárnej výchovy je formovanie osobnosti žiaka, ktorá 

sa javí ako individualita schopná vysokého stupňa sebauvedomenia. Jej ciele zároveň reagujú aj na 

zmeny v obsahovej koncepcii, ktorá tvorí súčasť celkovej reformy vzdelávania (opierajúc sa pri tom 

o nový zákon o výchove a vzdelávaní). Nastupujúci model opustil tzv. historické usporiadanie obsahu 

literárnej výchovy. Učivo nie je zamerané na sprostredkovanie informácií o spisovateľoch a ich 

dielach, ale je koncipované ako vzostupný program rozvíjania žiakových čitateľských 

a interpretačných zručností, čo je spojené s osvojovaním si základných teoretických poznatkov 

o literárnom umení. Poznatky žiak nepreberá hotové, ale do podoby svojich vedomostí ich 

konštruuje sám na základe podnetov, ktoré mu pripravuje vyučujúci. V literárnej zložke predmetu 

slovenský jazyk a literatúra využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 

kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

  

Technika čítania a verejná prezentácia text 

- Plynulo čítať súvislý umelecký text, pri hlasnom čítaní správne dýchať, artikulovať a dodržiavať 

spisovnú výslovnosť. 

- Prezentovať prozaické a básnické dielo (rešpektovať rytmickú usporiadanosť básnického textu, 

frázovať básnický aj prozaický text v zhode s vlastným chápaním jeho významu). 

- Pri spoločnom dramatizovanom čítaní prezentovať text postavy dramatického diela a modulovať 

hlas podľa zmyslu textu. 

- Prezentovať výsledky odbornej práce prostredníctvom IKT. 

 

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti     

- Zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť. 

- Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi. 

- Na základe indukcie a zovšeobecnenia odvodiť charakteristiky (definície) nových javov. 

- Usporiadať známe javy do tried a systémov.     

- Aplikovať literárnovedné vedomosti na literárne texty s analogickou štruktúrou (jednoduchý 

transfer).  

- Aplikovať literárnovedné vedomosti na štrukturálne odlišné literárne texty (špecifický transfer). 
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- Integrovať literárnoteoretické a literárnohistorické vedomosti a čitateľské skúsenosti 

s teoretickými a historickými vedomosťami a recepčnými skúsenosťami z iných druhov umenia. 

- Pri tvorbe samostatnej odbornej práce plánovať svoju aktivitu v zásadách pedagógom 

stanovených postupov. 

- Aplikovať získané vedomosti do samostatnej odbornej práce. 

    

Analytické a interpretačné zručnosti      

- Odlíšiť medzi sebou epické, lyrické a dramatické texty.            

- Odlíšiť intencionálny (programový) lyrický text od pocitového (impresívneho). 

- Extrahovať a lineárne reprodukovať dejovú líniu epického diela. 

- Odlíšiť dejový a významový plán umeleckého diela, resp. identifikovať neprítomnosť  

významového plánu v diele.    

- Chápať umelecké dielo ako štylizovanú autorskú výpoveď o svete. 

- Analyzovať literárny text po štylisticko-lexikálnej a kompozičnej stránke a určiť   funkciu týchto 

prvkov pre dejový a významový plán diela.    

- Interpretovať význam výpovede literárneho diela, argumentovať výsledkami štrukturálno-

funkčnej analýzy diela, uvádzať fakty a citovať iné interpretačné zdroje. 

- Hodnotiť dielo v kontexte doby jeho vzniku. 

- Hodnotiť dielo z vlastného stanoviska a v súčasnom kontexte. 

- Vo forme diskusného príspevku alebo referátu napísať/verejne predniesť ucelenú analýzu, 

interpretáciu a hodnotenie umeleckého diela.    

- Kriticky zhodnotiť výsledky vlastnej práce/odbornej práce.      

Tvorivé zručnosti     

- Zhustiť dej epického (básnického, prozaického alebo dramatického) diela. 

- Transformovať text diela do iného literárneho druhu, formy alebo žánru.  

- Samostatne napísať básnický text, poviedku, scenár pre videofilm  alebo iný kratší text 

primerane náročného žánru. 

- Inscenovať kratší dramatický text.  

Informačné zručnosti     

- Samostatne sa orientovať vo verejnej knižnici a jej službách. 

- Pracovať s údajmi o knižnom fonde v lístkovej a elektronickej podobe. 

- Vedieť samostatne získať informácie z integrovaného informačného systému a internetu. 
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- Vybudovať si vlastnú knižnicu. 

- Pri tvorbe samostatnej odbornej práce vyhľadávať relevantné zdroje informácií. 

- Pri tvorbe samostatnej odbornej práce efektívne pracovať s textom a informáciami. 

 

Kompetencie 
 

 Jazyková zložka 

Jazyková časť predmetu sa zaoberá problematikou jazyka ako nástroja myslenia a 

komunikácie medzi ľuďmi. Jazyk je vnímaný ako zdroj osobného a kultúrneho obohatenia človeka 

a v tomto chápaní predstavuje základ celého učebného procesu. 

Vo vyučovaní jazyka je v popredí analýza a interpretácia textov/prejavov a tvorba 

vlastných textov/prejavov, ktoré sú adekvátne konkrétnej komunikačnej situácii a zodpovedajú 

vekovým a vzdelanostným možnostiam žiakov. 

Štruktúra dokumentu 

Vzdelávací štandard zo slovenského jazyka a literatúry  

– jazyková zložka má tabuľkovú formu, ktorá je usporiadaná podľa komunikačných kompetencií a 

kľúčových kompetencií. 

I. Vedieť komunikovať adekvátne komunikačnej situácii: 

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

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

obsah). 

1.3 Čítať s porozumením súvislé aj nesúvislé texty. 

1.4 Vedieť aktívne počúvať. 

 

II.  Učenie sa: 

2.1 Schopnosť učiť sa učiť 
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Komunikačné kompetencie a kľúčové kompetencie členia výkon do uzavretých celkov. 

Postupnosť rozvíjania uvedených kompetencií rovnako ako aj postupné radenie vzdelávacieho 

obsahu je v právomoci učiteľa, ktorý môže jednotlivé pojmy a výkony spájať podľa vlastnej potreby 

do tematických celkov. 

Vzdelávací štandard pre jazykovú zložku predmetu sa skladá z obsahového 

a výkonového štandardu. 

 

Výkonový štandard v jazykovej zložke 
 

Výkonový štandard vymedzuje učebný výkon žiaka a je kritériom na hodnotenie úrovne, 

ktorú žiak dosiahol na vyučovaní. Tvoria ho textové časti usporiadané do riadkov a stĺpcov v 

nasledujúcom poradí: 

 riadky: aplikačný kontext, kľúčové kompetencie, 

 stĺpce: kompetencie (komunikačné, kľúčové), optimálny a minimálny výkon. 

 

Aplikačný kontext je vo vzdelávacom štandarde dominantným prvkom. Ide o textovú 

zložku vzdelávacieho štandardu, ktorú tvoria jednotlivé slohové útvary/žánre, resp. druhy textov 

stanovené v obsahovom štandarde. V rámci  kompetencie čítať s porozumením súvislé aj nesúvislé 

texty predstavuje textová zložka priestor na analýzu, t. j. priestor na vyvodzovanie, utvrdzovanie 

jednotlivých pojmov a nadobúdanie predmetových kompetencií. Pri kompetenciách vyjadrovať sa 

adekvátne komunikačnej situácii – ústne a vyjadrovať sa adekvátne komunikačnej situácii 

ústne/písomne žiak deklaruje svoje nadobudnuté vedomosti a kompetencie vo forme tvorby 

konkrétneho slohového útvaru/žánru. Jednotlivé slohové útvary/žánre tak predstavujú 

komunikačný priestor, v ktorom žiak aplikuje svoje nadobudnuté vedomosti a kompetencie z 

jednotlivých  jazykových rovín a slohu. 

 

Kľúčové kompetencie majú nadpredmetový charakter. Sú nevyhnutné pre rôzne činnosti 

súvisiace s učením a rozvíjajú sa na všetkých vyučovacích predmetoch. Komunikačné kompetencie 

majú činnostný charakter a žiak ich nadobúda zvládnutím výkonového a obsahového štandardu. 
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Výkon je definovaný dvoma krajnými úrovňami, a to optimálnou (najvyššou – výborný) 

a minimálnou (najnižšou akceptovateľnou – dostatočný) úrovňou. Inštitucionálne (školskou 

inšpekciou, národnými testami a pod.) je merateľný na konci štvrtého ročníka gymnázia so 

štvorročným vzdelávacím programom. 

 

Obsahový štandard v jazykovej zložke 
 

Obsahový štandard predstavuje druhú a neoddeliteľnú súčasť vzdelávacieho štandardu.  

Tvoria ho základné pojmy z oblasti jazykovedy a teórie komunikácie. Ich  rozdelenie do tematických 

celkov spolu s jednotlivými výkonmi a kompetenciami je v plnej kompetencii učiteľa.  

 

Kľúčové kompetencie 

Poznávacie (kognitívne) 

kompetencie 

Komunikačné kompetencie Interpersonálne 

(sociálne) 

kompetencie 

 

Intrapersonálne 

(osobnostné) 

kompetencie 

 

Kompetencia: používať 

kognitívne  

operácie 

Kompetencia: tvoriť, prijať a 

spracovať  

informácie 

Kompetencia: akceptovať 

skupinové  

hodnoty 

Kompetencia: vytvárať a 

reflektovať  

vlastnú identitu 

Kompetencia: učiť sa 

sám aj v 

skupine 

Kompetencia: vyhľadávať a  

sprostredkovať informácie 

Kompetencia: tolerovať 

odlišnosti  

jednotlivcov i skupín 

Kompetencia: vytvárať a 

reflektovať  

vlastnú identitu 

Kompetencia: kriticky 

myslieť 

Kompetencia: formulovať 

svoj názor a  

argumentov 

Kompetencia: 

spolupracovať  

s jednotlivcami aj 

skupinami 

Kompetencia: regulovať 

svoje konanie a  

chrániť vlastný život 

Kompetencia: 

formulovať a riešiť  

problémy 

Kompetencia: verbálne a 

neverbálne  

vyjadriť vôľu a city 

Kompetencia: vžiť sa do 

pocitov a  

konania inej osoby 

 

Kompetencia: tvorivo 

myslieť 
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Obsah vzdelávania v jazykovej zložke 

Ročníky: 1. – 4 

Obsah vzdelávania je rozpracovaný podľa jazykových rovín: 

- Zvuková rovina jazyka, grafická stránka jazyka a pravopis, 

- Významová /  lexikálna rovina jazyka, 

- Tvarová / morfologická rovina jazyka, 

- Syntaktická / skladobná rovina jazyka, 

- Sloh, 

- Jazykoveda, 

- Jazyk a reč, 

- Učenie sa, 

- Práca s informáciami, 

- Jazyková kultúra, 

- Komunikácia. 

 

Výkonový štandard v literatúre 
 

Vzdelávací štandard zo slovenského jazyka a literatúry – literárna zložka – tvorí 

výkonový a obsahový štandard v tabuľkovej forme. 

Štrukturujúcim prvkom výkonového štandardu sú jednotlivé predmetové kompetencie: 

Predmetové kompetencie 

 

 

I. Technika čítania a 

verejná prezentácia 

textu 

1.Plynulo čítať súvislý literárny text, pri hlasnom čítaní správne dýchať, artikulovať a 

dodržiavať spisovnú výslovnosť. 

2.Pri prednese literárneho textu aplikovať vedomosti o zvukovej rovine jazyka, v 

básnickom texte rešpektovať rytmickú usporiadanosť a frázovať ho v zhode s 

vlastným chápaním jeho významu 

3.Pri dramatizovanom čítaní primerane hlasovo prezentovať text postavy 

dramatického diela. 

 1.Reprodukovať fakty a definície,  vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov 

medzi nimi. 
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II. Pamäťové, 

klasifikačné a aplikačné 

kompetencie 

2.Usporiadať známe javy do tried a systémov 

3.Aplikovať literárnovedné vedomosti na literárne texty 

4.Integrovať čitateľské skúsenosti, literárnoteoretické a literárnohistorické vedomosti 

s recepčnými skúsenosťami z iných druhov umenia. 

 

 

III. Analytické a 

interpretačné 

kompetencie 

1.Zovšeobecniť literárny jav a navrhnúť jeho definíciu. 

2.Analyzovať literárny text z hľadiska štylistických, tematických a kompozičných 

prostriedkov a 

určiť ich funkčné  využitie v diele 

3.Interpretovať literárne dielo, argumentovať výsledkami jeho analýzy a zohľadňovať 

poznatky z iných informačných zdrojov 

4.Hodnotiť dielo z vlastného stanoviska v kontexte doby jeho vzniku a v súčasnom 

kontexte 

 

IV. Tvorivé 

kompetencie 

1. Parafrázovať dej epického a dramatického diela 

2. Transformovať text diela do iného literárneho druhu, formy alebo žánru. 

3. Vytvoriť básnický text, poviedku, scenár alebo iný kratší umelecký text. 

 

 

V. Informačné 

zručnosti 

1. Orientovať sa vo verejnej  knižnici a jej službách. 

2. Pracovať s údajmi o knižnom fonde v lístkovej a elektronickej podobe. 

3. Vedieť získať informácie z integrovaného informačného systému a internetu. 

4. Vybudovať si vlastnú knižnicu 

 

  

Obsahový štandard v literatúre 
 

Obsah vzdelávania v literárnej zložke 

Ročníky: 1. – 4 

Obsah vzdelávania je rozpracovaný podľa nasledovných oblastí: 

- Všeobecné pojmy 

- Literárne obdobia a smery 

- Literárne druhy 

- Literárne žánre a básnické formy 

- Štruktúra literárneho diela 
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- Štylizácia textu 

- Metrika. 

 

Autori a štandardizované literárne diela 

Slovenská literatúra 

Poézia: 

- H. Gavlovič: Valaská škola – mravúv stodola (vlastný výber) 

- J. Kollár: Předzpěv zo Slávy dcery 

- S. Chalupka: Mor ho! 

- A. Sládkovič: Marína (vlastný výber) 

- J. Botto: Smrť Jánošíkova 

- J. Kráľ: Zakliata panna vo Váhu a divný Janko 

- I. Krasko: (vlastný výber) 

- J. Smrek: (vlastný výber) 

- R. Dilong: (vlastný výber) 

- M. Válek: (vlastný výber) 

- M. Rúfus: (vlastný výber) 

- J. Urban: (vlastný výber) 

Próza: 

- M. Kukučín: Keď báčik z Chochoľova umrie 

- J. G. Tajovský: Maco Mlieč 

- Timrava: Ťapákovci 

- M. Urban: Živý bič 

- J. Cíger Hronský: Jozef Mak 

- D. Chrobák: Drak sa vracia 

- P. Jilemnický: O dvoch bratoch 

- A. Bednár: Kolíska 

- L. Mňačko: Ako chutí moc 

- D. Dušek: Kufor na sny 

Dráma: 

- J. Palárik: Dobrodružstvo pri obžinkoch 
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- J. G. Tajovský: Statky-zmätky 

- I. Bukovčan: Kým kohút nezaspieva 

- M. Lasica – J. Satinský: Soirèe 

Svetová literatúra: 

- Sofokles: Antigona 

- W. Shakespeare: Hamlet 

- Molière: Lakomec 

- E. M. Remarque: Na západe nič nové 

- A. S. Puškin: Kapitánova dcéra 

- J. D. Salinger: Kto chytá v žite 

 

Učebné zdroje 
 

     Medzi učebné zdroje predmetu slovenský jazyk a literatúra spadá široké spektrum učebných 

zdrojov. Okrem štandardných učebných zdrojov, akým sú učebnice (resp. cvičebnice) a čítanky 

k danému predmetu, používame aj špecifické učebné zdroje pre potreby efektívnej výučby 

slovenského jazyka a literatúry: 

  

Študijný materiál a učebnice: 

CALTÍKOVÁ, M. 2009. Cvičebnica: Slovenský jazyk pre stredné školy 1. Bratislava : Orbis Pictus 

Istropolitana, 2009. 64 s. ISBN 978-80-71-58964-8 

CALTÍKOVÁ, M. 2009. Cvičebnica: Slovenský jazyk pre stredné školy 2. Bratislava : Orbis Pictus 

Istropolitana, 2009. 64 s. ISBN 978-80-71-58937-2 

CALTÍKOVÁ, M. 2009. Cvičebnica: Slovenský jazyk pre stredné školy 3. Bratislava : Orbis Pictus 

Istropolitana, 2009. 64 s. ISBN 978-80-71-58966-2 

CALTÍKOVÁ, M. 2009. Cvičebnica: Slovenský jazyk pre stredné školy 4. Bratislava : Orbis Pictus 

Istropolitana, 2009. 64 s. ISBN 978-80-71-58973-0 

CALTÍKOVÁ, M. 2010. Slovenský jazyk pre stredné školy 1. Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 

2010. 96 s. ISBN: 978-80-07-01820-4 

CALTÍKOVÁ, M. 2010. Slovenský jazyk pre stredné školy 2. Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 

2010. 96 s. ISBN: 978-80-71-58999-0 

CALTÍKOVÁ, M. 2010. Slovenský jazyk pre stredné školy 3. Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 

2010. 64 s. ISBN: 978-80-81-20055-7 
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CALTÍKOVÁ, M. 2010. Slovenský jazyk pre stredné školy 4. Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 

2010. 64 s. ISBN: 978-80-71-58972-3 

DVOŘÁK, K. 2009. Čítanka pre 1. ročník gymnázií a stredných odborných škôl. Harmanec : VKÚ, 

akciová spoločnosť, 2009. 224 s. ISBN 978-80-8042-673-9 

DVOŘÁK, K. 2009. Čítanka pre 2. ročník gymnázií a stredných odborných škôl. Harmanec : VKÚ, 

akciová spoločnosť, 2009. 224 s. ISBN 978-80-8042-574-6 

DVOŘÁK, K. 2011. Čítanka pre 3. ročník gymnázií a stredných odborných škôl. Bratislava : SPN – 

Mladé letá, s. r. o., 2011. 208 s. ISBN 978-80-10-02022-5 

DVOŘÁK, K. 2011. Čítanka pre 4. ročník gymnázií a stredných odborných škôl. Harmanec : VKÚ, 

akciová spoločnosť, 2011. 256 s. ISBN 978-80-8042-627-9 

GREGOROVÁ,  I. - LAPITKA, M. 2009. Literatúra pre 1. ročník gymnázií a stredných odborných škôl. 

Bratislava : SPN - Mladé letá, s. r. o. 2009, 116 s. ISBN 978-80-10-01780-5 

GREGOROVÁ,  I. - LAPITKA, M. 2009. Literatúra pre 2. ročník gymnázií a stredných odborných škôl. 

Bratislava : SPN - Mladé letá, s. r. o. 2009, 116 s. ISBN 978-80-10-01799-7  

GREGOROVÁ,  I. - LAPITKA, M. 2009. Literatúra pre 3. a 4. ročník gymnázií a stredných odborných 

škôl, 1. diel. Bratislava: Príroda, s. r. o. 2011, 128 s. ISBN 978-80-07-01894-5 

GREGOROVÁ,  I. - LAPITKA, M. 2009. Literatúra pre 3. a 4. ročník gymnázií a stredných odborných 

škôl, 2. diel. Bratislava: Príroda, s. r. o. 2011, 128 s. ISBN 978-80-07-01894-5 

HINCOVÁ, K. – HÚSKOVÁ, A. 2007. Slovenský jazyk pre 1. – 4. ročník stredných škôl. Bratislava : 

SPN, 2007. 368 s. ISBN: 978-80-10-01557-3  

WEISSOVÁ, K. 2010. Slovenský jazyk a komunikácia - Pracovné listy. Bratislava : Príroda, s. r. o. 2010. 

94 s. ISBN 978-80-07-01894-5 

 

Odborná literatúra: 

DOLNÍK, J. 2003. Lexikológia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2003. 236 s. ISBN 80-223-1733-0 

DVONĆ, L. 1966. Morfológia slovenského jazyka. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1966.  

FiINDRA, J.. Štylistika slovenčiny. Martin : Osveta, 2004. 232 s. ISBN 80-8063-142-5 

HARPÁŇ, M. 1994. Teória literatúry. Bratislava : Esa, 1994. 283 s. ISBN 80-85684-05-5 

HORECKÝ, J. – Buzássyová, K. – Bosák, J. 1989. Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny. 

Bratislava : Veda, 1989. 429 s. ISBN 80-224-0047-5 

HORECKÝ, J. 1978. Základy jazykovedy. Bratislava : SPN, 1978. 175 s.   

IHNÁTKOVÁ, N. 2007. Komunikácia a sloh. Bratislava : SPN – Mladé letá, 2007. ISBN 978-80-10-

01800-0  

KRÁĽ, Á. 1989. Fonetika a fonológia. Bratislava : SPN, 1989. 388 s. ISBN 80-08- 00036-8 
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MISTRÍK, J. 1996. Efektívne čítanie. Bratislava : Veda, 1996. ISBN 80-224-0454-3 

MISTRÍK, Jozef: Jazyk a reč. Bratislava : Mladé letá, 1984. 

a pod. 

 

 Náučné slovníky: 

Krátky slovník slovenského jazyka 

Synonymický slovník slovenčiny 

Pravidlá slovenského pravopisu 

Príručka slovenského pravopisu 

Malý frazeologický slovník 

 

Didaktická technika 

Dataprojektor, DVD prehrávač, CD prehrávač, keramická tabuľa, magnetická tabuľa, notebook, 

televízor. 

Materiálne výučbové prostriedky 

Zbierky testov, plagáty, zvukové a vizuálne nahrávky, mapy. 

Ďalšie zdroje 

Noviny, časopisy, slovníky, internet, knižnica. 

 

 Knižné odborné učebné zdroje dopĺňajú literárne diela, ktoré sú používané v závislosti od 

preberaného celku, resp. v závislosti na charaktere a vzdelávacom cieli konkrétnej hodiny. 

 V predmete slovenský jazyk a literatúra ďalej používame pestrú škálu materiálno-technických 

(vizuálne /televízia, dataprojektor/, auditívnych /repro súprava/, audio-vizuálnych /prezentácie cez 

PC/) a didaktických prostriedkov (texty z rôznych druhov spoločenských a spoločensko-vedných 

časopisov, portréty autorov, a pod.).    

 

Hodnotenie predmetu 
      

 Hodnotenie predmetu vychádza z Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov stredných škôl a je v súlade s učebnými osnovami a cieľmi predmetu. 
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Žiak je z predmetu slovenský jazyk a literatúra klasifikovaný iba v prípade, ak v priebehu 

školského polroka absolvoval vyučovanie v rozsahu, ktorý určuje Školský poriadok Súkromného 

športového gymnázia PinkHarmonyAcademy vo Zvolene a získal minimálne 4 známky (povinnosťou 

žiaka je byť klasifikovaný známkou z diktátu, kontrolnej slohovej práce, eseje a ústnej odpovede z 

literárnej zložky predmetu). 

Jazyková zložka 

Na kontrolu a hodnotenie žiakov zo slovenského jazyka a literatúry sa využívajú 

konkrétne a objektívne postupy kontroly a hodnotenia. V rámci predmetu slovenský jazyk a 

literatúra sú hodnotené tri zložky predmetu: jazyk, sloh a literatúra. 

Hodnotí sa schopnosť získať, upraviť, spracovať, používať a prezentovať vedomosti, zručnosti a 

návyky v konkrétnych situáciách, obsahová kvalita a jazyková správnosť odpovede, t.j. rozsah slovnej 

zásoby, gramatická správnosť, štylistická pôsobivosť a stupeň rečovej pohotovosti. 

 

1. Verbálna kontrola (aspoň raz za polrok) zisťuje a hodnotí formou ústnej odpovede osvojenie 

základných poznatkov stanovených výkonovou časťou učebných osnov ŠkVP. Po ústnej odpovedi je 

žiakovi známka oznámená ihneď. Pri úlohách a cvičeniach sa využíva slovné hodnotenie formou 

stručného komentára ku konkrétnemu výkonu žiaka. 

2. Písomná forma kontroly a hodnotenia osvojených poznatkov prebieha tromi formami: 

 

a/ Kontrolný diktát 

Ročník Predpísaný 

počet KD 

Stanovený počet slov Zameranie diktátov 

1. 2 min. 150 slov Zhrnutie gramatických pravidiel 

2. 2 min. 150 slov Zhrnutie gramatických pravidiel 

3. 2 min. 200 slov Zhrnutie gramatických pravidiel 

4. 2 min. 200 slov Zhrnutie gramatických pravidiel 
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Hodnotenie a klasifikácia kontrolného diktátu: 

0 – 1 chyba - výborný 

2 – 3 chyby - chválitebný 

4 – 5 chýb - dobrý 

6 – 7 chýb - dostatočný 

8 a viac chýb – nedostatočný 

 

Na napísanie a analýzu kontrolného diktátu sa odporúčajú 2 vyučovacie hodiny. Ak sa 

rovnaká chyba v tom istom tvare slova vyskytuje viackrát, považuje sa za jednu chybu. Všetky chyby 

majú rovnakú hodnotu. Za chybu sa pokladajú aj nečitateľné tvary písma, nečitateľné slovo. 

V prípade absencie žiak píše náhradné pravopisné (doplňovacie) cvičenie s relevantným 

počtom slov na najbližšej hodine slovenského jazyka. 

 

b/ Písomné práce a didaktické testy 

Úroveň vedomostí a nadobudnutých zručností jednotlivých tematických celkov zisťuje didaktický 

test (resp. písomná práca). 

Žiaci sú klasifikovaní známkou, dodržiavajú sa nasledovné kritériá hodnotenia písomných prác a 

didaktických testov: 

100% - 90% …………… výborný 

89% - 75% …………….. chválitebný 

74% - 55% …………….. dobrý 

54% - 35%…………...… dostatočný 

34% - 0%………………. Nedostatočný 

Každý učiteľ má vo svojej kompetencii zadávať ďalšie čiastkové testy, úlohy a cvičenia 

(tzv. „zábehy“) a podľa vlastnej potreby hodnotiť zvládnutie preberaných gramatických javov v 
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časovom limite 10 - 20 minút. Výsledky hodnotenia učiteľ oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu 

do 10 dní. Ak žiak z dôvodu absencie nepíše niektorú z písomných prác, učiteľ môže dať žiakovi na 

napísanie tejto práce náhradný termín (najčastejšie na najbližšej vyučovacej hodine). 

c/ Kontrolné slohové práce 

ROČNÍK POČET PRÁC Zameranie 

1. 2 súkromný list 
beletrizovaný životopis 

2. 2 umelecký opis 
charakteristika 

3. 2 výklad 
úvaha 

4. 2 diskusný príspevok 
rozprávanie 

 

Kontrolnú slohovú prácu hodnotíme tromi známkami (výslednú známku tvorí aritmetický priemer 

všetkých troch známok): 

1. známka – sloh, kompozícia, štylizácia 

2. známka – pravopisné zvládnutie 

3. známka – úprava písma, dodržanie formálnych znakov kompozície práce 

Pri písaní konceptu môže žiak použiť Pravidlá slovenského pravopisu. Hodnotenie pravopisu v 

slohových prácach závisí od rozsahu práce (porovnateľne s počtom slov v diktáte). 

Ak žiak z dôvodu absencie nepíše kontrolnú slohovú prácu, učiteľ musí dať žiakovi na napísanie tejto 

práce náhradný termín (najčastejšie na najbližšej vyučovacej hodine). 

Pri hodnotení individuálne začlenených žiakov postupujeme podľa platných metodických pokynov 

na hodnotenie žiakov SŠ. 

V kontrolnom diktáte vpisujú len sledovaný pravopisný jav, v prípade veľkého počtu chýb sa počet 

chýb iba vyčísli, ale známka nedostatočný sa neudeľuje. 

Pri písomných previerkach môže individuálne začlenený žiak používať gramatické tabuľky, prehľady 

skloňovania; zjednodušujú sa zadania úloh a pristupuje sa aj k redukcii úloh. 
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Žiaci majú možnosť výslednú známku pri súhrnnom hodnotení a klasifikácii ovplyvniť aj známkami, 

ktoré majú menšiu váhu. Získať ich môžu za: vypracovanú domácu úlohu podľa zadania, za vlastnú 

tvorbu, aktivitu na vyučovaní, účasť na mimoškolských aktivitách, súťažiach, za vypracovanie 

referátov, za príspevky do školského časopisu a pod. 

 

Vyučujúci na hodinách vyžaduje: 

- aktívnu účasť na hodinách; 

- pripravenosť na vyučovanie; 

- nosenie pomôcok; 

- prejav zmysluplného názoru; 

- vypracovanie zadanej práce doma; 

- schopnosť viesť dialóg a argumentovať; 

- dlhodobo pozorovateľný záujem o proces vyučovania; 

- dôraz na kreativitu; 

- schopnosť komunikovať; 

- adekvátny štýl prejavu. 

 

Literárna zložka 

1. Verbálna kontrola (aspoň raz za polrok) zisťuje a hodnotí formou ústnej odpovede osvojenie 

základných poznatkov stanovených výkonovou časťou učebných osnov ŠkVP. Po ústnej odpovedi je 

žiakovi známka oznámená ihneď. Pri úlohách a cvičeniach sa využíva slovné hodnotenie formou 

stručného komentára ku konkrétnemu výkonu žiaka. 

2. Písomná forma kontroly a hodnotenia osvojených poznatkov prebieha formou: 

a/ Písomné práce a didaktické testy 
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           V každom ročníku píšu žiaci po prebraní a zopakovaní učiva v jednotlivom tematickom celku 

písomnú prácu v časovom limite 25 - 30 minút. Ich počet závisí od počtu tematických celkov v 

ročníku a môžu mať rôznu podobu. Úlohy a otázky v písomných prácach sú hodnotené bodmi. 

Celkové hodnotenie písomných prác sa bude hodnotiť známkou 1 až 5 na základe percentuálnej 

úspešnosti a počtu získaných bodov v písomnej práci. 

Dodržiavajú sa nasledovné kritériá hodnotenia písomných prác a didaktických testov: 

100% - 90% …………… výborný 

89% - 75% …………….. chválitebný 

74% - 55% …………….. dobrý 

54% - 35%…………...… dostatočný 

34% - 0%………………. nedostatočný 

 

Ak žiak z dôvodu absencie nepíše niektorú z písomných prác, učiteľ môže dať žiakovi na napísanie 

tejto práce náhradný termín (najčastejšie na najbližšej vyučovacej hodine). 

Termíny písomných prác vyučujúci žiakovi vopred oznámi. Učiteľ písomné práce archivuje do konca 

príslušného školského roka. 

b/ Esej 

ROČNÍK POČET ESEJÍ Zameranie 

1. 2 výber: Sofokles – Antigona, W. shakespeare - Hamlet, H. Gavlovič – 

Valaská škola mravúv stodola 
výber: J. B. P. Moliére - Lakomec, S. Chalupka - Mor ho!, J. Botto - Smrť 
Jánošíkova 

2. 2 výber: A. S. Puškin - Kapitánova dcéra, J. Palárik - Zmierenie alebo 

Dobrodružstvo pri obžinkoch, J. G. Tajovský – Statky-zmätky 
výber: M. Kukučín - Keď báčik z Chochoľova umrie, B. S. Timrava - 
Ťapákovci, J. G. Tajovský - Maco Mlieč 

3. 2 výber: L. Mňačko – Ako chutí moc, J. C. Hronský – Jozef Mak, D. Chrobák 

– Drak sa vracia 
výber: I. Krasko – Nox et solitudo, E. M. Remarque – Na západe nič 
nového, A. Bednár – Kolíska 

4. 2 výber: M. Válek – Dotyky, M. Rúfus – Zvony, Lasica a Satinský - Soireé 
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výber: I. Bukovčan – Kým kohút nezaspieva, J. D. Salinger – Kto chytá v 
žite, D. Dušek – Kufor na sny 

 

           Súčasťou klasifikácie je aj pravidelné písanie hodnotiaco-analytických prác žiakov na diela zo 

zoznamu povinných diel na maturitnú skúšku. Realizujú sa formou literárnych esejí a majú za úlohu 

overiť úroveň čitateľskej gramotnosti žiaka a jeho interpretačno-analytické zručnosti pri práci s 

literárnym textom. Úlohou žiaka je prečítať vybrané dielo (z ponúkaných možností), zaujať k dielu 

čitateľský postoj a interpretovať ho v zásadách analýzy literárneho diela. Hodnotí sa nielen úroveň 

analýzy (historické okolnosti diela, autorský zámer, autorov idiolekt a štýl, obsahovo-kompozičná 

stránka diela, využitie výrazových prostriedkov, interpretácia diela, čitateľský zážitok a pod.), ale aj 

gramatická a štylistická správnosť textu. Žiaci sú klasifikovaní známkou. V prípade nedodržania 

stanoveného termínu práce je žiak hodnotený známkou nedostatočný. 

 

Formátovanie dokumentu 

Esej musí byť vypracovaná vo formáte papiera A4 s orientáciou na výšku a je preferovaná 

obojstranná  tlač (ak zadanie  vyžaduje  aj tlačenú verziu). Používajte písmo Arial, riadkovanie  1,15, 

veľkosť písma hlavného textu 12, nadpisy musia byť odčlenené od hlavného textu veľkosťou  písma 

(14) alebo/aj jeho formátovaním. Šírka všetkých  okrajov  (okrem titulného listu) je 2cm a šírka 

okrajov nasledujúcich častí je 2 cm horný, 2 cm dolný, 2 cm vnútorný a 4 cm 

vonkajší.  Pri  obojstrannej tlači treba dbať na to, aby 4 cm okraj bol zadefinovaný ako „vonkajší“ a 

nie „pravý“ (tento okraj slúži na poznámky pedagóga). 

 

Titulný list musí obsahovať nasledovné údaje: názov školy, tému eseje (presne podľa zadania), meno 

študenta (-ov) v abecednom poradí podľa priezviska (aj s titulom Bc./Mgr./Mgr. art., ak už bol 

dosiahnutý), predmet, študijný odbor, vyučujúceho. Je nutné uviesť 

celé  mená  vrátane  všetkých  titulov. 

Všetky strany eseje, okrem titulného listu, musia byť očíslované. Uvedené musí byť aj číslo strany 

centricky v päte strany (Arial, velkosť12). 

Ak sa používajú   netextové   figúry   (fotky,   schémy, kresby, atď.) alebo tabuľky, rozloženie musí 

byť rovnobežné s textom (nie obtekanie). 
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Rozsah eseje 

Rozsah eseje udáva zadanie eseje a môže byť limitovaný počtom slov, počtom 

znakov,  resp.  počtom  normostrán (min. 1,5 normostrany, resp. min. 700 slov).  Otázka/téma 

eseje  by mala byť zodpovedaná v minimálnom predpísanom rozsahu a s 

nie  väčšou  odchýlkou  ako  10% (do 800 slov, max. 2 strany). 

Hrubé porušenie predpísaných pravidiel (rozsah, nesplnenie formátovania) je hodnotené stupňom 

nedostatočný. 

    Citovanie, citácie a zoznam použitej literatúry 

Pri parafrázovaní myšlienky iného autora (obsiahnutej v textových a audiovizuálnych dielach), 

citovaní práce ďalších autorov a používaní dát z ich výskumu, je nutné uviesť túto skutočnosť formou 

citácie v texte. „Citácia v texte” je skrátený odkaz umiestnený v zátvorkách vnútri textu. Umožňuje 

presne identifikovať publikáciu, z ktorej sa preberala myšlienka alebo údaj a označuje jej presné 

umiestnenie. Citácia sa spravidla viaže na bibliografický odkaz. Pre citovanie zdrojov v eseji  platia 

pravidlá obsiahnuté v norme STN ISO 690. 

Použité fotografie, grafy, tabuľky a iné figúry vložené do eseje musia okrem 

uvedenia   zdroja  obsahovať   očíslovaný   názov  a krátky  opis. 

Zdroj  sa  spravidla  uvádza pod figúrou a názov a opis nad figúrou. Zdroje figúr (obrázkov) sa musia 

nachádzať aj v Zozname použitej literatúry, pričom ich 

formát  zodpovedá  bibliografickému  odkazu  podľa  STN  ISO 690. 

Používanie prác iných autorov je jedna z hlavných akademických aktivít a očakáva sa, že žiak podloží 

svoje tvrdenia odbornými prácami iných autorov. 

Predstieranie autorstva alebo neuvedenie zdroja pre prebratú myšlienku (aj keď je 

parafrázovaná),  faktografického,  štatistického  alebo  iného  údaju,  fotografie,  grafu, mapy, 

schémy, škice alebo iného diela, je hodnotené ako hrubé porušenie zákona, tzv. plagiarizmus. 

Esej v sebe môže zahŕňať priame citáty (prebratie identického  textu), ktoré musia byť uvedené  v 

úvodzovkách.  Priame  citáty však  nesmú  presahovať  viac ako 10% celkového rozsahu eseje.  

Zoznam jednotlivých častí na odovzdanie 
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Esej je nutné odovzdať v elektronickej forme súboru .doc/.docx zdieľaním prostredníctvom aplikácie 

GoogleDocs/GoogleDrive v čase podľa zadania a v tlačenej forme v mieste a čase odovzdania, ak to 

zadanie vyžaduje. Esej musí obsahovať všetky predpísané časti. Elektronická a tlačená verzia musí 

byť úplne identická. Nesúlad medzi elektronickou a tlačenou formou je hodnotený ako podvod a v 

zásade vedie k hodnoteniu nedostatočný. 

Každá esej musí obsahovať nasledovné časti v danom poradí: 

1.  Titulný list (podľa inštrukcií) 

2.  Text eseje (úvod, hlavná časť/jadro, záver) 

3.  Zoznam použitej literatúry (na samostatnej strane) 
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UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU Slovenský jazyk a literatúra 
 

Predmet:  

SLOVENSKÝ JAZYK 
A LITERATÚRA 

1. ročník 

 

3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

 

NÁZOV 
TEMATICKÉHO 
CELKU /Témy  

 

Orientačný 

počet  

hodín 

 

Pojmy z obsahového štandardu 

 

Výkonový štandard na optimálnej úrovni 

 

UČENIE SA 

 

4 

  

Žiak: 

 

 

 

 

Chcem sa správne učiť 

 

 

 

 

4 

 

 

o učebný štýl 
o faktory ovplyvňujúce učenie sa 
o efektívne zapamätávanie 
o kontrola plnenia plánu 

 

 

 

Samostatne sa učí a zaujíma sa o podnety na učenie z rôznych 

zdrojov, pozná svoj učebný štýl. Dokáže efektívne čítať, pričom 

prečítaný text stručne interpretuje. Vie vytvoriť jednoduchý plán 

svojej činnosti, postupovať podľa neho a kontrolovať ho. Je schopný 

klásť zvedavé otázky pri plánovaní svojej činnosti. 
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JAZYK A REČ 

 

 

5 

  

 

Žiak: 

 

 

Jazyk a reč 

 

 

2 

 

o  jazyk, jazykový znak, jazykový systém 
o  reč 
o  funkcia jazyka 

 

 

 

Ovláda teóriu jazykového znaku, pozná systém jazyka a chápe 
základné rozdiely medzi jazykom a jeho konkrétnou realizáciou 
prostredníctvom reči. 

  

 

Spisovný jazyk a nárečia 

 

 

3 

 

o spisovný jazyk 
o  nárečie 

 

 

 

JAZYKOVEDA 

 

1 

  

Žiak: 

 

Jazyk a moderná jazykoveda 

 

1 

 

o fonetika a fonológia 
o  lexikológia 
o  morfológia 
o syntax 

Pozná všetky jazykovedné disciplíny a predmet ich výskumu. Dokáže 

formulovať základnú obsahovú náplň týchto vedných odborov.  
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SLOH 8 Žiak: 

 

Štylistika 

Administratívny štýl 

Hovorový štýl 

 

 

8 

o štylistika 
o  štýlotvorné činitele 
o  funkčný jazykový štýl 
o slohotvorný proces 
o  slohové postupy 
o  slohové útvary – žiadosť, dotazník, objednávka, 
potvrdenie, informačný leták, predtlače – zápisnica, 
splnomocnenie 
o  analýza textu – obsah textu, forma textu, 
autorský zámer 
o  kľúčové slová 
o  súvislý text – nesúvislý text 
o  umelecký text – vecný text 
o  kontext 
o  argumentácia 
o  hlavná myšlienka 
o  osnova textu 
o  administratívny štýl a jeho výrazové prostriedky 
o  hovorový štýl a jeho výrazové prostriedky 

Vie vysvetliť pôsobenie jednotlivých štýlotvorných činiteľov pri 
tvorbe jazykových prejavov a správne ich aplikuje vo vlastných 
jazykových prejavoch.  

Vie si na základe komunikačnej situácie správne stanoviť vhodný 
slohový útvar administratívneho štýlu a samostatne ho vytvoriť. 

Dokáže upraviť poradie viet v texte podľa ich vecného významu 
a kontextu celého textu. 

Vie výrazne čítať umelecký text. 

Vie čítať umelecký a vecný text s porozumením. 

Vie rozlíšiť a charakterizovať umelecký a vecný text po obsahovej 
i formálnej stránke. 

Vie v texte analyzovať využité výrazové prostriedky, napr. 
terminológiu, synonymá, kompozíciu ap., z hľadiska autorovho 
zámeru a funkcie textu. 

Dokáže identifikovať kľúčové slová textu. 

Vie rozlíšiť v texte hlavné myšlienky od vedľajších, podstatné 

informácie od nepodstatných. 

Dokáže sformulovať hlavnú myšlienku textu. 

Dokáže spracovať text – vytvoriť z neho konspekt, osnovu 

z prečítaného textu, tézy. 

Na základe svojich poznámok vie vyjadriť svoj estetický 

a emocionálny zážitok z prečítaného umeleckého textu. 
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ZVUKOVÁ ROVINA JAZYKA 

 

8 

  

Žiak: 

 

 

 

Hlas je zvuk, zvuk je hláska 

 

 

 

 

2 

 

o fonetika, fonológia 
o fonéma, graféma, hláska 
o systém slovenských hlások 
o samohlásková skupina 

 

Pozná jazykovedné disciplíny, ktoré skúmajú zvukovú rovinu jazyka, 
a ich základné jednotky. 

 

Spodobovanie 

 

1 

 

o  znelostná asimilácia 

 

Dokáže aplikovať pravidlá znelostnej asimilácie vo vlastnom 

jazykovom prejave. 

 

Diakritika a interpunkcia 

 

 

2 

 

o  diakritické znamienka 
o  interpunkčné znamienka 

 

 

Používa diakritiku a interpunkciu v súlade s pravopisnými normami. 

 

 

Prozodické vlastnosti reči 

 

 

1 

 

 

o intonácia 

 

Dokáže sa pohotovo zorientovať v danej komunikačnej situácii 

a presne reagovať na počutý text, jasnou, zrozumiteľnou a správne 

intonovanou odpoveďou. 
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Vo vlastných jazykových prejavoch dodržiava pravidlá a požiadavky 

slovenskej výslovnosti, správne artikuluje a tvorí otázky. 

 

VÝZNAMOVÁ/LEXIKÁLNA 

ROVINA JAZYKA 

 

 

9 

  

 

Žiak: 

 

 

 

 

Slovo  

 

 

 

 

 

4 

o sémantický trojuholník 
o  lexikálny význam slova, gramatický 
význam slova 
o  opozitá, homonymá 

 

 

Pozná význam slov, ktoré využíva vo svojom jazykovom prejave 

v súlade s rôznymi kontextami a komunikačnými situáciami, 

prípadne si vie overiť význam neznámych slov v dostupných 

informačných zdrojoch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o slovná zásoba národného jazyka – individuálna 
slovná zásoba 
o  aktívna slovná zásoba, pasívna slovná zásoba 
o  jadro slovnej zásoby 
o  pejoratíva, vulgarizmy 
o  neologizmy 
o  slovníky – prekladový, terminologický 

 

 

 

Vo vlastných jazykových prejavoch využíva široký repertoár slovnej 

zásoby a vyhýba sa stereotypnému vyjadrovaniu. 
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Slovná zásoba 

 

2 Pozná rozdiel vo veľkosti vlastnej slovnej zásoby a slovnej zásoby 

národného jazyka a cielene si rozširuje vlastnú aktívnu slovnú 

zásobu. 

 

 

 

Tvorenie slov 

 

 

 

1 

o internacionalizácia 
o  tvorenie slov skracovaním, značky, 
skratkové slová 

 

Pozná spôsoby obohacovania slovnej zásoby a využíva ich pri tvorbe 

vlastných jazykových prejavov. 

 

 

Frazeológia 

 

 

2 

 

 

o frazeológia 

 

Vie vysvetliť spôsoby vzniku frazeologizmov v jazyku a vo vlastných 

jazykových prejavoch využíva všetky druhy frazeologizmov.  

 

PRÁCA S INFORMÁCIAMI 

 

2 

  

Žiak: 

 

Práca s informáciami 

 

 

2 

o informácia 
o  spôsoby spracovania informácií 
o  zdroje informácií 
o autorský zámer 
o súvislé texty, nesúvislé texty 
o vecné texty, umelecké texty 
o kontext 
o argumentácia 
o hlavná myšlienka 
o kľúčové slová 

Dokáže efektívne využiť zdroje informácií pri práci s vlastným 

i cudzím textom. 

Ovláda základy kritického čítania, t. j.  vie vnímať problémy 
nastolené textom a identifikuje chyby a protirečenia, ktoré sa 
v texte nachádzajú. 

Dokáže vyjadriť svoj názor na riešenie reálnych problémov s využitím 

podnetov z prečítaného textu. 
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o osnova z prečítaného textu, tézy 
o funkcia prejavu 
o informácia 
o spôsoby spracovania informácií 
o kľúčové slová 
o vedľajšia informácia v texte 
o zdroje informácií – titulok, marginálie, 
resumé, anotácia, abstrakt, bibliografia, 
bibliografický záznam, menný a vecný register, 
masmediálne komunikačné prostriedky, 
poznámky pod čiarou, vysvetlivky 

Dokáže identifikovať kľúčové slová textu. 

Vie rozlíšiť v texte hlavné myšlienky od vedľajších, podstatné 

informácie od nepodstatných. 

Dokáže sformulovať hlavnú myšlienku textu. 

Dokáže spracovať text – vytvoriť z neho konspekt, osnovu 

z prečítaného textu, tézy. 

Dokáže posúdiť informačné zdroje, na základe ktorých bol text 

vytvorený. 

 

KOMUNIKÁCIA 

 

3 

  

Žiak: 

 

Efektívna komunikácia 

 

1 

 

o efektívna komunikácia 

 

Dokáže efektívne komunikovať s ohľadom na konkrétnu 

komunikačnú situáciu.  

Verbálna/Neverbálna 

komunikácia 

 

 

2 

 

o verbálna/neverbálna komunikácia 

 

Dokáže vhodne používať neverbálne signály s ohľadom na 

komunikačnú situáciu. 

 

TVORIVÉ PÍSANIE 

 

6 

 

  

Žiak: 
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Tvorivé písanie 

 

 

 

6 

 

o  tvorba textu 
o  čitateľská interpretácia 
o „prázdna stránka“ 
o umenie 

 

Tvorí vecné a umelecké texty, pričom dodržiava základnú 

kompozičnú štruktúru a slohovú hodnotu týchto textov vzhľadom na 

vedomosti nadobudnuté v jazykovej a literárnej zložke predmetu 

slovenský jazyk a literatúra. 

Bez ostychu prezentuje svoje vlastné jazykové prejavy (ústne aj 

písomné) a dokáže tvorivo myslieť pri práci s textom.   

 

KONTROLNÉ SLOHOVÉ PRÁCE 

 

6 

o súkromný list 
o  beletrizovaný životopis 

 

 

 

 

ÚVOD DO LITERATÚRY 

 

3 

  

  Žiak: 

 

Úvod do umenia a literatúry 

 

 

 

 

 

 

2 

 

o  pojem a podstata 
literatúry 
o  estetický význam 
literárneho diela 
o  pravdivosť 
literárneho diela 
o  literárne druhy a 
žánre 

 

Chápe pojem a podstatu umenia a literatúry v celospoločenskom meradle, jej estetický a historicko-

spoločenský význam. 

Dokáže správne určiť literárny druh a žáner umeleckého textu na základe jeho formálnych prvkov, 

kompozičných a tvorivých postupov či výrazových prostriedkov.  

    



138 
 

EPICKÁ POÉZIA 7 Žiak: 

 

Sylabický veršový systém 

 

 

 

1 

 

 

o rytmus  
o sylabický veršový 
systém  

 

 

Vie definovať termín rytmus a sylabický veršový systém. 

Je schopný správne určiť a sám vytvoriť sylabický verš. 

Vie určiť dĺžku slabičného verša a miesto vnútroveršových prestávok. 

Dokáže identifikovať sylabickú organizáciu verša v akejkoľvek neznámej básni. 

Vie prečítať akýkoľvek sylabický verš so správnou rytmickou intonáciou. 

Sám vyvodzuje základné štylistické a významové činitele diela. 

Dokáže v texte identifikovať básnické prirovnanie, metaforu a anaforu a vytvoriť ich poučky. 

Je schopný vysvetliť štylistickú podstatu a ich funkciu pre významovú a estetickú stránku diela. 

Dokáže vytvoriť sylabický verš obsahujúci metaforu, básnické prirovnanie či anaforu.  

 

 

 

 

Metafora a básnické 

prirovnanie 

 

 

 

 

1 

 

o  štylizácia textu 
o  metafora 
o  básnické 
prirovnanie 
o anafora 

 

Čítanie, analýza  a interpretácia 

diela 

Hugolín Gavlovič: Valaská škola 

mravúv stodola 

Samo Chalpuka: Mor ho! 

Ján Botto: Smrť Jánošíkova 

 

 

 

 

5 

o vonkajšia 
kompozícia- nadpis, 
strofa, verš – spev 
o  štylisticko-lexikálna 
analýzy textu 
o  významová 
interpretácia 

 

Vie identifikovať sylabický verš v rozličných typoch epickej poézie. Dokáže analyzovať epické básne 
z hľadiska vonkajšej kompozície, určiť jeho štylisticko-lexikálne prostriedky a interpretovať 
významovú rovinu epických básní. 

Verbalizuje vlastný čitateľský zážitok a je schopný svoje stanovisko obhájiť vecnými argumentmi. 
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Janko Kráľ: Zakliata panna vo Váhu 

Karel Hynek Mácha: Máj 

 

KRÁTKA EPICKÁ PRÓZA - 
poviedka 

 

5 

  

Žiak: 

 

Vnútorná kompozícia 

 

 

 

2 

o rytmicky neviazaná 
reč 
o rozprávač 
o literárna postava 
o vnútorná 
kompozícia 

Vie odlíšiť viazanú reč od neviazanej a vysvetliť rozdiely medzi nimi aj pri aplikácii na konkrétne dielo. 
Chápe  funkciu  rozprávača,  dokáže  určiť  vševediaceho  rozprávača v akomkoľvek,   teda   aj   
neznámom   diela,   a   bez   ohľadu   na   formu rozprávania. 
Vie    vymedziť    pojem    literárna    postava    a    dokáže    charakterizovať jednotlivé postavy 
z čitateľského hradiska (prípadne aj z autorovej koncepcie literárneho diela). 
Vie vysvetliť podstatu jednotlivých kompozičných fáz epického (a dramatického) diela a určiť tieto fázy 
v akomkoľvek diele s klasickou chronologickou kompozíciou. 
Verbalizuje vlastný čitateľský zážitok a je schopný svoje stanovisko obhájiť vecnými argumentmi. Čítanie, analýza a interpretácia 

diela 

Martin Kukučín: Keď báčik 

z Chochoľova umrie 

Jozef. G. Tajovský: Maco Mlieč  

 

 

 

 

3 

 

o autorský ideovo-
estetický zámer 
o štylisticko-lexikálna 
analýzy textu 
o  významová 
interpretácia 

 

LYRICKÁ POÉZIA 

 

 

7 

  

Žiak 
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Tonický a sylabotonický verš 

 

 

1 

o sylabicko-tonický 
verš 
o  trochej 
o  daktyl 

Vyvodzuje pojem lyrickosti z obsahovej analýzy konkrétnych básní, sylabotonický verš. 

Je schopný vysvetliť základné teoretické poučky o prízvuku v slovenskom jazyku. 

Vyvodzuje a identifikuje stopy  (trochej, daktyl) vo vybraných veršoch. 

Dokáže vytvoriť vlastné daktylské a trochejské verše. 

 

Metonymia 

 

1 

 

o metonymia 
 

Vyvodzuje poje metonymia z konkrétnych básní. 

Je schopný vytvoriť vlastný sylabicko-tonický verš s použitím metonymie. 

 

 

Čítanie, analýza a interpretácia 

P. O. Hviezdoslav: vlastný výber básní 

A. S. Puškin: vlastný výber básní 

S. H. Vajanský: vlastný výber básní 

 

 

 

5 

 

 

o štylisticko-lexikálna 
analýzy textu 
o  významová 
interpretácia 

 

 

Vie identifikovať sylabotonický verš,  určiť štylisticko-lexikálne prostriedky a lyrické posolstvo básne.  

Verbalizuje vlastný čitateľský zážitok a je schopný svoje stanovisko obhájiť vecnými argumentmi. 

 

KRÁTKA EPICKÁ PRÓZA - 

novela 

 

6 

  

Žiak: 

 

 

Vertikálne členenie diela 

 

 

2 

 

o  novela 
o  rovina deja 
o  rovina významu 

 

 

Vyvodzuje a zároveň dokáže určiť slohové postupy a chronológiu v epickom diele. 
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Žánre krátkej umeleckej prózy 

 

1 

 

o  žánrové formy 

 

Porovnáva a klasifikuje prozaické žánrové formy v prostredí krátkej umeleckej prózy.  

 

Čítanie, analýza a interpretácia 

B. S. Timrava: Ťapákovci 

Martin Kukučín : Neprebudený 

 

3 

 

o  kompozično-
štylistická analýza 
o  významová 
interpretácia 

 

 

Vie funkčne analyzovať text ako celok, určiť jeho štylisticko-lexikálne prostriedky autorskú koncepciu 
postáv v rámci myšlienkového zamerania. 

Verbalizuje vlastný čitateľský zážitok a je schopný svoje stanovisko obhájiť vecnými argumentmi. 

Sám tvorí a prezentuje vlastnú krátku poviedku. 

 

EPICKÁ POÉZIA 

 

 

6 

 

 

 

Žiak: 

 

Epika ako literárny druh 

 

 

3 

 

o epika 
o jambická 
stopa 
o anakrúza 
o rým 

Vyvodzuje pojmy a špecifiká epiky ako literárneho druhu. 

Dokáže identifikovať jambickú stopu a samostatne tvoriť verše s jej použitím. 

Vníma vzťah medzi rytmickou štruktúrou a rýmom. 

Tvorí sylabicko-tonické dvojveršia so združenými rýmami. 

 

Čítanie, analýza a interpretácia 

P. O. Hviezdoslav: Hájnikova žena 

 

 

 

 

 

Vytvára kompozičnú a štylisticko-lexikálnu analýzu zvolených básní. 
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A. B. Sládkovič: Detvan  

3 

o  myšlienkový plán 
diela 
o  významová 
interpretácia 

Identifikuje myšlienkový plán diela, aj jeho skrytý význam. 

Analyzuje a hodnotí autorskú koncepciu postáv. 

Verbalizuje vlastný čitateľský zážitok a hodnotí dielo z estetického hľadiska. 

 

 

VEĽKÁ EPICKÁ PRÓZA 

 

11 

  

Žiak: 

 

 

Román 

 

 

 

1 

 

o román 
o  priamy 
(subjektívny) 
rozprávač 

 

Vyvodzuje pojem román, porovnáva a klasifikuje žánrové formy v rámci umeleckej prózy 

Vyvodzuje pojem priameho rozprávača. 

 

Horizontálne členenie textu 

 

 

2 

o pásmo 
rozprávača 
o pásmo 
postavy 

Dokáže samostatne analyzovať a správne určiť jednotlivé pásma, pričom konkrétne charakterizuje 

priamu, nepriamu, nevlastnú priamu a polopriamu reč. 

 

 

Čítanie, analýza a interpretácia 

Martin Kukučín: Dom v stráni 

 

 

8 

 

 

Analyzuje vonkajšiu a vnútornú kompozíciu diela, identifikuje jej kompozičné fázy. 

Vie funkčne analyzovať text ako celok, určiť jeho štylisticko-lexikálne prostriedky autorskú koncepciu 

postáv v rámci myšlienkového zamerania. 

Verbalizuje vlastný čitateľský zážitok a hodnotí dielo z estetického hľadiska. 
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Honoré de Blazac: Otec Goriot 

E. M. Remarque: Na západe nič nové 

V. Hugo : Chrám matky božej v Paríži 

A. S. Puškin: Kapitánova dcéra 

 

 

DEJINY UMENIA A LITERAURY 

 

3 

  

Žiak: 

 

Staroorientálna literatúra 

 

 

1 

 

 

Definuje základné literárnoteoretické pojmy. 

Uplatňuje charakteristiky pojmov pri zaradení konkrétnych literárnych diel. 

Vysvetľuje ustálené slovné spojenia, ktoré vznikli na základe poznania Biblie. 

Rozpoznáva znaky starovekého hrdinu  v jednotlivých literárnych dielach. 

Verbalizuje pochopenie nadčasovej hodnoty staroorientálnych literárnych diel. 

 

 

Čítanie, analýza a interpretácia 

Epos o Gilgamešovi 

Biblia 

 

 

 

2 

 

o kompozično-
štylistická analýza 

 významová 

interpretácia 
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Predmet:  

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

 

2. ročník 

 

3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

 

NÁZOV 
TEMATICKÉHO 
CELKU /Témy  

 

 

Orientačný 

počet  

hodín 

 

Pojmy z obsahového štandardu 

 

Výkonový štandard na optimálnej úrovni 

 

KOMUNIKÁCIA 

 

 

6 

  

Žiak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o interpretácia  
o  text 
o  efektívne čítanie 
o  ekonómia vety 
o  kladenie otázok 

Samostatne dokáže interpretovať text, chápe jeho obsahovú 

a formálnu štruktúru. 

Dokáže efektívne čítať, pričom prečítaný text stručne interpretuje. 

Vie vytvoriť jasnú, stručnú, obsahovo plnú a gramaticky správnu 

otázku. 
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Interpretácia textu 

 

 

 

3 

 

 

o  myšlienkové operácie: analýza, syntéza, komparácia, 
indukcia, dedukcia, abstrahovanie, konkretizácia, 
generalizácia, kategorizácia 

Dokáže rozoznávať tzv. redundantné a abundantné prvky vo výpovedi 

alebo v texte. 

Rozumie a vie prakticky využiť všetky myšlienkové operácie, na 

základe ktorých tvorí samostatné jazykové prejavy ústneho alebo 

písomného charakteru. 

 

 

 

Myslenie a učenie 

 

 

 

3 

 

SLOH 

 

 

18 

  

Žiak 

 

 

Umelecký štýl 

 

 

 

4 

 

o funkčný jazykový štýl 
o slohotvorný proces 
o slohové postupy 
o slohové útvary – pieseň, hymna, sonet, óda, balada, 

rozprávka, povesť, bájka, báj, tragédia, muzikál, správa, 
referát, interview, riport, úvodník, recenzia, komentár, 
diskusia, kritika, polemika, glosa 

o  súvislý text – nesúvislý text 

Vie vysvetliť pôsobenie jednotlivých štýlotvorných činiteľov pri tvorbe 
jazykových prejavov a správne ich aplikuje vo vlastných jazykových 
prejavoch.  

Vie si na základe komunikačnej situácie správne stanoviť vhodný 

slohový útvar publicistického štýlu a samostatne ho vytvoriť. 

Dokáže upraviť poradie viet v texte podľa ich vecného významu 

a kontextu celého textu. 
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Publicistický štýl 

 

 

 

 

 

8 

o  umelecký text – vecný text 
o  kontext 
o  argumentácia 
o  hlavná myšlienka 
o  osnova textu 
o  umelecký štýl a jeho výrazové prostriedky 
o  publicistický štýl a jeho výrazové prostriedky 

Vie výrazne čítať umelecký text. 

Vie čítať umelecký a vecný text s porozumením. 

Vie rozlíšiť a charakterizovať umelecký a vecný text po obsahovej 

i formálnej stránke. 

Vie v texte analyzovať využité výrazové prostriedky, napr. 

terminológiu, synonymá, kompozíciu ap., z hľadiska autorovho 

zámeru a funkcie textu. 

Na základe svojich poznámok vie vyjadriť svoj estetický 
a emocionálny zážitok z prečítaného umeleckého textu. 

 

 

 

Opisný slohový postup 

 

 

 

6 

 

TVAROVÁ/MORFOLOGICKÁ 

ROVINA JAZYKA 

 

10 

  

Žiak: 

 

 

 

 

 

 

o gramatický tvar 
o podstatné mená  
o prídavné mená 
o zámená  
o zámená  
o číslovky  

Vie určiť slovnodruhovú a syntaktickú platnosť všetkých slov v texte. 

Správne uplatňuje gramatické kategórie slovných druhov pri tvorbe 

viet a textov. 
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Gramatický tvar a morféma 

 

 

 

 

2 

o slovesá  
o príslovky 
o predložky  
o spojky  
o častice  
o citoslovcia  

 

Ovláda klasifikáciu slovných druhov: plnovýznamové – 

neplnovýznamové; ohybné – neohybné; s vetnočlenskou platnosťou – 

bez vetnočlenskej platnosti. 

Vie v texte odlíšiť jednotlivé druhy neplnovýznamových slovies. 

 

 

Slovné druhy 

 

7 

 

 

Štylistika slovných druhov 

 

 

1 

 

SKLADOBNÁ/SYNTAKTICKÁ 

ROVINA JAZYKA 

 

9 

  

Žiak: 

 

Vetné členy 

 

4 

o vety podľa modálnosti, obsahu a zloženia 
o hlavné vetné členy; vetný základ – slovesný, 

neslovesný; rozvíjacie vetné členy – priamy predmet, 
nepriamy predmet 

 

Pri organizácii myšlienok vo vlastných jazykových prejavoch 
dodržiava pravidlá a požiadavky syntaxe. 
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 o priraďovací sklad, určovací sklad 
o priraďovacie súvetie – zlučovacie, stupňovacie, 

odporovacie, vylučovacie 
o podraďovacie súvetie – vedľajšia veta: prísudková, 

podmetová, predmetová, príslovková miestna, 
príslovková časová, príslovková príčinná, príslovková 
spôsobová, prívlastková 

o  vytýčený, osamostatnený a pripojený vetný člen 
o  elipsa 
o  apoziopéza 
o  parentéza 

Vie zdôvodniť vzťah medzi členmi skladov vo vete na základe ich 

funkcie. 

Vie transformovať jednoduché vety na súvetia a naopak. Funkčne ich 

využíva vo vlastných jazykových prejavoch. 

Dodržiava interpunkciu v jednoduchej vete a v jednoduchom súvetí. 

Vie určiť druh jednoduchého súvetia – priraďovacie a podraďovacie. 

Vie určiť druh priraďovacieho súvetia a druh vedľajšej vety 

v podraďovacom súvetí. 

Identifikuje a samostatne tvorí expresívne (modifikované) syntaktické 

konštrukcie a chápe ich štylistické uplatnenie v rôznych typoch 

umeleckých i vecných textov.  

 

 

 

Sklad 

 

 

1 

 

Druhy viet 

 

 

2 

 

 

 

Expresívne syntaktické konštrukcie 

 

 

 

 

 

2 
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TVORBA PROJEKTU 

 

4 

  

Žiak: 

 

 

Tvorba projektu 

 

 

 

4 

 

o  tvorba textu 
o  čitateľská interpretácia 
o „prázdna stránka“ 
o  umenie 
o text, obsah textu, forma textu, autorský zámer, 

súvislé texty, nesúvislé texty, vecné texty, umelecké 
texty, kontext,  

o argumentácia, dedukcia, indukcia, hlavná myšlienka, 
kľúčové slová, funkcia prejavu  

o  projekt (školská vedecká aktivita) 
o  tvorba projektu (príprava žiakov na verejnú 

prezentáciu školských prác) 
 

o  charakteristika/ umelecký opis 
o  fejtón/diskusný príspevok 

 

Tvorí vecné a umelecké texty, pričom dodržiava základnú kompozičnú 

štruktúru a slohovú hodnotu týchto textov vzhľadom na vedomosti 

nadobudnuté v jazykovej a literárnej zložke predmetu slovenský jazyk 

a literatúra. 

Je schopný pripraviť, realizovať a prezentovať projekt. 

Vie naplánovať svoju činnosť pri príprave projektu, je schopný 

samostatne zoradiť motívy a myšlienky podľa časovej a logickej 

postupnosti.  

Vie vytvoriť na základe čiastkových informácií z umeleckého a 

niektorých druhov vecného textu hypotézu o jeho závere a svoju 

hypotézu overiť v diskusii.  

Je schopný úspešne realizovať a vhodne prezentovať projekt. Dokáže 

prijať vecné pripomienky k svojmu projektu, analyzovať ich a prípadne 

zapracovať do svojho pôvodného riešenia.  

Vie vecne reagovať na pripomienky k svojmu projektu a podporiť ich 

argumentmi. 

 

 

KONTROLNÉ SLOHOVÉ PRÁCE 

 

 

4 
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Bez ostychu prezentuje svoje vlastné jazykové prejavy (ústne aj 

písomné) a dokáže tvorivo myslieť pri práci s textom.   

 

 

 

PREZENTÁCIA PROJEKTU 

 

 

2 

o projekt (realizácia a prezentácia školskej odbornej 
práce)  

Bez ostychu ústne prezentuje pripravenú školskú prácu, pričom 

dodržiava základnú kompozičnú štruktúru a slohovú hodnotu tohto 

jazykového prejavu vzhľadom na vedomosti nadobudnuté v jazykovej 

a literárnej zložke predmetu slovenský jazyk a literatúra. 

Je schopný svoje vlastné poznatky obhájiť a tvorivo myslieť pri 

realizácii samotného jazykového prejavu.   

 

LYRICKÁ POÉZIA 

 

 

5 

  

Žiak: 

 

 

 

Druhy lyriky 

 

 

 

1 

 

 

 

o  intímna lyrika 
o  prírodná lyrika 
o  didakticko-reflexívna lyrika 
o  spoločenská lyrika 
o  kontrast 
o  významový paralelizmus 

Chápe a odlišuje rôzne druhy lyrickej poézie. Zároveň rozpoznáva jej 

špecifické žánre a dokáže charakterizovať ich jednotlivé znaky. 

 

Vie identifikovať o aký druh lyrickej poézie ide. Dokáže analyzovať 
lyrické básne z hľadiska vonkajšej kompozície, určiť jeho štylisticko-
lexikálne prostriedky a interpretovať významovú rovinu lyrických 
básní 
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Čítanie, analýza a interpretácia 

diela 

Andrej Sládkovič: Marína 

Jozef Ignác Bajza: Slovenské dvojnásobné 

epigramata 

Ivan Krasko: vlastný výber 

Emil Boleslav Lukáč: O láske neláskavej 

 

 

4 

  

 

Verbalizuje vlastný čitateľský zážitok a je schopný svoje stanovisko 

obhájiť vecnými argumentmi. 

 

DRAMATICKÁ 
LITERATÚRA 

 

5 

  

Žiak: 

 

 

Dramatické žánre 

 

 

 

1 

 

o  tragédia 
o  komédia 
o  činohra 
o  fraška 
o  hudobno-dramatické žánre  

 

Je schopný správne určiť konkrétny dramatický žáner. Na ukážke 
identifikuje základné kompozičné stvárnenie drámy.  

  

 

Sám vyvodzuje aj štylistické a významové činitele dramatického diela. 
Dokáže analyzovať dramatický žáner z hľadiska vonkajšej a vnútornej 
kompozície, určiť jeho štylisticko-lexikálne prostriedky 
a interpretovať významovú rovinu drámy. 

 

 

 

Kompozícia drámy 

 

 

1 

 

o expozícia  
o kolízia  
o kríza  
o peripetia  
o  katastrofa 
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 o  dejstvo 
o  obraz 
o  výstup 
o  monológ 
o  dialóg 
o  replika 

 

 

 

Čítanie, analýza  a interpretácia 

diela 

W. Shakespeare: Hamlet 

J. G. Tajovský: Statky-zmätky 

 

 

 

3 

  

Verbalizuje vlastný čitateľský zážitok a je schopný svoje stanovisko 

obhájiť vecnými argumentmi. 

 

EPICKÁ POÉZIA 

 

 

9 

  

Žiak: 

 

 

 

 

 

 

o zvukosled 
o onomatopoja 
o paronomázia 
o aliterácia  
o kalambúr  
o anafora  
o epifora  
o epanastrofa  

Rozoznáva a presne definuje základné básnické figúry. Na úryvkoch 

diel dokáže tieto figúry pomenovať a analyzovať. 

Vie charakterizovať žáner epickej poézie – epos. Pozná jeho hlavné 
znaky a rozlišuje niekoľko základných druhov eposu. 
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Básnické figúry 

 

2 o epizeuxa  
o refrén  
o oxymoron 
  

Dokáže analyzovať epos z hľadiska vonkajšej a vnútornej kompozície, 
určiť jeho štylisticko-lexikálne prostriedky a interpretovať významovú 
rovinu. 

Vie definovať termín časomerný veršový systém. 

Je schopný správne určiť a sám vytvoriť časomerný verš. 

Vie určiť stopy časomerného verša.  

Dokáže identifikovať časomernú organizáciu verša v akejkoľvek 
neznámej básni. 

Vie prečítať akýkoľvek časomerný verš so správnou rytmickou 

intonáciou. 

 

 

Epos a časomiera 

 

3 

o  epos 
o  časomerný veršový systém 
o autorský ideovo-estetický zámer 
o štylisticko-lexikálna analýzy textu 
o  významová interpretácia 

 

 

Čítanie, analýza a interpretácia 

diela 

Homér – Ilias a Odysea 

Ján Hollý – Svätopluk 

Ján Kollár: Předzpěv zo Slávy dcery  

 

 

4 

  

 

Verbalizuje vlastný čitateľský zážitok a je schopný svoje stanovisko 

obhájiť vecnými argumentmi. 

 

KRÁTKA EPICKÁ 
PRÓZA 

 

5 

  

Žiak 
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vnútorný monológ 

 

Sociálna novela 

 

 

 

 

1 

 

o sociálna novela 
o vnútorný monológ 

 

 

Vyvodzuje pojem novela  

Je schopný vysvetliť základné teoretické poučky a charakteristiky 

tohto stredného epického útvaru. 

Identifikuje v diele vnútorný monológ a chápe jeho štylistické 

i estetické využitie v autorskom zámere.  

Vie identifikovať novelu ako jeden zo žánrov epickej prózy,  určiť 
štylisticko-lexikálne prostriedky a autorské posolstvo diela.  

 

 

Čítanie, analýza a interpretácia 

G. de Maupassant: Guľôčka 

Ján Hrušovský: Pompiliova madona 

J. Jesenský: Koniec lásky 

 

 

 

4 

 

 

o štylisticko-lexikálna analýzy textu 
o  významová interpretácia 

 

 

Verbalizuje vlastný čitateľský zážitok a je schopný svoje stanovisko 
obhájiť vecnými argumentmi. 

 

LYRICKÁ POÉZIA 

štylizácia 

 

 

6 

  

 

Žiak: 
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Štylizácia 

 

 

1 

 

o verš 
o rým 
o symbol 
o epiteton 

 

Vyvodzuje a charakterizuje základné poznatky a pojmy z teórie verša, 
strofy a rýmu. 

Porovnáva a klasifikuje strofické útvary.  

Vie funkčne analyzovať báseň ako celok, určiť jeho štylisticko-
lexikálne prostriedky. 

Verbalizuje vlastný čitateľský zážitok a je schopný svoje stanovisko 

obhájiť vecnými argumentmi. 

Sám tvorí a prezentuje vlastnú báseň s uplatnením niektorých 

strofických útvarov. 

 

 

 

 

Básnické formy 

 

 

 

 

 

1 

 

o  básnické žánrové formy  
o strofa 
o  refrén 
o  tercína 
o  oktáva 
o  Spencerova stanca 
o  madrigal 
o  triolet 
o  gazel 
o  sonet 
o  rispet 
o  ritornel 

 

 

Čítanie, analýza a interpretácia 

P. O. Hviezdoslav: Krvavé sonety 

Emil Boleslav Lukáč: vlastný výber 

Ivan Krasko: vlastný výber 

 

 

4 

 

o  kompozično-štylistická analýza 
o  významová interpretácia 

 

 

Verbalizuje vlastný čitateľský zážitok a je schopný svoje stanovisko 

obhájiť vecnými argumentmi. 
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DRAMATICKÁ 
LITERATÚRA 

 

6 

 

 

 

Žiak: 

 

 

Komédia / Veselohra 

 

 

 

1 

 

o  veselohra 
o  humor, hyperbola 
o  charakterový typ postavy 

 

Dokáže identifikovať komédiu v prostredí iných dramatických hier. 

Chápe a špecifikuje jej základné charakteristiky. 

Vyvodzuje základné kompozičné a tvorivé postupy uplatňované pri 

komediálnom žánri dramatickej literatúry.  

Analyzuje a hodnotí autorskú koncepciu postáv. 

Dokáže zhodnotiť a definovať charakterový typ postavy v intenciách 

literárneho obdobia dramatického diela.  

Verbalizuje vlastný čitateľský zážitok a hodnotí dielo z estetického 

hľadiska. 

 

Čítanie, analýza a interpretácia 

J. P. Moliere - Lakomec,  

Ján Chalupka: Kocúrkovo,  

Ján Palárik: Dobrodružstvo pri obžinkoch 

 

 

5 

  

o myšlienkový plán diela 
o  významová interpretácia 

 

DEJINY UMENIA A LITERATÚRY 

 

4 

  

Žiak: 

 

 

Grécka antická literatúra 

 

 

2 

 

o  epos 
o  grécka tragédia / komédia 
o  Sofokles, Euripides 
o  kanonizácia 

 

Definuje základné literárnoteoretické pojmy. 
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 o  Vergilius, Horatius, Ovidius 
 

Uplatňuje charakteristiky pojmov pri zaradení konkrétnych literárnych 

diel. 

 
Charakterizuje starogrécku epickú poéziu, a formovanie homérskeho 
eposu. Popisuje kanonizovanú postavu hrdinu-bojovníka. Vníma silu 
osudu (predurčenosť) ako hlavný kompozičný princíp výstavby 
starogréckeho sujetu. 
Pozná najvýznamnejšie diela a autorov gréckeho divadla a tragédie, 
lyriky i epickej literatúry. 
 
Charakterizuje rímsky klasický epos, jeho vonkajšiu kompozičnú 
štruktúru. Popisuje a hodnotí rímsku ľúbostnú a reflexívnu lyriku.  

 

 

 

Rímska antická literatúra 

 

 

 

    2 

 

 

 

Kresťanská a rytierska literatúra 

 

Humanizmus a renesancia 

 

Barok 

 

 

 

 

2 

o  rytiersky epos 
o  duchovná lyrika 
o  legenda 
o  piesne 
o  humanizmus a renesancia 
o  sonet 
o  Dante Alighieri 
o  alžbetínske divadlo 

 

o  W. Shakespeare 
o  duchovný epos 
o  osvietenstvo 
o   
o štylizácia textu 
o  interpretácia 
o hodnotenie 

 

Pozná rytiersku epiku, popisuje koncepciu postavy bojovníka v 
službách cirkvi a kráľa. 
 
Charakterizuje stredovekú duchovnú lyriku ako prejav 
kresťansky motivovanej reflexie. 
Hodnotí kresťanskú epickú prózu (legenda o svätcovi) ako 
náboženský, historický a umelecký žáner.  
Pozná a hodnotí tvorbu Konštantína a Metoda na Veľkej 
Morave. Charakterizuje staroslovienčinu – prvý kultúrny jazyk 
Slovanov na Veľkej Morave, Balkáne a v Rusku. 
 
Charakterizuje renesanciu ako zjednotenie humanistického 

myslenia a antickej tradície.  

Pozná a hodnotí prínos alžbetínskeho divadla a tvorby W. 

Shakespeara do dramatickej literatúry. 

Pozná a hodnotí historický kontext, udalosti, ktoré 

podstatným spôsobom ovplyvnili podobu kultúry a literatúry 

v období baroka, barokovú filozofiu a jej podoby na Slovensku,  
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literárne jazyky v baroku a ich funkčné využitie a žánrové 

či tematické spektrum barokovej literatúry.  

 

 

Predmet:  

SLOVENSKÝ JAZYK 
A LITERATÚRA 

3. ročník 

 

 

3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

 

NÁZOV 
TEMATICKÉHO 
CELKU/Témy  

 

 

Orientačný 

počet  

hodín 

 

Pojmy z obsahového štandardu 

 

Výkonový štandard na optimálnej úrovni 

 

UČENIE SA 

 

 

3 

  

Žiak: 
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Analýza a interpretácia textu  

(Čítanie s porozumením) 

 

 

1 

 

 

 

o text, obsah textu, forma textu, autorský zámer, súvislé texty, 
nesúvislé texty, vecné texty, umelecké texty, kontext,  

o argumentácia, dedukcia, indukcia, hlavná myšlienka, kľúčové 
slová, funkcia prejavu  

o  projekt (školská vedecká aktivita) 
o  tvorba projektu (príprava žiakov na verejnú prezentáciu 

školských prác) 

Samostatne dokáže interpretovať text, chápe jeho obsahovú 

a formálnu štruktúru. 

Dokáže výrazne čítať, čítať text s porozumením, predniesť text, 

interpretovať ho, analyzovať využité výrazové prostriedky. 

Vie analyzovať cudzie a vlastné jazykové prejavy z hľadiska 

zákonitostí morfológie, syntaxe, sémantiky, ortografie, ortoepie. 

Je schopný pripraviť, realizovať a prezentovať projekt. 

Vie naplánovať svoju činnosť pri príprave projektu, je schopný 

samostatne zoradiť motívy a myšlienky podľa časovej a logickej 

postupnosti.  

Vie vytvoriť na základe čiastkových informácií z umeleckého a 

niektorých druhov vecného textu hypotézu o jeho závere a svoju 

hypotézu overiť v diskusii.  

Je schopný úspešne realizovať a vhodne prezentovať projekt. 

Dokáže prijať vecné pripomienky k svojmu projektu, analyzovať 

ich a prípadne zapracovať do svojho pôvodného riešenia.  

Vie vecne reagovať na pripomienky k svojmu projektu a podporiť 

ich argumentmi. 

 

 

Projekt a zásady jeho tvorby 

 

 

2 

 

SLOH 

 

10 
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Náučný štýl 

 

 

 

 

4 

 

o  odbornosť, pojmovosť, vecnosť, názornosť 
o odborný opis, referát, anotácia, resumé, recenzia, odborný 

posudok; výklad, prednáška, štúdia, dizertácia 
o vecná správnosť, zhoda s vedeckým poznaním; kauzálne 

vzťahy, dokazovanie. 
o kompozičná prehľadnosť 
o  logicko-myšlienkové činnosti: komparácia, analógia, analýza 

a syntéza; indukcia, generalizácia, dedukcia, konkretizácia, 
argumentácia 

o citovanie a parafrázovanie, 
o projekt  (príprava žiakov na verejnú prezentáciu školských 

prác) 
o úvaha 

Vie charakterizovať náučný jazykový štýl a  vysvetliť uplatnenie 
slohových postupov v konkrétnom jazykovom štýle, navyše  
prakticky zvládnuť základné slohové útvary náučného štýlu. 

Využíva metódy logického myslenia pri tvorbe jazykových 
prejavov. 

Výklad: 

Pri realizácii dodržiava stanovenú tému, jasne definuje problém 
svojej práce, používa argumenty (tvrdenia s dôkazmi), používa 
citáty, bibliografické záznamy.  
Jazykový prejav je objektívny (neutrálny), žiak uplatňuje 
zodpovedajúci slohový postup (dodržiava žánrovú formu), 
dodržiava  nadväznosť a logickosť textu, správne členenie textu, 
využíva odbornú terminológiu. 
Úvaha: 
Pri realizácii dodržiava stanovenú tému, ktorá má aktualizačný 
aspekt, používa hodnotiace prvky na úrovni zodpovedajúcej 
úrovni veku študenta.  
Jazykový prejav je subjektívny, žiak uplatňuje zodpovedajúci 
slohový postup (dodržiava žánrovú formu), dodržiava  
nadväznosť a logickosť textu, správne členenie textu, tvorivo 
využíva lexiku všetkých štýlov (vyšší, stredný, nižší), tvorí 
originálny jazykový prejav (nie frázovitý) s prihliadnutím na jeho 
vlastné názorové a morálne ambície. 

  

 

 

 

Výkladový slohový postup 

 

 

 

 

 

6 

 

JAZYKOVÁ KULTÚRA 

 

 

2 

  

Žiak: 

 

 

 

 

 

o porovnávacia jazykoveda 
o spoločné a rozdielne znaky textov  

Dokáže určiť, analyzovať a interpretovať totožné i odlišné 

lexikálne, významové,  hláskoslovné, morfologické a syntaktické 

špecifiká slovenského jazyka v prostredí iných svetových jazykov.   
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Slovenčina v prostredí cudzích 

jazykov 

 

 

2 

o národný jazyk  
o cieľový jazyk  
o cudzí jazyk  
o úradný (štátny) jazyk  
o jazyky národnostných menšín  

Ovláda a vo vlastných jazykových prejavoch dodržiava 

spoločenské zásady jazykovej komunikácie.  

Vo svojej jazykovej praxi sa vedome vyhýba devalvujúcej 

komunikácii.  

Dokáže sa rozhodnúť pre vhodný slohový útvar/žáner v súlade s 

cieľom komunikácie.  

Vie samostatne transformovať text z jedného žánru do druhého. 

Pomocou analýzy textov dokáže nájsť ich spoločné a rozdielne 

znaky, ktoré využíva pri interpretácii.  

Ovláda a vo vlastných jazykových prejavoch dodržiava aktuálnu 

jazykovú normu a zároveň je schopný zvoliť vhodné štylistické 

prostriedky v každej komunikačnej situácii aj vtedy, ak by tým 

porušil jazykovú normu. 

 

ZVUKOVÁ A GRAFICKÁ ROVINA 

JAZYKA 

 

 

6 

  

Žiak: 

 

Ortoepia 

 

 

3 

o ortografia,  
o ortoepia,  
o splývavá výslovnosť,  
o intonácia  
o pauza – fyziologická, významová  
o vedľajší slovný prízvuk  

Dokáže sa pohotovo zorientovať v danej komunikačnej situácii a 

presne reagovať na počutý text jasnou, zrozumiteľnou a správne 

intonovanou odpoveďou alebo otázkou. Vo vlastných jazykových 

prejavoch dodržiava pravidla a požiadavky slovenskej 

výslovnosti, správne artikuluje.  
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Ortografia 

 

 

 

3 

o tempo reči  
o frázovanie,  
o modulácia hlasu 
o výslovnosť: samohláskových skupín,  dvojhlások, 

spoluhláskových skupín, cudzích slov 

Dokáže aplikovať pravidlá znelostnej asimilácie vo vlastnom 

jazykovom prejave. 

Tvorí gramaticky správne jazykové prejavy (ústne i písomné) 

s dôsledným dodržiavaním gramatických pravidiel slovenského 

jazyka. 

Vo svojich ústnych prejavoch uplatňuje vhodnú intonáciu, v 

ktorej dodržiava významové a fyziologické pauzy, primerané 

tempo reči, správne frázovanie výpovede a vhodnú moduláciu 

hlasu.  

Pozná jazykovedné disciplíny, ktoré skúmajú zvukovú a písomnú 

podobu reči, a ich základné jednotky. 

 

SKLADOBNÁ / SYNTAKTICKÁ 

ROVINA JAZYKA 

 

 

2 

  

Žiak 

 

 

 

 

 

 

o nadvetná/textová syntax  
o titulok, podtitulok, kapitola, odsek, úvod, jadro, záver 
o kohéznosť textu,  
o slovosled, vetosled,  
o konektory 

Vo vlastných jazykových prejavoch dodržiava členenie textu 

podľa požiadaviek textovej syntaxe. 

Vie vytvoriť kompozične zrozumiteľný text, v ktorom uplatní 

logické, časové a príčinno-následné súvislosti textu a požiadavky 

slovosledu v slovenčine. Nachádza v texte prvky kohéznosti 
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Nadvetná (textová) syntax  

 

2 

(súdržnosti) a funkčne ich využíva vo vlastných jazykových 

prejavoch. 

Je tak schopný vyhľadať v cudzom texte a uplatniť vo vlastnom 

jazykovom prejave obsahové, jazykové i mimojazykové 

konektory, ktoré zabezpečujú súdržnosť textu.  

Je schopný nájsť chyby v logickom poradí viet v cudzích 

jazykových prejavoch a vo vlastných jazykových prejavoch 

dodržiava logické poradie viet v súvetiach, pričom rešpektuje 

významový činiteľ výstavby výpovede. 

 

TVORIVÉ PÍSANIE 

 

2 

 

  

Žiak: 

 

 

 

Tvorivé písanie 

 

 

 

 

2 

 

o  tvorba textu 
o  čitateľská interpretácia 
o „prázdna stránka“ 
o umenie 

 

o výklad 
o úvaha 

 

Tvorí vecné a umelecké texty, pričom dodržiava základnú 

kompozičnú štruktúru a slohovú hodnotu týchto textov 

vzhľadom na vedomosti nadobudnuté v jazykovej a literárnej 

zložke predmetu slovenský jazyk a literatúra. 

Bez ostychu prezentuje svoje vlastné jazykové prejavy (ústne aj 

písomné) a dokáže tvorivo myslieť pri práci s textom.   

 

 

 

KONTROLNÉ SLOHOVÉ PRÁCE 

 

4 
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Doznievanie realizmu a 
modernizmu 

 

 

20 

  

Žiak: 

 

 

PREZENTÁCIA PROJEKTU 

 

 

Pravopisný diktát 

 

2 

 

 

2 

o projekt (realizácia a prezentácia školskej odbornej práce)  Bez ostychu ústne prezentuje pripravenú školskú prácu, pričom 

dodržiava základnú kompozičnú štruktúru a slohovú hodnotu 

tohto jazykového prejavu vzhľadom na vedomosti nadobudnuté 

v jazykovej a literárnej zložke predmetu slovenský jazyk 

a literatúra. 

Je schopný svoje vlastné poznatky obhájiť a tvorivo myslieť pri 

realizácii samotného jazykového prejavu.   
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Naturalizmus 

 

 

Nové podoby realizmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

o  realizmus, naturalizmus  
o  Sociálny román, detektívny román, biografický román, novela, 
komédia 
o  Charakterový typ postavy, retrospektívny kompozičný postup, 
satira, irónia 
 

Ovláda klasický päťfázový i reťazový kompozičný postup. Vie 

uviesť ich charakteristické prvky v akomkoľvek epickom diele 

(prozaickom, básnickom i dramatickom). Vie vysvetliť rozdiely v 

dramatickej línii rozprávania pri použití odlišných kompozičných 

postupov. 

Pozná chronologický a retrospektívny kompozičný postup, 

dokáže vysvetliť rozdiely medzi nimi a dokumentovať ich použitie 

v akomkoľvek epickom (prozaickom), dramatickom diele. Vie 

objasniť koncepčný zmysel retrospektívy a zobraziť jej 

usporiadanie grafickou metódou. Rozumie estetickej funkcii 

retrospektívy, vie poukázať na jej dôsledky v dramatickosti 

rozprávania, koncepcii postáv a vo vyústení diela do rozuzlenia 

(pointy). Vie charakterizovať typ románu a iné epické žánre. 

Rozumie typológii literárnej postavy. Rozozná prvky satiry 

a irónie v literárnom diele. 

 

Verbalizuje vlastný čitateľský zážitok a je schopný svoje 

stanovisko obhájiť vecnými argumentmi. 
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Literárna moderna 

 

Symbolizmus 

Impresionizmus 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

o  Literárna moderna, impresionizmus, symbolizmus 
o  Lyrika : čistá, prírodná, spoločenská, ľúbostná, reflexívna 
o  kontrast, asociácia, symbol, zvukomaľba, eufónia 

 

 

Lyrickú báseň dokáže čítať jazykovo správne, výrazne a so 

subjektívnym frázovaním. Svoj spôsob frázovania dokáže aj 

vysvetliť. Vie charakterizovať podstatu reflexívnej, prírodnej, 

spoločenskej a ľúbostnejj poézie, chápe a vie vysvetliť 

prekrývanie sa jednotlivých druhov lyriky v konkrétnych dielach. 

Chápe podstatu čistej lyriky a tento poznatok dokáže aplikovať 

na ktorýkoľvek básnický text. 

Chápe asociatívnosť ako vedomú alebo podvedomú formu 

radenia jednotlivých segmentov básnickej výpovede. Na základe 

rozumovej úvahy a/alebo intuície dokáže vystihnúť logické, 

vecné, citové alebo zvukové väzby medzi týmito segmentmi a 

priradiť im vlastné subjektívne významy. Je schopný tieto osobne 

pociťované významy prezentovať v triede. Chápe možnosť 

estetického využitia symbolov, kontrastu a zvukomaľby. 

Chápe historický a spoločenský kontext literárnej moderny 

a pozná základné znaky tvorby autorov tohto obdobia. 

Verbalizuje vlastný čitateľský zážitok a je schopný svoje 

stanovisko obhájiť vecnými argumentmi. 

 

 

Moderná slovenská poézia 

Neosymbolizmus 

vitalizmus 

 

3 

o Neosymbolizmus 
o  vitalizmus 
o  lyrika 
o  sonet, verš 

 

Prezentuje typologické členenie slovenskej medzivojnovej 

poézie (neosymbolizmus, vitalizmus a civilizmus). 

Verbalizuje vlastný čitateľský zážitok a je schopný svoje 

stanovisko obhájiť vecnými argumentmi. 
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Avantgarda a jej prejavy 
   

Žiak: 
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Experimentovanie s umeleckou 

realitou 

Zrod novej umeleckej reality 

v 1.po.20.st. 

 

o  futurizmus 
o  kubizmus 
o  expresionizmus 
o  dadaizmus 
o  poetizmus 
o  surrealizmus 
o  Katolícka moderna 
o  naturizmus 

 

 

 

26 

 

 

 

o  Avantgarda 
o  voľný verš 
o  sociálny román 
o  nespoľahlivý rozprávač 
o  automatický text 
o  pásmo 
o  dráma 
o  činohra 
o  komiks 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozoznáva generačnú diferencovanosť medzivojnovej literatúry 

ako jeden z predpokladov jej umeleckej mnohotvárnosti.  

Špecifikuje a charakterizuje európske umelecké avantgardy ako 

podnety pre umeleckú diferenciáciu slovenskej literatúry 

(umenovedné/literárnovedné vymedzenie pojmu, genéza 

avantgardného umenia prvej polovice 20. st., charakter 

futurizmu, dadaizmu, expresionizmu, poetizmu, 

konštruktivizmu, surrealizmu).  

Prezentuje typologické členenie slovenskej medzivojnovej prózy 

(realistická tradícia v slovenskej medzivojnovej próze, vplyvy 

európskych umeleckých avantgárd na charakter modernej 

medzivojnovej prózy, expresionistické tendencie v modernej 

próze 1. pol. 30. Rokov, lyrizovaná próza, naturizmus v kontexte 

medzivojnovej prózy - domáce zdroje, filozofické podnety, 

inonárodné literárne vplyvy. 

Špecifikuje pomery a rozvoj slovenskej drámy v období medzi 

dvoma vojnami - predstavitelia 

 

 

 

 Verbalizuje vlastný čitateľský zážitok a je schopný svoje 

stanovisko obhájiť vecnými argumentmi. 

 

Návrat k  

 

21 

  

Žiak: 
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spoločenskej funkcii literatúry 

Počiatky absurdnej drámy 

Sociálne angažovaná literatúra 

Literatúra prúdu vedomia 

Literatúra sci-fi 

 

  

 

o  socialistický realizmus 
o  absurdná literatúra 
o  vedecko – fantastická literatúra 
o  spoločenská lyrika 
o  balada, humoristický román 
o  voľný verš, nonsens 
o  prúd vedomia, nespoľahlivý rozprávač 

Ovláda klasický päťfázový kompozičný princíp drámy.  

Rozumie estetickej funkcii popierania tradičných foriem 

konzervatívneho umenia a klasickej štruktúry dramatického 

diela.  

Charakterizuje základné charakteristiky absurdného divadla 

(retardácia deja, neprítomnosť zápletky či rozuzlenia, 

mozaikovitá výstavba sujetu, absurdnosť príbehu, rezignácia 

jednoty miesta, času a deja, rezignácia vonkajšej i vnútornej 

kompozície dramatického diela, rozvíjanie symbolickej 

/významovej/ roviny drámy). 

Rozozná prvky humoristického románu. Rozumie historickému 

kontextu sociálne angažovanej literatúry. Charakterizuje 

socialistický realizmus. Rozumie pojmom nespoľahlivý 

rozprávač, prúd vedomia. Charakterizuje experimentálny román 

a literatúru sci-fi. 

 

Verbalizuje vlastný čitateľský zážitok a je schopný svoje 
stanovisko obhájiť vecnými argumentmi. 

Kontrolný diktát 1  Žiak uplatní svoje jazykové vedomosti pri písaní diktátu v rozsahu 

cca 200 slov. 

 

Sloh 

 

3 

o Úvaha, výklad 
o  koncept, čistopis 

 

Žiak napíše úvahu/výklad na stanovenú tému. 
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Opakovanie 2  Žiak prezentuje svoje vedomosti z tretieho ročníka. 

 

Predmet:  

SLOVENSKÝ JAZYK 
A LITERATÚRA 

4. ročník 

 

 

3 hodiny týždenne, spolu 90 vyučovacích hodín 

 

NÁZOV 
TEMATICKÉHO 
CELKU /Témy  

 

 

Orientačný 

počet  

hodín 

 

Pojmy z obsahového štandardu 

 

Výkonový štandard na optimálnej úrovni 

 

JAZYK A REČ 

 

 

3 

  

Žiak: 
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Vývin spisovného jazyka 

 

3 

 

 

o indoeurópsky prajazyk  
o indoeurópske jazyky  
o staroslovienčina  
o slovanské jazyky – východoslovanské, 

západoslovanské, južnoslovanské 
o kodifikácia spisovného jazyka  
o A. Bernolák – kultúrna 

západoslovenčina  
o Ľ. Štúr – stredoslovenské nárečie, 

štúrovčina   
o M. Hattala • platné kodifikačné 

príručky   
o požiadavky slovenskej štátnej normy 

na vybrané písomnosti 
administratívneho štýlu (úradný list) 

Vie vysvetliť rozdiel medzi národným, cieľovým, cudzím, úradným (štátnym) jazykom a 

jazykmi národnostných menšín a dokáže vysvetliť ich základné funkcie.  

Pozná a pri tvorbe vlastných jazykových prejavov aktívne využíva platné kodifikačné 

príručky. 

Pozná klasifikáciu slovanských jazykov 

Vie vysvetliť vývojovú líniu slovenčiny od indoeurópskeho prajazyka po jej začlenenie do 

rodiny západoslovanských jazykov.  

Pozná dôvody, pre ktoré sa staroslovienčina stala spisovným jazykom na našom území. 

Pozná ohlas tejto kultúry aj v neskorších obdobiach. 

SLOH 

 

 

 

8 

 

  

 

 

 

Rečnícky štýl 

 

 

 

8 

 

o  príležitostné prejavy – slávnostné 
otvorenie podujatia  

o náučný prejav – prednáška, referát  
o agitačný prejav – politická reč, 

súdna reč  
o diskusný príspevok  
o interpretácia textu  
o propagácia  
o propaganda  

Vie charakterizovať rečnícky jazykový štýl a  vysvetliť uplatnenie slohových postupov 
v konkrétnom jazykovom štýle, navyše  prakticky zvládnuť základné slohové útvary 
rečníckeho štýlu. 

Ovláda a vo vlastných jazykových prejavoch dodržiava aktuálnu jazykovú normu a zároveň 
je schopný zvoliť vhodné štylistické prostriedky v každej komunikačnej situácii aj vtedy, ak 
by tým porušil jazykovú normu.  
Dokáže vysvetliť pojem hybridizácia jazykových štýlov, slohových postupov a slohových 
útvarov a vo vlastných jazykových prejavoch vie odôvodniť využitie výrazových prostriedkov 
hybridizácie.  
Pri tvorbe vlastného jazykového prejavu dodržiava, resp. prispôsobuje si jednotlivé fázy 
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o agitácia  
o dezinformácia 
o hybridizácia jazykových štýlov, 

slohových postupov, slohových 
útvarov 

o  projekt (odborná školská práca) 

tvorby prejavu s dôrazom na jeho vhodnú ústnu alebo písomnú prezentáciu.  
Pri ústnej prezentácii jazykového prejavu aktívne využíva vhodné mimojazykové 
prostriedky, ktorými umocňuje celkové vyznenie svojho prejavu.  
Ovláda a vo vlastných jazykových prejavoch dodržiava spoločenské zásady jazykovej 
komunikácie.  
Vo svojej jazykovej praxi sa vedome vyhýba devalvujúcej komunikácii.  
Dokáže sa rozhodnúť pre vhodný slohový útvar/žáner v súlade s cieľom komunikácie.  
Vie samostatne transformovať text z jedného žánru do druhého.  
Vie vysvetliť rozdiely medzi rôznymi spôsobmi šírenia informácií (propagácia, propaganda a 
agitácia) a je pripravený na možnú prítomnosť dezinformácií v jazykových prejavoch. Dokáže 
vyjadriť svoj názor na ne.  
Pomocou analýzy textov dokáže nájsť ich spoločné a rozdielne znaky, ktoré využíva pri 
interpretácii.  
Vie vysvetliť typické znaky príležitostných, náučných a agitačných prejavov a dokáže tieto 
žánre  samostatne vytvoriť.  
Pozná rôzne druhy otázok a vo vlastných jazykových prejavoch ich aktívne a vhodne využíva.   

 

TVORBA PROJEKTU 

 

2 

 

  

Žiak: 

 

 

 

Realizácia školskej práce 

 

 

 

 

2 

 

o  projekt (príprava na prezentáciu 
odborných školských prác) 

 

Je schopný pripraviť, realizovať a prezentovať projekt. 

Vie naplánovať svoju činnosť pri príprave projektu, je schopný samostatne zoradiť motívy a 

myšlienky podľa časovej a logickej postupnosti.  

Vie vytvoriť na základe čiastkových informácií z umeleckého a niektorých druhov vecného 

textu hypotézu o jeho závere a svoju hypotézu overiť v diskusii.  
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DRAMATICKÁ 
LITERATÚRA 

 

 

4 

  

Žiak: 

Je schopný úspešne realizovať a vhodne prezentovať projekt. Dokáže prijať vecné 

pripomienky k svojmu projektu, analyzovať ich a prípadne zapracovať do svojho pôvodného 

riešenia.  

Vie vecne reagovať na pripomienky k svojmu projektu a podporiť ich argumentmi. 

 

KONTROLNÉ SLOHOVÉ PRÁCE 

 

 

6 

 

o  rozprávanie 
o  diskusný príspevok / 

príležitostný prejav 

 

 

 

PREZENTÁCIA PROJEKTU 

 

 

2 

o projekt (realizácia a prezentácia 
školskej odbornej práce)  

Bez ostychu ústne prezentuje pripravenú školskú prácu, pričom dodržiava základnú 

kompozičnú štruktúru a slohovú hodnotu tohto jazykového prejavu vzhľadom na vedomosti 

nadobudnuté v jazykovej a literárnej zložke predmetu slovenský jazyk a literatúra. 

Je schopný svoje vlastné poznatky obhájiť a tvorivo myslieť pri realizácii samotného 

jazykového prejavu.   
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Absurdná dráma 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

o  absurdná dráma 
o  autorské divadlá 

Ovláda klasický päťfázový kompozičný princíp drámy.  

Rozumie estetickej funkcii popierania tradičných foriem konzervatívneho umenia a klasickej 

štruktúry dramatického diela.  

Charakterizuje základné charakteristiky absurdného divadla (retardácia deja, neprítomnosť 

zápletky či rozuzlenia, mozaikovitá výstavba sujetu, absurdnosť príbehu, rezignácia jednoty 

miesta, času a deja, rezignácia vonkajšej i vnútornej kompozície dramatického diela, 

rozvíjanie symbolickej /významovej/ roviny drámy). 

Zároveň pozná popredných predstaviteľov absurdnej drámy nielen vo svet, ale aj na 

Slovensku. 

Na dielach vybraných predstaviteľov dokáže aplikovať získané vedomosti z charakteristík 

absurdného divadla.  

 

Verbalizuje vlastný čitateľský zážitok a je schopný svoje stanovisko obhájiť vecnými 

argumentmi. 

 

 

Čítanie, analýza a interpretácia diela 

S. Becket: Čakanie na Godota 

M. Lasica – J. Satinský: Soireé 

Stanislav Štepka: Jááánošííík 

 

 

 

 

 

3 
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VEĽKÁ EPICKÁ PRÓZA 

LYRICKÁ POÉZIA 

5 Žiak: 

 

 

Súčasná literatúra 

Postmoderna 

 

 

 

1 

 

o  postmoderna 
o  žánrový synkretizmus 
o  antiromán 
o  existencializmus 
o  neorealizmus 
o  magický realizmus 
o  beat generation 
o  vedecko-fantastická próza 
o  detektívny román 
o persifláž 
o palimpsest 
o satira 

 

 

 

Pozná podstatu vnútorného monológu, vie vysvetliť rozdiel medzi monológom v próze a 

dráme, chápe a vie demonštrovať na akomkoľvek texte jeho funkciu z hľadiska obsahového 

zamerania diela.  

Dokáže rozlíšiť rôzne podoby súčasnej epickej prózy s ohľadom na novátorské 

a experimentálne znaky postmodernistickej literatúry.  

Definuje pojmy literárna postmoderna, existencializmus, nový román, absurdná literatúra, 

populárna literatúra, magický realizmus, neorealizmus či beat generation.  

Identifikuje a objasňuje tzv. non-chronologickú kompozíciu či iné typy kompozičných metód 

(retrospektíva, mozaika). 

Dokáže vystihnúť súvislosť medzi uvoľneným prúdom rozprávania a estetickým účinkom na 

čitateľa a zhodnotiť ju. 

 

Verbalizuje vlastný čitateľský zážitok a je schopný svoje stanovisko obhájiť vecnými 

argumentmi. 

 

 

Čítanie, analýza a interpretácia diela 

M. Válek: vlastný výber 

M. Rúfus: vlastný výber 

J. Urban: vlastný výber 

D. Tatarka: Démon súhlasu 

 

 

 

4 
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DEJINY UMENIA A LITERAURY 

 

 

40 

  

Žiak: 

 

 

Povojnové obnovenie naratívnej a 

intencionálnej literatúry 

 

 

 

25 

 

o existencializmus 
o antiromán 
o beat generation 
o magický realizmus 
o postmoderna 
o absurdná dráma 
o epické divadlo 

 
Pozná politické, spoločensko-historické a kultúrne súvislosti vývinu svetovej i slovenskej 
literatúry v období od druhej svetovej vojny po súčasnosť.  
Charakterizuje základné vývinové impulzy v slovenskej próze a poézii daného obdobia.  
Dokumentuje vývin slovenskej dramatickej tvorby v danom období.  
Charakterizuje exilovú a disidentskú literatúru a pozná literárne časopisy a ich úlohu v 
literárnom procese daného obdobia.  
Popisuje a hodnotí najvýznamnejšie osobnosti svetovej i slovenskej poézie a prózy od druhej 
svetovej vojny po súčasnosť a charakterizuje ich tvorbu.  
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Čítanie, analýza a interpretácia diela 

J. D. Salinger: Kto chytá v žite 

Joseph Heller: Hlava XXII. 

Lawrence Ferlighetti: vlastný výber 

George Orwell: 1984 

A. Solženicyn: Rakovina 

B. Brecht: Matka Guráž a jej deti 

E. M. Remarque: Na západe nič nového 

Peter Jaroš: Tisícročná včela 

Rudolf Sloboda: Rozum 

Ľubomír Feldek: vlastný výber 

Peter Karvaš: Veľká parochňa 

 

 

15 

o socialistická poézia a 
budovateľský román  

o konkretisti 
o oficiálna literatúra 
o samizdatová literatúra 
 

Dokáže rozlíšiť rôzne podoby súčasnej epickej prózy s ohľadom na novátorské 

a experimentálne znaky postmodernistickej literatúry.  

Definuje pojmy literárna postmoderna, existencializmus, nový román, absurdná literatúra, 

populárna literatúra, magický realizmus, neorealizmus či beat generation.  

Identifikuje a objasňuje tzv. non-chronologickú kompozíciu či iné typy kompozičných metód 

(retrospektíva, mozaika). 

Dokáže vystihnúť súvislosť medzi uvoľneným prúdom rozprávania a estetickým účinkom na 

čitateľa a zhodnotiť ju. 

 

Verbalizuje vlastný čitateľský zážitok a je schopný svoje stanovisko obhájiť vecnými 
argumentmi. 
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Seminár zo slovenského jazyka 

 

   VZDELÁVACIA OBLASŤ: JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

Názov predmetu Seminár zo slovenského jazyka  

Časový rozsah výučby 4. ročník, 1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín 

Kód a názov študijného 
odboru 

8270 M 00 scénická kostýmová tvorba 
8260 M 00 propagačné výtvarníctvo 

Ročník 1. – 4.  

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Seminár zo slovenského jazyka rozširuje učivo predmetu slovenský jazyka a literatúra 

a pripravuje žiakov na maturitnú skúšku.  

9.2 Cudzí jazyk 

 

                    VZDELÁVACIA OBLASŤ: JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

Názov predmetu Anglický jazyk 

Časový rozsah výučby 1.-4.ročník 3 hodiny týždenne, týždenne,  Spolu 387 

vyučovacích hodín. 

Kód a názov študijného odboru 8270 M 00 scénická kostýmová tvorba 
8260 M 00 propagačné výtvarníctvo 

Ročník 1. – 4.  

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 
 

Vyučovací predmet vychádza z potreby poskytnúť živý jazykový základ a predpoklady 

pre komunikáciu žiakov, prekonávať bariéry pri komunikácií s cudzincami, a tak prospievať 

k zvýšeniu ich mobility v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a neskôr aj uplatnením sa na trhu práce. 

Jazyk ako taký je elementom vzdelávacej oblasti, ktorá sa zaoberá problematikou jazyka ako 

nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi. Jazyk sa vníma ako potenciálny zdroj osobného 

a kultúrneho obohatenia človeka, ktorý je predpokladom pre ďalšie vzdelávanie. Jazyk je znakom 
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národnej a individuálnej identity, prostriedkom komunikácie a profesionálnej realizácie, ako aj 

prostriedkom na vyjadrovanie citov a pocitov. Jazykom človek vyjadruje svoje názory, dojmy, 

myšlienky, ktoré sprostredkúva prostredníctvom komunikácie inému človeku. 

Základnou charakteristikou uvedenej vzdelávacej oblasti je nielen súhrn jazykových 

kompetencií, aby jazyková príprava žiakov efektívne zodpovedala požiadavkám moderného 

európskeho demokratického občana pripraveného na život v spojenej Európe. Učenie sa jazykov 

podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj kompetencií v jazyku sú dôležité pre 

podporu mobility v rámci Európskej únie, umožňujú občanom plne využívať slobodu pracovať 

a študovať doma alebo  v zahraničí. Jazykové zručnosti otvárajú žiakom nové možnosti pre ich 

budúce vzdelanie či povolanie. Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné 

spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické 

vedomosti a zručnosti  v predmete anglický jazyk, aby tieto mohli využiť aj v občianskom živote, 

hlavne komunikačné schopnosti.  

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu 

anglický jazyk proporcionálne zastúpenie a prepojenie empirického a teoretického poznávania. 

Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. 

V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne a sociálno-

interakčné, interpersonálne a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo riešiť problémy, spôsobilosti 

využívať informačné technológie a spôsobilosti byť demokratickým občanom.  Preto je dôležitou 

súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, 

prehlbovania a systematizácie poznatkov,  úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať 

a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov. Predmet anglický 

jazyk  je veľmi úzko prepojený s predmetom spoločenská komunikácia, etika, dejepis, náuka 

o spoločnosti a hospodárska geografia takmer vo všetkých jeho tematických celkoch.  

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu anglický jazyk 

patria aj jazykové prezentácie a cvičenia, pre ktoré má škola vytvorené dobré materiálno-technické 

a priestorové vybavenie. Využitie počítačov a internetu tiež prestavuje možnosti simulácie cvičení.  

 

Ciele predmetu 
 

Cieľom výučby anglického jazyka je: 

 u žiakov postupne a cieľavedome rozvíjať všetky štyri rečové zručnosti, t.j. ústny prejav, 

písomný prejav, čítanie a počúvanie na základe osvojenej slovnej zásoby a gramatiky; 
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 posilňovať cieľavedomosť, vytrvalosť a systematickosť v štúdiu cudzieho jazyka, motivovať 

žiakov k lepšiemu výkonu s cieľom zvýšiť jeho záujem o cudzí jazyk; 

 osvojovať si tvorivý prístup k riešeniu úloh, rozvíjať kreatívne myslenie u žiakov s cieľom naučiť 

ich aktívne využívať nadobudnuté znalosti; 

 viesť žiakov k využívaniu osvojených znalostí a zručností pri ďalšom štúdiu a v budúcej profesii; 

 prehlbovať vzájomné porozumenie medzi národmi a toleranciu k iným kultúram a zvykom 

prostredníctvom poznatkov z rôznych oblastí života ľudstva, 

 viesť žiakov k tomu, aby využívali podnety z mimoškolského prostredia na upevňovanie 

a využívanie poznatkov v praxi, na to, aby získané vedomosti vedeli používať v bežnom živote 

a v každodenných situáciách, 

 naučiť žiakov nájsť si vlastné optimálne formy osvojovania a upevňovania si učiva a vnímať 

jazykové vzdelávanie ako celoživotný proces, ktorý by sa mali naučiť chápať pozitívne, 

 motivovať žiakov, aby dosiahli vysoký stupeň osvojenie si jazyka vzhľadom na jeho špecifické 

postavenie ako internacionálneho jazyka v obchode, cestovnom ruchu, doprave, vede, kultúre. 

 

Cieľom vyučovacieho predmetu anglický jazyk je poskytnúť žiakom  súbor jazykových 

vedomostí, zručností a kompetencií, formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti 

a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, a občianskom živote. Žiaci získajú 

poznatky o vybraných gramatických štruktúrach, osvoja si základnú slovnú zásobu, budú 

komunikovať v cudzom jazyku v oblasti jednotlivých tematických okruhov na požadovanej úrovni. 

Žiaci nadobudnú presvedčenie o užitočnosti teoretických poznatkov a praktických zručností, že 

anglický jazyk má význam pre ich osobnostný rast nielen z hľadiska konkrétneho praktického 

obsahu, ale aj z hľadiska ich reálnej budúcnosti.   

Cieľom výučby anglického jazyka je aj spolupráca s ďalšími zložkami štúdia pri príprave 

na budúcu umeleckú kariéru. Máme na mysli predovšetkým odbornú prípravu žiakov pri výučbe 

terminológie z umeleckej oblasti. 

Významným prvkom v rámci vyučovania anglického jazyka bude projektové 

vyučovanie ako príprava na školskú vedeckú konferenciu, ktorej sa zúčastňujú žiaci 

s najúspešnejšími projektmi od 2. ročníka. Touto formou výučby sa má u žiakov rozvíjať  iniciatíva, 

samostatnosť, tvorivosť, kritické myslenie – konštruktívna kritika, schopnosť spolupráce, 

komunikácie, schopnosť riešiť problémy, vyhľadávať informácie potrebné k danej problematike. 

V pozitívnom smere sa rozvíja aj citová, hodnotová a estetická stránka žiakov. Pri plánovaní sa učia 

organizovať si svoju vlastnú prácu, vypracovať ju, uskutočniť, analyzovať a prekonávať vzniknuté 
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prekážky pri úlohách a následne niesť za ich realizáciu aj zodpovednosť. Projektové vyučovanie 

umožňuje: 

 nadviazanie lepšej itnterakcie medzi vyučujúcim a žiakmi individálne, ale aj kolektívne 

 zbližuje pedagóga so žiakmi 

 pozitívne vplýva na rozvoj celkovej osobnosti žiakov 

 umožňuje vyučovanie zážitkovou formou 

 využíva kvalitatívnu diferenciáciu žiakov 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 
 

        Vo vyučovacom predmete cudzí jazyk využívame pre utváranie a rozvíjanie kľúčových 

kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 sprostredkovať poznatky primeraným spôsobom (hovorené slovo, text, audiovizuálne 

prostriedky) tak, aby bolo zabezpečené vzájomné porozumenie, 

 vyjadriť alebo formulovať vlastný názor a postoj, 

 kriticky hodnotiť informácie (z masovokomunikačných prostriedkov), 

 vytvárať informácie v cudzom jazyku. 

 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti  

 rozvíjať prácu v tíme, v kooperatívnom duchu, 

 regulovať a kontrolovať svoje správanie, 

 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 

 rešpektovať etické hodnoty, 

 uznávať ľudské práva a slobody. 

 

Schopnosti riešiť problémy 

 identifikovať a analyzovať problémy, ktoré sa objavia pri jazykovom vzdelávaní, 

 navrhovať kreatívne riešenia, 
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 spätnou väzbou zhodnocovať problémy a učiť sa z nich, 

 korigovať nesprávne riešenia. 

 

Spôsobilosti využívať informačné a komunikačné technológie 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré podporia jazykové 

vzdelávanie. 

 

Kompetencie 
 

Všeobecné kompetencie 

 

        Pri používaní a učení sa jazyka rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva všeobecné 

kompetencie, ale aj celý rad komunikačných jazykových kompetencií, ktoré spolupôsobia v 

rozličných kontextoch a v rôznych podmienkach. Kompetencie pritom definujeme ako súhrn 

vedomostí, zručností, postojov a hodnôt, ktoré umožňujú osobe konať. Preto základným princípom 

jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci sa: 

 dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal 

cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine, 

 dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným 

jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity v jazyku, ktorý si učiaci sa osvojuje, 

 viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo a vedel 

zhodnotiť multikultúrne poznanie pre vlastné a spoločenské obohatenie. 

 

Žiak dokáže:  

 vedome  získavať nové vedomosti a zručnosti, 

 opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich, 

 uvedomovať si stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka, 

 opísať rôzne stratégie učenia sa s cieľom pochopiť ich a používať, 

 chápať potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku, 

 dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným učivom, 

systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,  
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 kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho 

rozvoja, 

 aktívne a často využívať doteraz osvojený cudzí jazyk, 

 pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály, 

 byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti, 

 rozoznať základné normy správania sa a bežné spoločenské konvencie vybraných krajín, v 

ktorých sa hovorí daným cudzím jazykom, 

 identifikovať základné kultúrne aspekty vybraných krajín cieľového jazyka a rozoznať 

rozdiel medzi nimi a podobnými kultúrnymi aspektami vlastnej krajiny. 

 

Finančná gramotnosť 

Finančné vzdelávanie  ako súčasť všeobecných kompetencií žiaka je na SŠ je pokračovaním 

finančného vzdelávania na základnej škole. Problematika financií bude v rámci možností 

zapracovaná do tém:  

 

Obchod a služby  (nákup, predaj, banky,...) 

Rodina a spoločnosť (domáci rozpočet) 

Domov a bývanie (kúpa a prenájom nehnuteľností) 

Ľudské telo, starostlivosť o zdravie  (poisťovníctvo, lieky) 

Doprava a cestovanie  (nákup auta, cestovných lístkov) 

Vzdelávanie a práca  (školné, štipendium, mzda)  

Človek a príroda (recyklácia, separovanie, odvoz odpadu) 

Voľný čas a záľuby  (financovanie záľub a koníčkov) 

Stravovanie (cena potravín, služieb v reštaurácii) 

Obliekanie a móda (cena tovaru, značkový tovar, second-hand, výrobná cena) 

Šport (financovanie, náklady) 

Mládež a jej svet  (brigády) 

Vzory a ideály (charitatívne koncerty) 
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Komunikatívne jazykové kompetencie  

 

Jazyková kompetencia pre dosiahnutú úroveň B1 zahŕňa 
 

 slovnú zásobu vrátane frazeológie v rozsahu štandardných komunikačných situácií a 

tematických okruhov (lexikálna kompetencia),  

 morfologické tvary a syntaktické modely (gramatická kompetencia),  

 slovotvorbu a funkcie gramatických javov (sémantická kompetencia),  

 zvukové a grafické prostriedky jazyka (fonologická kompetencia, ortoepická a ortografická) 

 

Žiak dokáže:  

o vyjadriť sa jasne a bez zjavných známok nutnosti obmedzovať to, čo chce povedať,  

o ovládať jazyk v dostatočnom rozsahu na to, aby mohol podať jasný opis, 

vyjadrovať názory a argumentovať bez nápadného hľadania slov, pričom používa 

zložité typy podraďovacích súvetí,  

o v relatívne vysokej miere ovládať gramatiku. Nerobí chyby, ktoré by viedli k 

nedorozumeniu,  

o osvojiť si jasnú, prirodzenú výslovnosť a intonáciu,  

o vytvoriť jasne zrozumiteľný súvislý písomný text, ktorý sa riadi štandardným 

usporiadaním a členením do odsekov,  

 

 Sociolingvistická kompetencia  
 

 Žiak dokáže:  

o správne reagovať v rôznych bežných spoločenských komunikačných situáciách, 

o poznať bežné frazeologické spojenia, príslovia a porekadlá, 

o uvědomovat si rozdiely medzi formálnym a neformálnym prejavom, 

o pri vyjadrovaní používať širokú škálu jazykových funkcií a v ich rámci reagovať, 

pričom využíva najbežnejšie vyjadrovacie prostriedky neutrálneho funkčného 

štýlu, 

o uvědomovat si zásadné zdvorilostné normy a podľa nich sa aj správať, 

uvědomovat si najdôležitejšie rozdiely v zvyklostiach, v bežnej jazykovej praxi, v 

postojoch, 

o hodnotách a presvedčení, ktoré sú v danom spoločenstve dominantné a sú typické 

pre jeho jazykové zázemie  
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 Pragmatická kompetencia 
 

 Žiak dokáže:  

o pružne využívať rozsah jednoduchého jazyka, aby vyjadril väčšinu toho, čo chce 

vyjadriť, 

o zasiahnúť do diskusie na známu tému, pričom používa vhodné slovné spojenia, 

aby sa ujal slova, 

o začať,  udržať a ukončiť jednoduchý osobný priamy rozhovor týkajúci sa bežných 

tém alebo osobných záujmov, 

o dostatočne plynulo vytvořit jednoduché rozprávanie alebo opis ako lineárnu 

postupnosť kompozičných zložiek, 

o spojiť sériu jednotlivých kratších bodov do svislého lineárneho  celku, 

o dostatočne presne vyjadriť hlavné body myšlienky alebo problému, 

o zrozumiteľne vyjadriťpodstatu myšlienky. 

 

 

Kompetencie a funkcie jazyka  

V rámci úplného stredného všeobecného vzdelávania sa v anglickom jazyku rozvíjajú tie 

kompetencie a funkcie jazyka, ktoré sú špecifikované v časti Obsahový štandard – úroveň B2. Každá 

kompetencia v obsahovom štandarde sa člení na komponenty, ktoré sú všetky súčasťou 

komunikačnej kompetencie a bez ktorých sa komunikácia nemôže uskutočňovať. V rámci 

obsahového štandardu jednotlivé kompetencie na seba nenadväzujú, môžu sa navzájom 

kombinovať a neustále vytvárať nové komunikačné kontexty. 

 

Prehľad kompetencií a funkcií stanovených pre úrovne A1 až B2  

Tabuľka uvádza prehľad kompetencií a funkcií stanovených pre úrovne A1 až B2.  

Kompetencie Funkcie 

 
1. Nadviazať kontakt v súlade s 
komunikačnou situáciou  

 

Upútať pozornosť  
Pozdraviť  
Odpovedať na pozdrav  
Poďakovať sa a vyjadriť uznanie  
Rozlúčiť sa  

2. Vypočuť si a podať informácie  

 
 

Informovať sa  
Potvrdiť a trvať na niečom  
Začleniť informáciu  
Odpovedať na požiadavky  
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3. Vybrať si z ponúkaných možností  

 

Identifikovať  
Opísať  
Potvrdiť/Odmietnuť  
Opraviť  

 
4. Vyjadriť názor  

 

Vyjadriť názor  
Vyjadriť súhlas  
Vyjadriť nesúhlas  
Vyjadriť presvedčenie  
Vyjadriť vzdor  
Protestovať  
Vyjadriť stupne istoty  

 
5. Vyjadriť vôľu  

 

Vyjadriť želania  
Vyjadriť plány  

 
6. Vyjadriť schopnosť  

 

Vyjadriť vedomosti  
Vyjadriť neznalosť  
Vyjadriť schopnosť vykonať nejakú činnosť  

 
7. Vyjadriť pocity  

 

Vyjadriť radosť, šťastie, uspokojenie  
Vyjadriť smútok, skľúčenosť  
Vyjadriť súcit  
Vyjadriť fyzickú bolesť  

Utešiť, podporiť, dodať odvahu  

 
8. Vyjadriť očakávania a reagovať na ne  

 

Vyjadriť nádej  
Vyjadriť sklamanie  
Vyjadriť strach, znepokojenie, úzkosť  
Ubezpečiť  
Vyjadriť úľavu  
Vyjadriť spokojnosť  
Vyjadriť nespokojnosť, posťažovať sa  
Zistiť spokojnosť/nespokojnosť  

 
9. Predstaviť záľuby a vkus  

 

Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo uznávam  
Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád  
Vyjadriť, čo uprednostňujem  

 
10. Reagovať vo vyhrotenej situácii  
 

Vyjadriť hnev, zlú náladu  
Reagovať na hnev, zlú náladu niekoho iného  

 
11. Stanoviť, oznámiť a zaujať postoj k 
pravidlám alebo povinnostiam  

 

Vyjadriť príkaz/zákaz  
Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu  
Žiadať o povolenie a súhlas  
Dať súhlas  
Odmietnuť  
Zakázať  
Reagovať na zákaz  
Vyhrážať sa  
Sľúbiť  

 
12. Reagovať na porušenie pravidiel 
alebo nesplnenie povinností  

 

Obviniť (sa), priznať (sa)  
Ospravedlniť (sa)  
Odmietnuť/Poprieť obvinenie  
Vyčítať/Kritizovať  

 
13. Reagovať na príbeh alebo udalosť  

 

Vyjadriť záujem o niečo  
Vyjadriť záujem o to, čo niekto rozpráva  
Vyjadriť prekvapenie  
Vyjadriť, že ma niekto/niečo neprekvapil/-lo  
Vyjadriť nezáujem  

 
14. Dať ponuku a reagovať na ňu  

 

Žiadať niekoho o niečo  
Odpovedať na žiadosť  
Navrhnúť niekomu, aby niečo urobil  
Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne niečo urobili  
Ponúknuť pomoc  
Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem  
Odpovedať na návrh  
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15. Reagovať na niečo, čo sa má udiať v 
budúcnosti  

 

Varovať pred niekým/niečím  
Poradiť  
Povzbudiť  
Vyjadriť želanie  

 
16. Reagovať na niečo, čo sa udialo v 
minulosti  

 

Spomenúť si na niečo/niekoho  
Vyjadriť, že som na niečo/niekoho zabudol  
Pripomenúť niekomu niečo  
Kondolovať  
Blahoželať  

 
17. Reagovať pri prvom stretnutí  

 

Predstaviť niekoho  
Predstaviť sa  
Reagovať na predstavenie niekoho  
Privítať  
Predniesť prípitok  

 
18. Korešpondovať  

 

Začať list  
Rozvinúť obsah listu  
Ukončiť list  

 
19. Telefonovať  

 

Začať rozhovor  
Udržiavať rozhovor  
Ukončiť rozhovor  

 
20. Komunikovať  

 

Začať rozhovor  
Ujať sa slova v rozhovore  
Vypýtať si slovo  
Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma prerušili  
Zabrániť niekomu v rozhovore  

 
21. Vypracovať štruktúrovanú 
prezentáciu  

 

Uviesť tému, hlavnú myšlienku  
Oboznámiť s obsahom a osnovou  
Rozviesť tému a hlavnú myšlienku  
Prejsť z jedného bodu na iný  
Ukončiť výklad  

 
22. Doplniť štruktúrovanú prezentáciu  

 

Zdôrazniť, dať do pozornosti  
Odbočiť od témy  
Vrátiť sa k pôvodnej téme  
Uviesť príklad  
Citovať  
Parafrázovať  

 
23. Zúčastniť sa diskusie/  
 
Argumentovať  

Navrhnúť novú tému/bod diskusie  
Odmietnuť diskutovať na ponúkanú tému/bod diskusie  
Vrátiť sa k téme/k bodu diskusie  

 
24. Uistiť sa, že slová/výklad/argument 
boli pochopené  

 

Uistiť sa, že účastník komunikácie pochopil moje vyjadrenia  
Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo bolo povedané  
Požiadať o pomoc pri vyjadrení slova/slovného spojenia  
Nahradiť zabudnuté/neznáme slovo  
Hľadať slovo/slovné spojenie  
Opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru  

 
25. Porozprávať príbeh  

 

Rozprávať  
Začať príbeh, historku, anekdotu  
Zhrnúť  
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Výkonový štandard 

 Počúvanie  s porozumením – výkonový štandard 

Žiak rozumie: 

 jednoducho vyjadreným faktografickým informáciám o častých každodenných témach, 

identifikujúc všeobecné správy aj konkrétne detaily za predpokladu, že reč je zreteľne 

artikulovaná so všeobecne známym prízvukom, 

 textu ako celku, téme a hlavnej myšlienke,  

 špecifickým informáciám a zachytiť logickú štruktúru textu, rozlíšiť podstatné informácie 

od nepodstatných, rozlíšiť hovoriacich, 

 jednoduchým rečovým prejavom informatívneho charakteru s tematikou každodenného 

života (oznamy, inštrukcie, opisy, odkazy, pokyny, upozornenia, rady) prednesenom v 

primeranom tempe reči a v spisovnom jazyku, 

 autentickým dialógom na bežné témy, napr. telefonický rozhovor, interview, 

 prejavom naratívneho charakteru, napr. zážitok, príbeh, 

 podrobným orientačným pokynom,  

 podstatným informáciám v prednáškach, referátoch, diskusiách, ak mu je  téma známa, a 

ak sú prednesené v primeranom tempe reči a v spisovnom jazyku, 

 základným informáciám z rozhlasových a televíznych správ s tematikou každodenného 

života, ktoré sú prednesené v primeranom tempe reči 

 

  Druhy textov a nahrávok: prejav osôb hovoriacich príslušným cudzím jazykom; dialogický 

prejav osôb hovoriacich príslušným cudzím jazykom; súvislý prejav spolužiakov; prednáška na 

známu tému; bežné informácie, oznamy (na stanici, na letisku,...); správy; interview; predpoveď 

počasia; prehľad programov v rozhlase, televízii; ukážky z filmu. 
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 Čítanie s porozumením – výkonový štandard 
 

Žiak dokáže: 

 získať informácie z bežných textov, 

 na uspokojivej úrovni porozumenia prečítať nekomplikované faktografické texty,  

 vyhľadať špecifické a detailné informácie v rôznych textoch, rozlíšiť základné a rozširujúce 

informácie v texte s jasnou logickou štruktúrou, 

 chápať logickú štruktúru jednoduchšieho textu na základe obsahu, ale aj lexikálnych a 

gramatických prostriedkov, 

 odhadnúť význam neznámych slov z kontextu a meniť stratégie čítania podľa typu textu a 

účelu čítania, 

 rozumieť korešpondencii: úradnému a súkromnému listu, pohľadnici, e-mailu, 

 rozoznať dôležité myšlienky v jednoduchých novinových článkoch na známe témy, 

 rozoznať hlavné závery v jasne určených argumentačných textoch, ako aj argumentačnú 

líniu v spracovaní prezentovanej problematiky, i keď nie vždy do podrobnost.í 

 

 

Typy textov: korešpondencia – list, e-mail, pohľadnica, telegram; informatívne texty –  verejné 

nápisy, oznam, inzerát, reklama, osobné poznámky, plagát, informačná tabuľa,  nápisy na obaloch 

tovarov, návod na použitie, predpoveď počasia, prehľad programov, prospekt, časový 

harmonogram, schéma mestskej dopravy, účet, osobný list, mapa, plán, schéma, jedálny lístok; 

novinové texty  - primerane náročný článok z časopisu novín; literárne texty - ukážka z poviedky; 

príbeh. 

 Ústny prejav  - výkonový štandard 
 

Dialóg 

Žiak dokáže: 

 reagovať na podnety v rôznych komunikačných situáciách jazykovo správne, zrozumiteľne 

a primerane situácii, 

 získavať, odovzdávať, overovať a potvrdzovať informácie, riešiť menej bežné situácie a 

vysvetliť príčinu a podstatu problému, 
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 vyjadriť svoje myšlienky na abstraktné témy, ktoré sprostredkuje, napríklad filmy, knihy, 

scénické predstavenia, výstavy, hudba atď., 

 využiť široký okruh jednoduchého jazyka na zvládnutie väčšiny situácií, ktoré sa môžu 

vyskytnúť počas cestovania, 

 bez prípravy sa zapojiť do rozhovoru na známe témy, vyjadriť osobné názory, vyjadriť 

a reagovať na pocity, akými sú prekvapenie, šťastie, smútok, záujem a nezáujem, 

 porovnať a dať do protikladu alternatívy s podrobným vysvetlením toho, čo treba robiť, 

kam ísť, koho alebo čo si vybrať atď.,  

 vyjadriť a požiadať o osobné názory a stanoviská v diskusii na zaujímavé témy, 

 vyhľadať a vyjadriť jednoduché faktografické informácie, 

 požiadať o podrobné usmernenia a riadiť sa nimi, získať podrobnejšie informácie  

 

Ústny prejav - monológ 

Žiak počas štúdia dokáže:  

 vyjadriť sa jazykovo správne, zrozumiteľne a primerane situáciám a témam z bežného 

života, 

 opísať osoby, predmety, činnosti a udalosti, opísať obrázky, mapy, jednoduchšie grafy, 

porovnať ich a vyjadriť svoj názor na ne, 

 interpretovať a odovzdávať informácie, 

 vyrozprávať príbeh, 

 stručne zdôvodniť a vysvetliť svoje názory, plány a činnosti, 

 predniesť krátke odskúšané oznámenia na témy z každodenného života 

 

 Písomný prejav – výkonový štandard 
 

Žiak vie: 

 

 Napísať hlavné myšlienky alebo informácie z vypočutého alebo prečítaného textu, 

 zostaviť osnovu, konspekt, anotáciu textu, 

 napísať krátky oznam, správu, odkaz, ospravedlnenie, 

 opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, udalosť, 
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 napísať súkromný a úradný list, 

 napísať životopis, 

 napísať príbeh, rozprávanie, opis, napísať súvislý slohový útvar s vyjadrením vlastného 

názoru a pocitov. 

Obsahový štandard 
 

Obsahový štandard pre komunikačnú úroveň B1 pozostáva z kompetencií, ktoré sú bližšie špecifikované 

v  štátnom vzdelávacom programe (http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-

statny-vzdelavaci-program/anglicky_jazyk_%20uroven_b1_g_4_5_r.pdf,  str.11 - 40) 

Obsah vzdelávania a rozdelenie obsahu 

 

Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie 

Témy vychádzajú z 25 okruhov, v rámci ktorých majú žiaci rozvíjať nielen svoje rečové 

zručnosti (počúvanie, čítanie, ústny prejav, písomný prejav), ale i zdokonaľovať správne používanie 

vybraných jazykových prostriedkov. Vybrané jazykové prostriedky sú charakterizované v poslednej 

časti tohto materiálu. Každý okruh obsahuje niekoľko bodov, ktoré charakterizujú minimálny 

obsah každého tematického okruhu. Obsahovú náplň každého okruhu je možné rozšíriť podľa 

záujmu a schopností žiakov.  

 

Rodina – osobné údaje, rodinné vzťahy, vzťahy medzi ľuďmi, charakterové vlastnosti. 

Kultúra a umenie - druhy umenia, kultúra a jej formy, umenie – spoločnosť - kultúra 

Šport a hry - druhy športov, aktívny / pasívny šport, nezdravé javy v športe. 

Bývanie - život v meste a na vidieku, ubytovanie mimo domu (internát, hotel), vybavenie 

a druhy miestností v bytoch, domoch. 

Obchod a služby - nákupné zariadenia, spôsoby nákupov a platenia, služby: banka; pošta; 

čerpacia stanica; čistiareň; požičovňa, kvalita služieb. 

Starostlivosť o zdravie - ľudské telo a choroby (u lekára), zdravotnícka starostlivosť, zdravý 

životný štýl. 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/anglicky_jazyk_%20uroven_b1_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/anglicky_jazyk_%20uroven_b1_g_4_5_r.pdf
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Cestovanie - druhy dopravných prostriedkov, dôvody cestovania (dovolenka; služobná 

cesta), vplyv cestovania na životný štýl. 

Štúdium a škola - typy škôl, organizácia školského roka, predmety v škole, v knižnici. 

Zamestnanie - výber povolania, typy zamestnaní, žiadosť o zamestnanie; životopis; 

prijímací pohovor. 

Človek a príroda - vzťah človeka k prírode, ochrana životného prostredia, podnebie 

a počasie, zvieratá a rastliny, vplyv podnebia na krajinu a človeka. 

Veda a technika - život kedysi a dnes, vplyv rozvoja techniky na život, významní 

vynálezcovia.  

Človek a spoločnosť - postavenie človeka v spoločnosti, vzťahy medzi ľuďmi; zásady 

slušného správania, generačné vzťahy, globálne celospoločenské problémy    (chudoba, 

bezdomovci, porušovanie zákonov). 

Mladí a ich svet – aktivity mládeže, vzťahy rovesníkov, generačné vzťahy, predstavy 

mladých ľudí o svete 

Stravovanie - jedlá, nápoje, stravovacie návyky, príprava jedál – recepty, zdravá výživa, 

národné kuchyne.  

Voľný čas a  životný štýl - záujmy a záľuby, možnosti trávenia voľného času, organizovaný 

voľný čas. 

Multikultúrna spoločnosť - zvyky a tradície, zbližovanie kultúr, rasová a národnostná 

znášanlivosť. 

Mestá a miesta – moje mesto, môj kraj, geografický opis, kultúrne a historické pamiatky  

Móda – základné druhy odevov, odevné doplnky, výber oblečenia na udalosti, módne 

trendy 

Anglicky hovoriace krajiny - obyvateľstvo, poloha, miesto, ktoré by ste chceli navštíviť. 

Slovensko - obyvateľstvo, poloha, zaujímavé miesto, ktoré by ste odporučili cudzincom, 

Slovensko a zjednotená Európa. 
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Medziľudské vzťahy – druhy medziľudských vzťahov, opis ľudí a ich vlastnosti, pocity 

a nálady v medziľudských vzťahoch 

Komunikácia a jej formy - druhy komunikácie (verbálna; neverbálna; elektronická pošta), 

jazyk a jeho osvojovanie si, význam štúdia cudzích jazykov. 

Masmédiá - typy a úlohy masovokomunikačných prostriedkov, vplyv masmédií na život 

jednotlivca, rodiny, spoločnosti, reklama, internet. 

Kniha – priateľ človeka – literárne žánre a ich čitatelia, budúcnosť kníh, môj obľúbený autor 

a kniha, opis knihy 

Idoly a celebrity – idoly a hrdinovia, vzory a celebrity, fiktívni hrdinovia, kladné a záporné 

vlastnosti známej osoby 

 

Požiadavky na výstup 
 

      Za pomoci vyučujúceho, výkladu a práce na hodinách, a taktiež samostatnej práce doma sa 

žiak učí a zaujíma sa o svoj progres. Dokáže zvládnuť gramatickú rovinu jazyka, ktorá je potrebná 

pre správne využitie v praxi a vo svojom živote v písomnej a aj hovorovej forme. Dokáže správne 

používať slovnú zásobu, vhodnú v danej situácií, dokáže vhodne reagovať na podnety, tvoriť 

otázky, odpovede, teda viesť komunikáciu. Trénovať správnu výslovnosť za pomoci vyučujúceho 

a slovníkov, pracovať s nimi, a taktiež sa učiť novú slovnú zásobu. Žiak taktiež dokáže čítať text 

v cudzom jazyku, pričom taktiež dokáže textu porozumieť a interpretovať text. Tak isto sa trénuje 

aj počúvanie s porozumením, ktorý žiakom pomáha predstaviť si originálneho anglicky 

hovoriaceho človeka. Po zvládnutí týchto požiadaviek, ktoré sa overujú ústnymi a písomnými 

skúškami, čítaním, atď. je žiak adekvátne ohodnotený a pri úspešnom zvládnutí 

požiadaviek následne postupuje do ďalšieho polroka a ďalšieho ročníka. Žiak by mal rovnako 

preukázať, že neovláda len gramatiku daného cudzieho jazyka, ale že ju vie použiť aj v praxi, kde 

záleží od neho ako pohotovo bude odpovedať na otázky. 

 

V rámci lexiky a slovnej zásoby majú žiaci: 

 aktívne ( produktívne ) si osvojiť  slovnú zásobu  v rozsahu 2000 slov a pasívne (receptívne) 

v rozsahu 500 slov, 
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 rozlišuje slová podľa významu v rôznych kontextoch:  

o homonymá: bank, head, crown, glasses, match, flat, customs, swallow, sound, will, 

fine, fair,  

o homofóny: waste/waist, new/knew, hour/our, sun/son, buy/by, flower/flour, 

reign/rain,  whole/hole, court/caught, mail/male,  

o homografy: read (čítať, čítal), lead (viesť, olovo),  

o antonymá: young – old – new, high – low, tall – short, poor – rich, thin – thick, clever 

– stupid, open – close, departure – arrival, mean – generous, disgusting – delicious, 

refuse – accept.  

 Používa osvojené ustálené slovné spojenia: as poor as a church mouse; as cool as a 

cucumber; the black sheep of the family; When in Rome, do as the Romans do.;  

 Osvojí si základný a prenesený význam frázových slovies: look after (starať sa), take off 

(vyzliecť si, vzlietnuť), bring up (priniesť hore, vychovávať), pick up (zodvihnúť, vyzdvihnúť 

niekoho, osvojiť si).  

 Rozlišuje rozdiely v slovnej zásobe britskej a americkej angličtiny: trousers – pants, sweets 

– candy, taxi – cab, ground floor – first floor, autumn – fall, milliard – billion, rubber – 

eraser, underground – subway, pavement – sidewalk.  

 Osvojí si rôzne spôsoby tvorenia slov 

 

V rámci morfologickej časti  žiaci rozoznávajú : 

 

 Podstatné mená (Nouns)  

o Podľa druhu (vlastné, všeobecné) 

o  podstatné meno v úlohe prídavného mena: a school yard, a two-hour journey 

o Počítateľnosť (počítateľné, nepočítateľné, zmena významu pri počítateľnosti: paper 

= papier, a paper = noviny)  

o Rod (životné podstatné mená – mužský, ženský, duál, neživotné podstatné mená 

o Prechyľovanie 

o Číslo ( jednotné, podstatné mená, ktoré sa používajú iba v jednotnom čísle (advice, 

information, darts), množné číslo – pravidelné, nepravidelné, nepravidelné u 

zložených slov: mothers-in-law, grown-ups, women doctors, forget-me-nots, 

nepravidelné u podstatných mien cudzieho pôvodu: curriculum – curricula, 
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nepríznačné množné číslo: people, cattle,  podstatné mená, ktoré sa používajú iba 

v množnom čísle: spectacles, významové odlišnosti: a custom – customs (zvyk – 

zvyky), customs (clo). 

o Pád ( privlastňovací (Possessive case): the girl’s name, Mr and Mrs Robert’s house, 

the rise of the sun, a friend of my sister’s.)  

o Určenosť – členy (neurčitý,  určitý, nulový, odlišnosti vo význame: in hospital – in 

the hospital 

 Prídavné mená (Adjectives)  

o Stupňovanie (pravidelné (s pravopisnými zmenami), nepravidelné, porovnávanie: 

as big as, bigger than, the biggest of/in 

o Intenzita (very, enough, too, kolokácie vyjadrujúce intenzitu – totally, entirely) 

o Poradie prídavných mien: názor – veľkost – vek – hmotnosť – tvar – farba – pôvod 

– materiál: a small old white cotton shirt, an old Scottish song,  

o Príčastie trpné a činné vo funkcii prídavného mena: a boring lesson, a bored 

student.  

o Predložkové väzby: interested in, famous for, popular with, fond of, keen on, 

different from, similar to.  

o Väzba the… the…: The sooner, the better. 

 Zámená (Pronouns)  (osobné, privlastňovacie, zvratné, recipročné, ukazovacie, opytovacie, 

vzťažné, neurčité, determinátory, kvantifikátory, zastupujúce) 

 Číslovky (Numerals) (základné, radové, násobné, desatinné, zlomky, počtové výrazy, 

udávanie času, dátum 

 Slovesá (Verbs) (určité slovesné tvary, modálne slovesá, opisné tvary modálnych slovies, 

pravidelné a nepravidelné , slovesá, ktoré sa nepoužívajú v priebehovom čase, statické a 

dynamické slovesá, slovesá vyjadrujúce zmenu stavu, slovesá s predložkovými väzbami, 

viacslovné slovesá, neurčité slovesné tvary – gerundium, infinitiv, slovesné časy – príromný 

jednoduchý, priebehový, minulý čas jednoduchý, priebehový, väzba used to, predprítomný 

jednoduchý, priebehový, predminulý jednoduchý, priebehový, budúci – will, going to, 

budúci priebehový, činný a trpný rod, spôsob – oznamovací, rozkazovací, podmieňovací 

prítomný a minulý, väzba I´d rather, konjunktiv) 

 Príslovky (Adverbs) (miesta, času, spôsobu, miery, frekvencie,  tvorenie prísloviek (vrátane 

pravopisných zmien), zmena významu: hard – hardly, stupňovanie) 

 Predložky (Prepositions) ( jednoduché, zložené, blízke významom: between – among) 
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 Spojky (Conjunctions) 

 Citoslovcia (Interjections) 

 
V rámci intonácie a výslovnosti žiaci dôsledne používajú: 

 

 viazanú výslovnosť, 

 zásady správnej výslovnosti – aspirované p, t, k,э:,  

 dvojhlásky: ai, ei, oi, au, ie, ue,  

 trojhlásky: eie, aie, oie, aue ( symbol sa nedá nájsť v PC), 

 obojperné a pernozubné w a v napr. wet – vet, 

 podnebná hláska n a zadnopodnebná hláska ng napr. thin – think – thing, 

 poznajú rozdiely vo výslovnosti britskej a americkej angličtiny. 

V rámci syntaxe žiaci vedia: 

 slovosled, 

 vyjadriť rôzne typy podmetu, predmetu, 

 použiť spájacie výrazy, výrazy aj ja – ani ja, výpustku, 

 vytvoriť vety jednoduché a súvetia, 

 použiť priamu a nepriamu reč, časovú súslednosť, 

 skrátiť vedľajšiu vetu prechodníkom. 

 

Učebné zdroje 
 

Okrem zvolených kníh a pracovných zošitov pre žiakov, ako sú zdroje Solution  Pre - 

Intermediate a Yes sa na skvalitnenie výučby využívajú CD nosiče ku knihám, internetové zdroje, 

rôzne časopisy, odborná literatúra, dvojjazyčné a výkladové slovníky, cvičenia na aktivity, krížovky 

alebo doplňujúce cvičenia zábavnou formou. Dôležitú rolu  zohráva pri učení použitie autentického 

materiálu, ktorý zahŕňa rôzne magazíny, noviny, letáky či reklamné materiály, ktorý žiakovi 

poskytuje možnosť  vidieť, ako sa jazyk prejavuje aj v takýchto médiách. Žiaci sa môžu oboznámiť 

a vidieť rozdiel medzi variantmi angličtiny, čiže medzi angličtinou, ktorá sa používa v bežnom, 

hovorenom jazyku, potom v serióznych novinách a taktiež v bulvárnej tlači. 
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Študijný materiál, učebnice: 

 

BILÍKOVÁ, A. 2010. Yes! Angličtina – Nová maturita vyššia úroveň. Nitra : Enigma, 2014. ISBN 

978-80-8133-015-5. 

FALLA, T., DAVIES P.A. 2012. Solutions Pre-Intermediate, Student´s Book. Oxford University 

Press: 2012. ISBN 978-0-19-455288-2. 

FALLA, T., DAVIES P.A. 2012. Solutions Pre-Intermediate, Workbook. Oxford University Press: 

2012. ISBN 978-0-19-455290-2. 

FALLA, T., DAVIES P.A. 2012. Solutions Pre-Intermediate, Teacher´s Book. Oxford University 

Press: 2012. ISBN 978-0-19-455290-2. 

English Vocabulary in use Pre intermediate and Intermediate, Cambridge : Cambridge 

University Press, 2011. ISBN 978-0521-14989-1. 

 

Didaktická technika: 

Dataprojekrot, DVD prehrávač, CD prehrávač, plastová tabuľa, , notebook, interaktívna tabuľa. 

 

Materiálne výučbové prostriedky: 

Zbierky testov, plagáty, DVD, internetové zdroje, zvukové a videonahrávky, mapy, zbierky testov 

Ďalšie zdroje: 

Noviny, časopisy. 

Hodnotenie predmetu  

  
Pri hodnotení uplatňujeme metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov stredných škôl. 

Žiak je z predmetu anglický jazyk klasifikovaný iba v prípade, ak v priebehu školského polroka 

absolvoval vyučovanie v rozsahu, ktorý stanovuje Školský poriadok Súkromného gymnázia vo 

Zvolene a získal minimálne 4 známky v prípade prvého cudzieho jazyka (maturitného predmetu. 

Povinnosťou žiaka je byť klasifikovaný známkou z písomného testu (zameraného na gramatiku a 

slovnú zásobu), slohovej práce a ústnej odpovede. 
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Na kontrolu a hodnotenie žiakov z cudzieho jazyka sa využívajú konkrétne a objektívne postupy 

kontroly a hodnotenia. V rámci predmetu cudzí jazyk sú hodnotené štyri zložky predmetu: 

gramatika, slovná zásoba, sloh a ústny prejav. 

Hodnotí sa schopnosť získať, upraviť, spracovať, používať a prezentovať vedomosti, zručnosti a 

návyky v konkrétnych situáciách, obsahová kvalita a jazyková správnosť odpovede, t.j. rozsah 

slovnej zásoby, gramatická správnosť a stupeň rečovej pohotovosti. 

1. Verbálna kontrola (aspoň raz za polrok) zisťuje a hodnotí formou ústnej odpovede osvojenie 

základných poznatkov stanovených výkonovou časťou učebných osnov ŠkVP. Po ústnej odpovedi 

je žiakovi známka oznámená ihneď. Pri úlohách a cvičeniach sa využíva slovné hodnotenie formou 

stručného komentára ku konkrétnemu výkonu žiaka. 

2. Písomná forma kontroly a hodnotenia osvojených poznatkov prebieha dvomi formami: 

a/ Písomné práce a didaktické testy 

Úroveň vedomostí a nadobudnutých zručností jednotlivých tematických celkov zisťuje didaktický 

test (resp. písomná práca). Testy sú zamerané predovšetkým na gramatické javy a slovnú zásobu. 

Žiaci sú klasifikovaní známkou, dodržiavajú sa nasledovné kritériá hodnotenia písomných prác a 

didaktických testov: 

100% - 90% …………… výborný 

89% - 75% …………….. chválitebný 

74% - 55% …………….. dobrý 

54% - 35%…………...… dostatočný 

34% - 0%………………. nedostatočný 

 

Každý učiteľ má vo svojej kompetencii zadávať ďalšie čiastkové testy, úlohy a cvičenia a podľa 

vlastnej potreby hodnotiť zvládnutie preberaných gramatických javov v časovom limite 10 - 20 

minút. Výsledky hodnotenia učiteľ oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu do 10 pracovných dní 

(t.j. vyučovacích dní). Ak žiak z dôvodu absencie nepíše niektorú z písomných prác, učiteľ môže dať 

žiakovi na napísanie tejto práce náhradný termín (najčastejšie na najbližšej vyučovacej hodine). 



 

199 

b/ Slohové práce 

Slohové práce sú žiakovi zadávané podľa tém a žánrov vyplývajúcich z obsahového štandardu 

v jednotlivých ročníkoch. Výsledky hodnotenia učiteľ oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu do 

10 pracovných dní (t.j. vyučovacích dní). Ak žiak z dôvodu absencie nepíše sloh, učiteľ môže dať 

žiakovi na napísanie tejto práce náhradný termín (najčastejšie na najbližšej vyučovacej hodine). 

Hodnotenie slohu sa skladá zo 4 častí (obsah a rozsah, členenie, gramatika a lexika), pričom za 

každú z týchto oblastí môže žiak získať 5 bodov. Výsledná známka vznikne z výsledného 

percentuálneho dosiahnutého výsledku podľa stupnice uvedenej pri písomných prácach. 

 

Pri hodnotení individuálne začlenených žiakov postupujeme podľa platných metodických pokynov 

na hodnotenie žiakov SŠ. 

Pri písomných previerkach môže individuálne začlenený žiak podľa odporúčania vyplývajúceho zo 

správy psychológa používať gramatické tabuľky, slovník, zjednodušujú sa zadania úloh a pristupuje 

sa aj k redukcii úloh. 

Žiaci majú možnosť výslednú známku pri súhrnnom hodnotení a klasifikácii ovplyvniť aj známkami, 

ktoré majú menšiu váhu. Získať ich môžu za: vypracovanú domácu úlohu podľa zadania, za vlastnú 

tvorbu, aktivitu na vyučovaní, účasť na mimoškolských aktivitách, súťažiach, za vypracovanie 

referátov, za príspevky do školského časopisu a pod. 

 

Vyučujúci na hodinách vyžaduje: 

- aktívnu účasť na hodinách; 

- pripravenosť na vyučovanie; 

- nosenie pomôcok; 

- prejav zmysluplného názoru; 

- vypracovanie zadanej práce doma; 

- schopnosť viesť dialóg; 
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- dlhodobo pozorovateľný záujem o proces vyučovania; 

- dôraz na kreativitu; 

- schopnosť komunikovať; 

- adekvátny štýl prejavu. 
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UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU Anglický jazyk 

Predmet: Anglický jazyk 

1.ročník 

 

3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

 

NÁZOV 
TEMATICKÉHO 
CELKU 

 

 

Orientačný 

počet  

hodín 

 

Pojmy z obsahového štandardu  

 

 

Výkonový štandard na optimálnej úrovni 

 

 

 

 

Úvod do štúdia 

jazyka  

 

 

 

 

 

4 

 

Obsah predmetu, metódy  formy práce, kritériá 

hodnotenia. 

Opakovanie z predchádzajúcich ročníkov ZŠ. 

Letné prázdniny. 

Predstavenie  sa a zoznámenie sa so spolužiakmi. 

 

Žiak sa oboznámi sa s obsahom predmetu, metódami a formami práce a kritériami 

hodnotenia  

Žiak opakuje učivo z predchádzajúceho ročníka. 

Žiak vie udržiavať rozhovor o svojich letných prázdninách. 

Žiak sa vie predstaviť a zoznámiť sa s novými spolužiakmi. 
  

Žiak si overuje získané vedomosti na základe ústneho skúšania a robí komunikačné cvičenia 

so svojimi spolužiakmi. 

 

 

 

 

 

Človek a jeho vlastnosti. 

 

Žiak vie opísať vlastnosti človeka. 
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Voľný čas záľuby 

 

 

 

24 

Opozitá.  

Predponové tvorenie opozít prídavných mien. 

Autocharakteristika. 

Prítomné časy a ich porovnávanie. 

Záľuby a koníčky. 

Slovesné vzory. 

Hudobné žánre.  

Vyjadrenie názoru.  

 

 

Žiak vie vytvoriť opozitá prídavných mien pomocou predpôn. 

Žiak vie rozlíšiť a správne použiť prítomné časy 

Žiak vie rozprávať o záľubách 

Žiak vie identifikovať a používať základné slovesné väzby 

Žiak vie vyhľadávať podstatné informácie v texte 

Žiak vie napísať krátky text o sebe  

Žiak si overuje získané vedomosti na základe ústneho skúšania a robí komunikačné cvičenia 

so svojimi spolužiakmi. 

Šport 
 

 

23 

 

Športy, športové disciplíny.  

Športové výrazy. 

Športová udalosť.  

Minulý čas jednoduchý a priebehový, ich 

porovnávanie. 

Rozprávanie o minulej udalosti. 

Súkromný list 

 

Žiak vie rozprávať o športoch. 

Žiak vie tvoriť a použiť minulý čas jednoduchý a priebehový . 

Žiak vie rozlišovať pravidelné a nepravidelné slovesá. 

Žiak vie prerozprávať príbeh. 

Žiak vie vyhľadávať podstatné informácie v texte 

Žiak vie napísať neformálny list. 
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Žiak si overuje získané vedomosti na základe ústneho skúšania, písomných testov a robí 

komunikačné cvičenia so svojimi spolužiakmi. 

 

 

Domov a bývanie  

 

 

 

    24 

 

 

Objekty v meste a na dedine.  

Zložené podstatné mená. 

Vyjadrenie kvantity (some, any,much, many,a lot 

of, a litte, a few).  

Určitý a neurčitý člen. 

Opis obrázku.  

Blog o dovolenkovej destinácii. 

 

Žiak vie opísať miesto. 

Žiak pozná a používa predložky pohybu. 

Žiak vie vyjadriť množstvo. 

Žiak vie správne používať členy. 

Žiak vie rozlišovať zámená some, any. 

Žiak vie porozumieť ľahšiemu novinovému článku 

Žiak vie opísať obrázok 

Žiak vie napísať blog o dovolenkovej destinácii. 
Žiak si overuje získané vedomosti na základe ústneho skúšania, písomných testov a robí 
komunikačné cvičenia so svojimi spolužiakmi. 

 

 

 

 

Kultúra a umenie 
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Filmy a ich žánre.  

Hodnotenie diela pomocou prídavných mien. 

Prídavné mená končiace na –ed/-ing. 

Povolania vo filmovom priemysle. 

Vyjadrenie preferencie.  

 

Žiak vie rozprávať o rôznych typoch filmoch. 

Žiak vie opísať a zhodnotiť film pomocou prídavných mien. 

Žiak rozlíši prídavné mená končiace na –ed/-ing. 

Žiak vie vytvoriť dialóg na kúpenie lístkov na kultúrne predstavenie. 

Žiak vie stupňovať prídavné mená. 
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Stupňovanie prídavných mien.  

Ceremónie a slávnostné udalosti v kultúre. 

Prirovnávanie a porovnávanie.  

Nákup vstupenky na kultúrne podujatie. Recenzia 

filmu. 

Žiak vie používať štruktúry na porovnávanie. 

Žiak vie vyhľadávať podstatné informácie v texte. 

Žiak vie napísať recenziu. 

Žiak vie vyplniť formulár. 

Žiak si overuje získané vedomosti na základe ústneho skúšania, písomných testov a robí 

komunikačné cvičenia so svojimi spolužiakmi. 

 

Predmet:  

Anglický jazyk 

2.ročník 

 

3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

 

NÁZOV 
TEMATICKÉH
O CELKU/ 
Témy  

 

Orientačný 

počet  

hodín 

 

Pojmy z obsahového štandardu  

 

 

Výkonový štandard na optimálnej úrovni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah predmetu, metódy  formy práce, kritériá 

hodnotenia. 

Opakovanie z predchádzajúceho  ročníka. 

 

Žiak sa oboznámi sa s obsahom predmetu, metódami a formami práce a kritériami hodnotenia  

Žiak opakuje učivo z predchádzajúceho ročníka. 

Žiak vie viesť a udržiavať rozhovor o svojich letných prázdninách. 
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Úvod do 

štúdia jazyka  

 

2 Letné prázdniny – pozitíva a nástrahy. 

 

 

Žiak si overuje získané vedomosti na základe ústneho skúšania a robí komunikačné cvičenia so 

svojimi spolužiakmi. 

 

 

Obchod a 
služby 
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Typy obchodov a ich sortiment. 

Finančné operácie. 

Predprítomný čas. 

Gone a been. 

Porovnávanie minulého a predprítomného času. 

Online aukcie. 

Slávne nákupné centrá. 

Reklamácia a sťažnosť. 

Formálny list. 

 

 

Žiak vie identifikovať rôzne obchody a čo ich sortiment. 

Žiak vie rozprávať o slávnych nákupných miestach. 

Žiak vie tvoriť a použiť predprítomný čas. 

Žiak vie rozlišovať minulý a predprítomný čas. 

Žiak vie vyhľadávať podstatné informácie v texte. 

Žiak vie vytvoriť sťažnosť v obchode. 

Žiak vie napísať sťažnosť. 

Žiak si overuje získané vedomosti na základe ústneho skúšania a písomných testov,  robí 

komunikačné cvičenia so svojimi spolužiakmi. 

 

Veda 
a technika 
v službách 
ľudstva 

 

 

25 

 

Elektronické zariadenia a pomôcky. 

Frázové slovesá – manipulácia s elektronickými 

zariadeniami. 

Žiak vie pomenovať a popísať bežné elektronické  zariadenia a pomôcky. 

Žiak vie rozlíšiť a správne použiť will/ going to pri vyjadrovaní budúceho času. 

Žiak vie rozprávať o využívaní sociálnych sietí. 

Žiak vie vytvoriť a správne použiť nulovú podmienku. 
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Sociálne siete, ich pozitíva a negatíva. 

Nulová podmienka. 

Nezvyčajné dopravné prostriedky a iné technické 

pomôcky. 

Pozvanie. 

Odkaz. 

Žiak vie použiť modálne slovesá may/ might/ could  pri vyjadrovaní možností v prítomnosti 

a budúcnosti. 

Žiak vie vyhľadávať podstatné informácie v texte. 

Žiak vie vytvoriť, prijať a odmietnuť pozvanie. 

Žiak vie napísať odkaz s inštrukciou. 

Žiak si overuje získané vedomosti na základe ústneho skúšania a písomných testov,   

 

 

Multikultúrna 
spoločnosť  

 

 

    25 

 

 

Pozdravy, gestikulácia, etiketa. 

Modálne slovesá. 

Frázové (predložkové) slovesá – pohyby tela. 

Špeciálne udalosti a darčeky. 

Prvá podmienka. 

Kultúrne tradície. 

Rada a odporúčanie. 

Odpoveď na pozvanie. 

 

 

Žiak vie  opísať spôsoby pozdravov a gestikulácie v rôznych krajinách. 

Žiak vie  vyjadriť zákaz a nevyhnutnosť pomocou modálneho slovies. 

Žiak vie pomenovať pohyby tela pomocou predložkových slovies. 

Žiak vie  rozprávať o darčekoch typických pre rôzne príležitosti. 

Žiak vie  vytvoriť a správne použiť prvú podmienku. 

Žiak vie  porozumieť textu a vyhľadať v ňom dôležité informácie. 

Žiak vie  dať radu a odporúčanie. 

Žiak vie  písomne prijať a odmietnuť pozvanie. 
 
Žiak si overuje získané vedomosti na základe ústneho skúšania a písomných testov,  robí 
komunikačné cvičenia so svojimi spolužiakmi. 
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Človek a 
príroda 

 

 

 

 

    24 

 

Prírodné katastrofy a ich dôsledky. 

Príponové tvorenie podstatných mien. 

Druhá podmienka. 

Ekológia, recyklácia odpadu . 

Želacie vety. 

Charitatívne finančné zbierky. 

Kvalita života v meste. 

 

 

Žiak vie pomenovať a popísať prírodné katastrofy 

Žiak vie vytvoriť a správne použiť druhú podmienku 

Žiak vie rozprávať o možnostiach recyklovania 

Žiak vie vyjadriť želania 

Žiak vie porozumieť textu a vyhľadať v ňom dôležité informácie 

Žiak vie viesť dialóg a porovnávať myšlienky 

Žiak vie napísať sloh o možnostiach skvalitnenia života vo vlastnom meste 

 

Žiak si overuje získané vedomosti na základe ústneho skúšania a písomných testov,  robí 

komunikačné cvičenia so svojimi spolužiakmi. 

 

Predmet: 

Anglický jazyk 

 

3.ročník 

 

3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

 
  

Pojmy z obsahového štandardu  
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NÁZOV 
TEMATICKÉHO 
CELKU/ Témy  

Orientačn

ý počet  

hodín 

 

Výkonový štandard na optimálnej úrovni 

Úvod do štúdia 
jazykov 

2 Obsah predmetu, metódy  formy práce, kritériá 
hodnotenia. 

Opakovanie z predchádzajúceho  ročníka. 

Letné prázdniny – hodnotenie, porovnávanie. 

 

Žiak sa oboznámi sa s obsahom predmetu, metódami a formami práce a kritériami hodnotenia  

Žiak opakuje učivo z predchádzajúceho ročníka. 

Žiak vie viesť a udržiavať rozhovor o svojich letných prázdninách. 

 

Človek a 
spoločnosť 

25 Kriminalita. 

Priponové tvorenie podstatných mien. 

Predminulý čas. 

Legendárni zbojníci. 

Nepriama reč. 

Moderná kyber-kriminalita. 

Ohlásenie krádeže. 

E-mail. 

Žiak vie pomenovať kriminálne činy, priestupky a osoby, ktoré tieto činy vykonávajú. 

Žiak vie vytvoriť a použiť predminulý čas . 

Žiak vie porozumieť textu a vyhľadať dôležité informácie. 

Žiak vie prerozprávať výpovede iných ľudí. 

Žiak vie viesť  formálny dialóg o krádeži a vysvetliť dôležité informácie. 

Žiak vie napísať e-mail. 

 

Žiak si overuje získané vedomosti na základe ústneho skúšania a písomných testov,  robí 
komunikačné cvičenia so svojimi spolužiakmi. 

 

Kniha, priateľ 
človeka 

25 Literatúra, jej delenie 

Literárni hrdinovia. 

Žiak vie pomenovať literárne druhy a žánre. 

Žiak vie predstaviť slávnych literárnych hrdinov. 
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Trpný rod. 

W. Shakespeare. 

Obľúbené romány tínedžerov – upírska téma. 

Plánovanie stretnutia. 

Súkromný list. 

Žiak vie použiť trpný rod vo všetkých známych časoch. 

Žiak vie predstaviť tvorbu W. Shakespeara. 

Žiak vie porozumieť textu a vyhľadať dôležité informácie. 

Žiak vie viesť neformálny dialóg a naplánovať stretnutie. 

Žiak vie napísať súkromný list podľa zadania. 

Žiak si overuje získané vedomosti na základe ústneho skúšania a písomných testov,  robí 
komunikačné cvičenia so svojimi spolužiakmi 

Rodina  
8 Členovia rodiny, rodinný stav, funkcia členov rodiny 

Povinnosti v rodine, rodinné oslavy 

Problémy v rodinách  

Moja rodina (súčasná, budúca) 

Žiak vie pomenovať členov blízkej aj vzdialenej rodiny, typy rodinných štruktúr. 

Žiak vie opísať funkciu jednotlivých členov v domácnosti. 

Žiak vie porozprávať o povinnostiach členov v rodine. 

Žiak vie opísať rodinné oslavy. 

Žiak vie pomenovať problémy v rodinách a porovnať svoju rodinu s inými. 

Žiak vie predstaviť svoje plány o budúcej rodine. 

Žiak si overuje získané vedomosti na základe ústneho skúšania a písomných testov,  robí 
komunikačné cvičenia so svojimi spolužiakmi 

Kultúra a 
umenie 

10 Úloha a typy umenia v súčasnosti 

Umelecké inštitúcie doma a vo svete 

Vyjadrenie názoru na umelecké dielo 

Moje obľúbené umenie, umelec, dielo 

Žiak vie pomenovať typy umení. 

Žiak vie vysvetliť funkciu umenia v spoločnosti. 

Žiak vie predstaviť slávne umelecké inštitúcie rôzneho typu na Slovensku a vo svete. 

Žiak vie vyjadriť názor na umelecké dielo rôzneho charakteru. 
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Žiak vie prezentovať svoje obľúbené dielo / umelca a vyjadriť potrebu umenia vo svojom živote. 

Žiak si overuje získané vedomosti na základe ústneho skúšania a písomných testov,  robí 
komunikačné cvičenia so svojimi spolužiakmi 

Šport a hry 
8 Typy športov a potrebné športové vybavenie 

Amatérsky a profesionálny šport 

Športové udalosti  

Šport v mojom živote 

Žiak vie pomenovať typy športov a zaradiť ich do kategórií. 

Žiak vie pomenovať športové vybavenia a priradiť ho k správnym športom. 

Žiak vie rozlíšiť pozitíva a negatíva amatérskeho a profesionálneho športu. 

Žiak vie predstaviť najdôležitejšie športové udalosti na Slovensku a vo svete. 

Žiak vie porozprávať o úlohe športu v jeho živote. 

Žiak si overuje získané vedomosti na základe ústneho skúšania a písomných testov,  robí 
komunikačné cvičenia so svojimi spolužiakmi 

Dom a bývanie 
8 Typy bývania, bývanie v meste a na dedine 

Zariadenie domu, bytu, vybavenosť v okolí 

Získanie bytu/domu, problémy s bývaním 

Môj súčasný /budúci dom/byt 

Žiak vie pomenovať typy bývania. 

Žiak vie porovnať pozitíva a negatíva bývania v meste a na dedine. 

Žiak vie pomenovať typy nábytku a priradiť ho do miestností v dome/byte. 

Žiak vie predstaviť svoj byt / dom a popísať občiansku vybavenosť v okolí. 

Žiak vie prezentovať svoju predstavu o budúcom type bývania. 

Žiak vie popísať kroky pri získavaní nového bývania. 

Žiak si overuje získané vedomosti na základe ústneho skúšania a písomných testov,  robí 
komunikačné cvičenia so svojimi spolužiakmi 

Jedlo a 
stravovanie 

8 Typy jedál a nápojov, etiketa stravovania  

Spôsob prípravy jedál, obľúbené jedlo 

Žiak vie pomenovať typy jedál a nápojov. 

Žiak vie predstaviť zásady slušného stravovania. 



 

211 

V reštaurácii, medzinárodná kuchyňa 

Zdravé a nezdravé stravovanie 

Žiak vie opísať spôsob prípravy jednoduchých jedál. 

Žiak vie viesť dialóg s čašníkom  v reštaurácii pri objednávaní jedla, platbe, pri reklamácii. 

Žiak vie porovnať zdravý a nezdravý spôsob stravovania a popísať následky. 

Žiak vie predstaviť svoj stravovací režim. 

Žiak si overuje získané vedomosti na základe ústneho skúšania a písomných testov,  robí 
komunikačné cvičenia so svojimi spolužiakmi 

Opakovanie  
5 Test, písomná práca Žiak vie použiť získané vedomosti pri písaní záverečných testov a písomnej práce. 

 

 

 

Predmet: 

ANGLICKY JAZYK 

4. ročník 

 

3 hodiny týždenne, spolu 90 vyučovacích hodín 

 

 

NÁZOV TEMATICKÉHO CELKU 

Témy 

Počet hodín 

Pojmy z obsahového štandardu Výkonový štandard žiaka na optimálnej úrovni 

Prierezové témy 

Úvod do štúdia 
 

         1 
Cieľové požiadavky na maturitné skúšky 

Žiak pozná cieľové požiadavky na MS a vie nájsť 

zdroj týchto informácií na internete. 
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Škola a štúdium  

5 

Typy škôl 

Učebné predmety 

Porovnanie anglického a slovenského 

školského systému 

Opis školy, do ktorej žiak chodí 

Modálne slovesá 

Žiak vie pomenovať typy škôl a predmety, ktoré 

sa v škole vyučujú 

Žiak vie diskutuje na tému škola a porovnáva 

slovenský školský systém s anglickým školským 

systémom 

Žiak vie opísať vlastnú  školu, dôvody jej výberu 

a navrhnúť zmeny na zlepšenie. 

Žiak vie používať modálne slovesá. 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
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Zamestnanie 

 

5 

Typy zamestnania. 

Spôsoby hľadania si práce  

Problémy na trhu práce, 

nezamestnanosť 

Práca na Slovensku a v zahraničí 

Životopis 

Používanie pasívu 

 

Žiak vie pomenovať typy zamestnaní v rôznych 

oblastiach. 

Žiak vie opísať postup pri hľadaní si práce. 

Žiak vie identifikovať a pomenovať problémy na 

trhu práce. 

Žiak vie porovnať a vyjadriť názor na prácu na 

Slovensku a v zahraničí. 

Žiak vie napísať životopis. 

Žiak vie použiť trpný rod. 

Žiak si overuje získané vedomosti na základe 

ústneho skúšania a robí komunikačné cvičenia 

so svojimi spolužiakmi. 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Slovensko 5 Reálie a základné poznatky o Slovensku 

Bratislava - hlavné mesto ,kultúra, 

história a pamiatky 

Turisticky atraktívne miesta na 

Slovensku 

Zvyky a tradície na Slovensku a ich 

striktné dodržiavanie v niektorých 

oblastiach Slovenska 

Vyjadrenie kvantity. 

 

Žiak vie predstaviť Slovensko, jeho geograf., 

ekonomické podmienky, politický systém. 

Žiak vie porozprávať o hlavnom meste a iných 

väčších mestách na Slovensku. 

Žiak vie porozprávať o turisticky atraktívnych 

miestach na Slovensku . 

Žiak vie predstaviť zvyky a tradície na 

Slovensku. 

Žiak vie vyjadriť kvantitu pri počítateľných aj 

nepočítateľných podstatných menách. 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
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Žiak si overuje získané vedomosti na základe 

ústneho skúšania, písomných testov a robí 

komunikačné cvičenia so svojimi spolužiakmi. 

 

 

Anglicky hovoriace krajiny 

 

5 

 
Reálie a základné poznatky o Veľkej 

Británii, USA 

Londýn, kultúra, história a pamiatky 

Washington, New York, kultúra, 

história a pamiatky 

Zvyky a tradície v UK, USA 

Väzba „there is/there are“ 

 

Žiak vie predstaviť polohu, geografické, 

politické  a ekonomické podmienky v VB, USA. 

Žiak vie porozprávať o dôležitých miestach 

v VB, USA.. 

Žiak vie opísať tradície a zvyky v VB a USA. 

Žiak vie použiť väzbu „there is/there are“. 

Žiak si overuje získané vedomosti na základe 

ústneho skúšania, písomných testov a robí 

komunikačné cvičenia so svojimi spolužiakmi. 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Multikultúrna výchova 

Mestá a miesta 5 

Dôležité miesta v živote človeka 

Rodné mesto  

Vysnívané mesto/ miesto 

Významné mestá na Slovensku a vo 

svete 

Frázové slovesá 

Žiak vie pomenovať dôležité miesta v živote 

človeka a vysvetliť ich dôležitosť. 

Žiak vie opísať svoje rodné mesto. 

Žiak vie porozprávať o svojom vysnívanom 

meste/ mieste. 

Žiak vie vybrať dôležité miesta  na Slovensku 

a vo svete a zdôvodniť ich výber. 

Žiak vie používať a pozná význam základných 

frázových slovies. 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Multikultúrna výchova 
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Žiak si overuje získané vedomosti na základe 

ústneho skúšania, písomných testov a robí 

komunikačné cvičenia so svojimi spolužiakmi 

Multikultúrna spoločnosť 5 

Multikultúrna spoločnosť, jej pozitíva a 

negatíva 

Zvyky a tradície v rôznych krajinách 

Migrácia ľudí, jej dôvody 

Sviatky v rôznych krajinách 

Predponové a príponové tvorenie slov 

 

Žiak vie charakterizovať multikultúrnu 

spoločnosť, vyjadriť názor na jej pozitíva 

a negatíva. 

Žiak vie opísať zaujímavé zvyky rôznych krajín, 

náboženstiev, národov. 

Žiak vie vysvetliť dôvody migrácie ľudí a jej dôsledy. 

Žiak vie opísať typy sviatkov a spôsob ich oslavy 

v rôznych krajinách. 

Žiak vie vytvoriť slová pomocou prípon, predpôn. 

Žiak si overuje získané vedomosti na základe 

ústneho skúšania, písomných testov a robí 

komunikačné cvičenia so svojimi spolužiakmi. 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Multikultúrna výchova 

Idoly a hrdinovia 5 

Typy idolov a hrdinov v živote človeka. 

Vlastnosti človeka. 

Pozitívny a negatívny vplyv idolov. 

Skutoční a literárni / filmoví hrdinovia. 

Charakteristika osoby 

 

Žiak vie pomenovať typy hrdinov a idolov pre 

rôzne etapy v živote človeka. 

Žiak vie pomenovať a vysvetliť pozitívne 

a negatívne vlastnosti človeka. 

Žiak vie vyjadriť názor na vplyv idolov na život 

človeka. 

Žiak vie predstaviť svojho skutočného 

a literárneho/filmového hrdinu. 

Žiak vie vytvoriť charakteristiku osoby. 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
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Žiak si overuje získané vedomosti na základe 

ústneho skúšania, písomných testov a robí 

komunikačné cvičenia so svojimi spolužiakmi 

Masmédiá 5 

Masmediálna komunikácia 

Klasické a moderné typy masmédií 

Vplyvy masmédií na mladého človeka 

Stupňovanie prídavných mien 

Žiak vie vysvetliť význam masmediálnej 

komunikácie. 

Žiak vie rozlíšiť typy klasických a moderných 

masmédií. 

Žiak vie vyjadriť názor na vplyv masmédií na 

ľudí. 

Žiak pozná pravidlá stupňovania prídavných 

mien. 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Mediálna 

výchova 

Ľudské vzťahy 5 Formálne a neformálne medziľudské 

vzťahy 

Priateľstvo, jeho význam v živote 

človeka 

Problémy v medziľudských vzťahoch 

a ich riešenia 

Nepriama reč 

Žiak vie rozlíšiť a opísať formálne a neformálne 

medziľudské vzťahy. 

Žiak vie vyjadriť názor na potrebu priateľstva 

a charakterizovať najlepšieho priateľa. 

Žiak vie identifikovať a pomenovať problémy vo 

vzťahoch a navrhnúť ich riešenie. 

Žiak vie používať nepriamu reč. 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

Voľný čas a záľuby 5 Spôsoby trávenia voľného času 

Záľuby a koníčky 

Životný štýl rôznych generácií. 

Vyjadrenie preferencií 

Žiak vie pomenovať tradičné aj netradičné 

spôsoby trávenia voľného času. 

Žiak vie opísať záľuby a koníčky z rôznych 

oblastí života. 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
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Žiak vie opísať a porovnať životný štýl rôznych 

generácií. 

Žiak vie vyjadriť osobné preferencie pri trávení 

voľného času. 

Človek a spoločnosť 5 Spoločnosť a mladý človek žijúci v nej 

Výchova detí v minulosti 

Výchova detí v súčasnosti 

Mladý človek dnes a v minulosti 

Dodržiavanie pravidiel 

Nerešpektovanie a porušovanie 

pravidiel 

Kriminalita, vandalizmus  

Používanie much, many, few, little 

Žiak 

Vie porovnať výchovu detí v súčasnosti 

s výchovou v minulosti 

Vie diskutovať o rôznych vplyvoch, ktoré 

ovplyvňujú súčasného mladého človeka 

Vie diskutovať o vlastnej predstave výchovy 

mladého človeka 

Vie diskutovať o tom, kde je už hranica 

prekročená a kde už dochádza k porušeniu 

pravidiel a zákonov  

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Veda a technika 5 Vplyvy moderných technológií na 

súčasného človeka 

Výhody a nevýhody moderných 

technológií 

Používanie členov, určitých a 

neurčitých 

Používanie some, any 

 

Žiak 

Vie diskutovať o vplyvoch modernej 

technológie 

Vie rozprávať o pozitívach a negatívach 

modernej technológie 

Vie diskutovať o vplyvoch technológií na 

mladého človeka – internet, mobilné telefóny, 

počítače 

Mediálna 

výchova 
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Človek a príroda 5 

Slovná zásoba – životné prostredie 

Spoločné nažívanie človeka s prírodou 

Prírodné katastrofy po celom svete 

Ako sa starať o životné prostredie 

Používanie neurčitých a určitých členov 

 

Žiak 

Vie diskutovať o nebezpečenstve, ktoré hrozí 

ľudom, ak sa nezačnú starať o životné 

prostredie 

Vie opísať ekologické problémy 

Vie navrhnúť riešenie ekologických problémov. 

Vie diskutovať o katastrofách a krajinách, ktoré 

boli zasiahnuté 

Vie správne použiť určité a neurčité zmená 

Environmentálna výchova 

Bývanie 5 Názvy miestností 

Opis miestnosti (zariadenie a jeho 

postavene v miestnosti) 

Dom alebo byt – výhody/nevýhody 

Bývanie v meste alebo na vidieku 

Inzeráty 

Hypotéka 

Prenájom 

Používanie there is, there are 

Používanie predložiek miesta 

Žiak  

Vie pomenovať miestnosti v byte a opísať ich  

Vie odôvodniť výhody a nevýhody bývania v 

dome či byte/ v meste či na vidieku 

Vie sa orientovať v inzerátoch pri hľadaní 

podnájmu  

Dokáže viesť telefonický rozhovor pri kúpe bytu 

Vie opísať spôsoby získania nového bývania. 

Vie použiť frázy there is/ there are  a správne 

predložky pri opise. 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
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Šport 5 

Slovná zásoba – druhy športov (zimné-

letné, individuálne-kolektívne) 

Obľúbený šport 

Športové súťaže – olympijské hry 

Nové trendy v športe 

Present simple  

Present progressive 

 

Žiak vie: 

pomenovať rôzne druhy športov a športových 

súťaží 

samostatne rozprávať o nových trendoch v 

športe 

porovnať letné a zimné športy 

porozprávať o jeho obľúbených športoch 

a dôvodoch na športovanie 

porozprávať o rizikách v športe. 

správne použiť prítomný jednoduchý 

a priebehový čas. 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

Ochrana života a zdravia 

Rodina 5 

Rodinné štruktúry 

Rodinné vzťahy, problémy, ich riešenie. 

Privlastňovacie zámená 

Present perfect 

Present perfect progressive 

 

Žiak vie: 

porozprávať o jeho rodine, pomenovať rodinné 

štruktúry, rodinné vzťahy. 

vyjadriť predstavu o  jeho budúcej  rodine. 

opísať rôzne typy rodinných problémov 

a navrhnúť spôsoby ich riešenia. 

správne použiť predprítomný jednoduchý 

a priebehový čas  

 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
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Nakupovanie a služby 5 Typy nákupných zariadení 

Slovná zásoba – v supermarkete 

Spôsob platenia 

Banka a výber z bankomatu 

Na pošte – posielanie listov a balíkov 

Používanie shall, will 

Ing – formy 

To - infinitív 

  

Žiak  

Pozná rôzne typy nákupných zariadení 

a sortimentu v nich. 

Pozná základné pojmy z bankovej terminológie 

Vie sa orientovať na pošte, polícii, v nemocnici 

Vie porovnať výhody nakupovania vo veľkých 

obchodných centrách s malými obchodmi 

a supermarketmi 

Vie pomenovať služby 

Vie použiť formy budúceho času a slovesné 

vzory. 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Komunikácia 5 

Komunikácia – verbálna, neverbálna,  

Výhody a nevýhody verbálnej 

komunikácie 

Výhody a nevýhody neverbálnej 

komunikácie 

 Používanie prídavných mien 

a prísloviek, rozdiely 

Žiak 

Vie porozprávať o jednotlivých typoch 

komunikácií 

Vie porovnať verbálnu a neverbálnu 

komunikáciu 

Vie diskutovať o výhodách  a nevýhodách 

verbálnej a neverbálne komunikácie  

Vie uviesť príklady  na rozdielnosť komunikácie 

v rôznych krajinách. 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
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Vie správne používať prídavné mená a príslovky  

Kultúra a umenie 

 

4 Návšteva kina alebo divadla  

Kultúra anglicky hovoriacich krajín 

Literatúra (anglickí autori) 

Výtvarné a sochárske umenie, 

architektúra 

Historické a kultúrne pamiatky 

Past simple 

Past progressive 

 

Žiak vie: 

pomenovať typy umení, umelcov. 

vymenovať a opísať rôzne typy umeleckých 

inštitúcií a konkretizuje ich. 

porozprávať o svojom obľúbenom hudobnom 

interpretovi, literárnom autorovi, filme, 

divadelnej hre, či umeleckom diele. 

diskutovať o potrebe umenia v súčasnej dobe. 

správne použiť minulý jednoduchý 

a priebehový čas 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Šport 

 

4 Slovná zásoba – druhy športov (zimné-

letné, individuálne-kolektívne) 

Obľúbený šport 

Športové súťaže – olympijské hry 

Nové trendy v športe 

Ústne skúšanie 

Present perfect 

Present perfect progressive 

Žiak vie: 

pomenovať rôzne druhy športov a športových 

súťaží 

samostatne rozprávať o nových trendoch v 

športe 

porovnať letné a zimné športy 

porozprávať o jeho obľúbených športoch, prečo 

je dôležité športovať 

porozprávať o rizikách v športe. 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

Ochrana života a zdravia 
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 správne použiť predprítomný jednoduchý 

a priebehový čas 

Bývanie 

4 Pomenovať miestnosti 

Opis miestnosti (zariadenie a jeho 

postavene v miestnosti) 

Dom alebo byt – výhody/nevýhody 

Bývanie v meste alebo na vidieku 

Inzeráty 

Hypotéka 

Prenájom 

Používanie there is, there are 

Používanie predložiek miesta 

Žiak  

Vie pomenovať miestnosti v byte a opísať ich  

Vie odôvodniť výhody a nevýhody bývania v 

dome či byte/ v meste či na vidieku 

Vie sa orientovať v inzerátoch pri hľadaní 

podnájmu  

Dokáže viesť telefonický rozhovor pri kúpe bytu 

Vie opísať spôsoby získania nového bývania. 

Vie použiť frázy there is/ there are  a správne 

predložky pri opise. 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Obchod a služby 

4 
Typy nákupných zariadení 

Slovná zásoba – v supermarkete 

Spôsob platenia 

Banka a výber z bankomatu 

Na pošte – posielanie listov a balíkov 

Používanie shall, will 

Žiak  

Pozná rôzne typy nákupných zariadení 

a sortimentu v nich. 

Pozná základné pojmy z bankovej terminológie 

Vie sa orientovať na pošte, polícii, v nemocnici 

Vie porovnať výhody nakupovania vo veľkých 

obchodných centrách s malými obchodmi 

a supermarketmi 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
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Ing – formy 

To - infinitív 

  

Vie pomenovať služby 

Vie použiť formy budúceho času a slovesné 

vzory. 

Ľudské telo a starostlivosť o 

zdravie 

3 Slovná zásoba – ľudské telo 

Zdravý životný štýl 

Choroby a nehody – návšteva 

lekára/nemocnice 

V lekárni 

Priama reč 

Nepriama reč 

Podmieňovací spôsob 

Žiak  

Pozná časti ľudského tela 

Vie samostatne diskutovať o tom, ako zdravo 

žiť 

Vie tvoriť samostatne rozhovor – návšteva 

u lekára 

Vie pomenovať ochorenia a zranenia. 

Vie vysvetliť rozdiel medzi klasickou 

a alternatívnou medicínou. 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

Ochrana života a zdravia 

Cestovanie 

3 Slovná zásoba – cestovanie 

Slovná zásoba – hotel, lietadlo 

Dôvody cestovania 

Výhody a nevýhody dopravných 

prostriedkov 

Budúci čas – will, going to, present 

simple, present prograssive, will be 

+ing 

  

Žiak 

Vie porozprávať samostatne o dôvodoch 

cestovania 

Vie porovnať výhody a nevýhody dopravných 

prostriedkov. 

Dokáže si rezervovať hotelovú izbu alebo 

letenku 

Vie používať jednotlivé typy budúceho času 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
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Dokáže plynule rozprávať o jeho obľúbenej 

krajine, ktorú navštívil, o krajine, ktorú by chcel 

ešte navštíviť a prečo 

Vie správne použiť formy budúceho času 

Škola a vzdelanie 

3 Typy škôl 

Učebné predmety 

Porovnanie anglického a slovenského 

školského systému 

Výhody štúdia cudzích jazykov 

v zahraničí 

Uplatnenie sa v zahraničí 

Opis školy, do ktorej žiak chodí 

Používanie pasívu 

Modálne slovesá 

Žiak pozná typy škôl a predmety, ktoré sa v 

škole vyučujú 

Vie diskutovať na tému škola a porovnáva 

slovenský školský systém s anglickým školským 

systémom 

Vie vyjadriť výhody študovania v zahraničí 

Dokáže plynule rozprávať o vlastnej škole, 

ktorú navštevuje, dôvodoch jej výberu 

a navrhnúť zmeny na zlepšenie. 

Vie správne použiť modálne slovesá. 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Práca a zamestnanie 

3 Slovná zásoba – práca, zamestnanie 

Hľadanie si práce po skončení školy 

Práca na Slovensku a v zahraničí 

Mladí ľudia a spoločnosť 

Používanie modálnych slovies 

 

Žiak vie diskutovať o jednotlivých typoch 

zamestnania 

Vie opísať postup pri hľadaní práce 

Vie porozprávať o tom, ako sa pripraviť na 

interview 

Vie diskutovať o výhodách a nevýhodách práce 

v zahraničí 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
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Vie diskutovať o veľkej nezamestnanosti na 

Slovensku 

Medziľudské vzťahy 

3 

Slovná zásoba – medziľudské vzťahy 

Priateľstvo 

Základné hodnoty človeka 

Tolerancia medzi ľuďmi 

Vzťahy v škole, triede, na pracovisku, 

doma, v susedstve. 

Počitateľné a nepočitateľné podstatné 

mená 

Žiak vie porovnať priateľská z detstva a z dospelosti 

Vie diskutovať o základných hodnotách, ku ktorým 

ho vychovávali jeho rodičia 

Vie diskutovať o tolerancii medzi ľuďmi 

Vie povedať o jeho základných hodnotách a ich 

potrebách v živote človeka 

Vie charakterizovať najlepšieho priateľa 

Vie opísať typy vzťahov v škole, triede, na 

pracovisku, doma a v susedstve. 

Vie správne používať počitateľné a nepočitateľné 

podstatné mená 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Človek a príroda 

3 
Slovná zásoba – životné prostredie 

Spoločné nažívanie človeka s prírodou 

Prírodné katastrofy po celom svete 

Ako sa starať o životné prostredie 

Používanie neurčitých a určitých členov 

 

Žiak vie diskutovať o nebezpečenstve, ktoré 

hrozí ľudom, ak sa nezačnú starať o životné 

prostredie 

Vie opísať ekologické problémy 

Vie navrhnúť riešenie ekologických problémov. 

Vie diskutovať o katastrofách a krajinách, ktoré 

boli zasiahnuté 

Vie správne použiť určité a neurčité zmená 

Environmentálna výchova 

Vývoj vedy a technológií 
3 Vplyvy moderných technológií na 

súčasného človeka 

Žiak vie diskutovať o vplyvoch modernej 

technológie 

Mediálna 
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Výhody a nevýhody moderných 

technológií 

Používanie členov, určitých a 

neurčitých 

Používanie some, any 

Vie rozprávať o pozitívach a negatívach 

modernej technológie 

Vie diskutovať o vplyvoch technológií na 

mladého človeka – internet, mobilné telefóny, 

počítače 

výchova 

Človek a spoločnosť 

3 Spoločnosť a mladý človek žijúci v nej 

Výchova detí v minulosti 

Výchova detí v súčasnosti 

Mladý človek dnes a v minulosti 

Dodržiavanie pravidiel 

Nerešpektovanie a porušovanie pravidiel 

Kriminalita, vandalizmus  

Používanie much, many, few, little 

Žiak vie porovnať výchovu detí v súčasnosti 

s výchovou v minulosti 

Vie diskutovať o rôznych vplyvoch, ktoré ovplyvňujú 

súčasného mladého človeka 

Vie diskutovať o vlastnej predstave výchovy mladého 

človeka 

Vie diskutovať o tom, kde je už hranica prekročená 

a kde už dochádza k porušeniu pravidiel a zákonov  

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Komunikácia 

3  

Čo je komunikácia 

Komunikácia – verbálna, neverbálna,  

Výhody a nevýhody verbálnej 

komunikácie 

Výhody a nevýhody neverbálnej 

komunikácie 

Žiak vie porozprávať o jednotlivých typoch 

komunikácií 

Vie porovnať verbálnu a neverbálnu 

komunikáciu 

Vie diskutovať o výhodách  a nevýhodách 

verbálnej a neverbálne komunikácie  

Vie uviesť príklady  na rozdielnosť komunikácie 

v rôznych krajinách. 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
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 Používanie prídavných mien 

a prísloviek, rozdiely 

Vie správne používať prídavné mená a príslovky  

Masmédiá  

3 

Masmédiá 

Vplyvy masmédií na mladého človeka 

Časopisy, bulvárne noviny, módne 

časopisy 

Stupňovanie prídavných mien 

Žiak vie vysvetliť pojem masmediálnej 

komunikácie 

Vie uviesť príklady masmédií 

Vie diskutovať o vplyvoch masmédií na 

mladého človeka 

Vie rozprávať o pozitívach a negatívach 

masmédií 

Vie stupňovať prídavné mená 

Mediálna 

výchova 

Ľudia a spoločnosť 

3 Spoločnosť – normy, spôsoby, etika a 

etiketa 

Etiketa v stravovaní, odievaní, 

konverzácii 

Negatívne vplyvy novodobej 

spoločnosti na mladého človeka 

Drogy,alkohol, cigarety 

Ľudia v núdzi – bezdomovci, 

hendikepovaní, utečenci 

Správne používanie predložiek 

Predložky v spojení s frázovými 

slovesami 

Žiak vie  vysvetliť význam slova spoločnosť a jej 

základné normy. 

Vie popísať pravidlá stravovania, odievania, 

konverzácie v rôznych situáciách. 

Vie vysvetliť rozdiel medzi etikou a etiketou. 

Vie popísať spôsoby narušovania spoločenskej 

normy a vyplývajúce dôsleky. 

Vie vysvetliť situáciu bezdomovcov, 

hendikepovaných a utečencov, vyjadrí názor na 

tieto skupiny ľudí. 

Vie správne používať predložky v spojení 

s frázovými slovesami 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
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Jedlo 

4 Slovná zásoba – jedlo, potraviny, 

ovocie, zelenina 

Obľúbené jedlo 

Typické slovenské jedlá 

Typické anglické jedlá 

Výhody a nevýhody stravovania 

v reštauráciách 

Fastfood – nezdravé jedlá 

Príprava jedla 

Príslovky miesta  

Žiak vie pomenovať rôzne stravovacie návyky 

na Slovensku a Anglicku 

Vie porozprávať o jedlách, ktoré sú typické pre 

Slovensko 

Vie porozprávať o jedlách, ktoré sú typické pre 

Anglicko 

Vie rozprávať o výhodách a nevýhodách 

stravovania v reštauráciách 

Vie porozprávať o svojom obľúbenom jedle 

Vie popísať spôsob prípravy jedál.  

Dokáže správne používať príslovky miesta 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

Ochrana života a zdravia 

Záľuby, voľný čas a životný štýl 

3 hobby 

Vymenovanie voľnočasových aktivít 

Mladý človek a jeho voľný čas 

Tvoj voľný čas 

predložky  

Žiak vie vymenovať rôzne typy voľnočasových aktivít 

Vie porozprávať o svojich vlastných záľubách 

Vie diskutovať o tom, prečo ľudia moje záľuby, či je 

potrebné, aby mladí ľudia mali záľuby 

Vie porozprávať o tom, ako mladá generácia trávi 

svoj voľný čas 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Multikulturárna spoločnosť 

3 Definícia multikul. spoločnosti 

Zvyky a tradície na Slovensku 

Zvyky a tradície v anglicky hovoriacich 

krajinách 

Žiak vie pomenovať a vysvetliť termín 

multikulturárna spoločnosť 

Vie plynule porozprávať o zvykoch a tradíciách 

na Slovensku 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

Multikultúrna výchova 
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Spolužitie párov rôznych národností 

Používanie frázových slovies 

Vie plynule porozprávať o zvykoch a tradíciách 

v anglicky hovoriacich krajinách 

Dokáže diskutovať o manželstvách rôznych rás 

Mestá a miesta 

3 

rodné mesto 

Vysnívané mesto 

Správne používanie predložiek po 

slovesách, prídavných menách 

Žiak vie porozprávať o svojom rodnom meste, 

čo preňho rodné mesto znamená 

Vie porozprávať o svojom vysnívanom mieste, 

kde by chcel bývať a odôvodniť to. 

Vie predstaviť mestá a miesta na svete, ktoré 

už navštívil alebo by si to želal. 

 Dokáže správne používať predložky po 

slovesách a prídavných menách 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

Environmentálna výchova 

Móda 

3 

móda 

módne trendy Známi módni návrhári 

Módne vplyvy na človeka 

Uniformy v školách a ich dôležitosť 

Správne používanie vzťažných viet 

Žiak vie porozprávať o svojej móde 

Vie porovnať aká móda bola v minulosti a aká je 

dnes 

Vie plynule rozprávať o celebritách a ich módnych 

trendoch, koľko peňazí utrácajú na módne hity 

Vie diskutovať o tom, či je alebo nie je obeťou módy, 

či jeho oblečenie je odrazom jeho momentálnej 

nálady 

Dokáže správne používať vzťažné vety 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Kniha, priateľ človeka 

3 
Obľúbená kniha, autor, žáner 

Dôležitosť kníh v živote človeka 

Žiak vie plynule porozprávať o svojej obľúbenej 

knihe, autorovi 

Vie porovnať knihu a film 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
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Mladý človek a jeho vzťah ku knihe 

Porovnanie knihy a filmu 

Správne používanie určitých 

a neurčitých vzťažných viet 

Dokáže diskutovať na tému, prečo mladí ľudia 

čítajú menej 

Vie diskutovať, podľa čoho si vyberá knihu, či 

vie dobrá kniha ovplyvniť jeho náladu 

Dokáže správne používať určité a neurčité 

vzťažné vety 

Mediálna výchova 

Môj idol 

3 

Kto je tvoj idol 

Prečo ľudia majú svoj idol 

Pozitívny a negatívny vplyv idolov na 

človeka 

Žiak vie porozprávať o svojom obľúbenom idole 

Vie diskutovať samostatne, prečo daný idol 

uznáva 

Vie diskutovať o tom, ako sa človek dá 

ovplyvniť idolom, ktorý uznáva 

Vie rozprávať o tom, aké by to bolo, keby bol 

on pre niekoho idolom a prečo ľudia majú svoj 

idol 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Anglicky hovoriace krajiny –

Veľká Brítánia, USA 

5 Reálie a základné poznatky o Veľkej 

Británii, USA 

Slávne miesta, kultúra, história 

a pamiatky 

Zvyky a tradície v UK, USA 

 

Žiak vie plynule rozprávať o reáliách Veľkej 

Británie, USA, o hlavnom meste  

Vie plynule rozprávať o zvykoch, tradíciách 

a charakt. črtách VB/USA 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Multikultúrna výchova 

Slovensko – môj rodný kraj 3 Reálie a základné poznatky o Slovensku Žiak Osobnostný a sociálny rozvoj 
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Bratislava - hlavné mesto ,kultúra, 

história a pamiatky 

Zvyky a tradície na Slovensku a ich 

striktné dodržiavanie v niektorých 

oblastiach Slovenska 

 

Vie plynule rozprávať o reáliách Slovenska, 

kultúre, histórii, o hlavnom meste Bratislava 

Vie plynule rozprávať o zvykoch, tradíciách 

a ich dodržiavaní  

Vie diskutovať, prečo by sa mali tradície 

uchovávať 

 

Opakovanie tém 

6 

 

Žiak 

Vie diskutovať o témach prebratých počas 

školského roku 
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Seminár z anglického jazyka                      

                     VZDELÁVACIA OBLASŤ: JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

Názov predmetu Seminár z anglického jazyka 

Časový rozsah výučby 4.ročník, 1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín 

Kód a názov študijného 

odboru 

8270 M 00 scénická kostýmová tvorba 
8260 M 00 propagačné výtvarníctvo 

Ročník 4.  

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Seminár z anglického jazyka rozširuje učivo predemtu anglický jazyk a pripravuje žiakov na maturitnú 

skúšku.  

9.3 Etická výchova 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: ČLOVEK A HODNOTY  

Názov predmetu Etická výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Kód a názov študijného odboru 8270 M 00 scénická kostýmová tvorba 
8260 M 00 propagačné výtvarníctvo 

Ročník  1.- 2. ročník 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

 

Charakteristika predmetu 

Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou 

identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť 

a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba 

s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje 

pochopenie a interiorizáciu mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi 

v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu 



 

233 
 

harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe 

a medzi národmi. 

Etická výchova sa v prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža 

v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú výchovu je primárny rozvoj etických 

postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností ( otvorená  

komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie druhých, ako aj podpora mentálnej hygieny, 

podieľa sa na primárnej prevencii porúch správania a učenia 

 

Cieľ predmetu 

Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na stredných školách je: 

 umožniť žiakom na primeranej úrovni pomenovať a vysvetliť základné etické postoje 

a spôsobilosti; 

 ďalej rozvíjať a zdokonaľovať u žiakov základné etické postoje a spôsobilosti osvojené na 

základnej škole ako sú sebaovládanie, pozitívne hodnotenie seba a druhých, komunikačné 

zručnosti, tvorivé riešenie medziľudských vzťahov atď.; 

 umožniť žiakom na primeranej úrovni vysvetliť základné etické pojmy, súvislosť medzi 

hodnotami a normami; 

 vysvetliť žiakom princípy náboženskej a nenáboženskej etiky, ukázať im cestu k pochopeniu 

a tolerovaniu správania a názorov spoluobčanov a spolužiakov; 

 vysvetliť žiakom dôležité hodnoty a etické normy súvisiace so životom a zdravím, rodinným 

životom, rodičovstvom a sexualitou, ekonomickým životom a prácou v povolaní, posilniť 

u žiakov rozvíjanie morálneho úsudku a zmyslu pre zodpovednosť; 

 pomocou zážitkových metód, nácvikom a prepojením osvojeného správania s každodenným 

životom umožniť žiakom osvojiť si základné postoje a spôsobilosti súvisiace s uvedenými 

hodnotami a normami. 

 

Prehľad výchovno-vzdelávacích stratégií 

Vo vyučovacom predmete etická výchova využívame pre utváranie a rozvíjanie tejto kľúčovej 

kompetencie výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožnia: 

 osvojiť si normy spoločenského správania a občianskeho spolužitia; 

 nácvik odpovedajúceho správania, kultivovaného vyjadrovania vlastných myšlienok, názorov 

a postojov; 
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 rešpektovať kultúrne, náboženské a iné odlišnosti ľudí a spoločenstiev; 

 rozvíjať zmysel pre zodpovednosť a pochopiť hodnoty súvisiace s rodinným životom, 

rodičovstvom, sexualitou a prácou v povolaní. 

 

Medzipredmetové vzťahy 

Etická výchova súvisí aj s vyučovaním ďalších vyučovacích predmetov predmetov. Na rozdiel 

od nich sa sústreďuje na etický aspekt učiva. Napríklad využíva úryvky z literárnych diel, ale so 

zameraním na senzibilizáciu pre etické problémy a vyzdvihnutím pozitívnych vzorov správania. To isté 

možno povedať o náuke o spoločnosti, ktorá obsahuje učivo religionistiky. Etická výchova v učive 

náboženská etika sa zameriava na etický aspekt náboženstva s cieľom pochopiť správanie a postoje 

veriacich a vychovávať  žiakov s odlišnými postojmi k náboženstvu k vzájomnej tolerancii. Tak ako 

náuka o spoločnosti alebo občianska náuka, aj etická výchova rozvíja mladého človeka v kontexte  

štrukturovania cieľavedomej prípravy na rodinný, občiansky, profesiový a kultúrny život poskytovaním 

uceleného psychologicky zdôvodneného programu. Postoje a správanie žiaka ovplyvňujú aj ostatné 

učebné predmety. Hodiny estetickej výchovy, náuky o spoločnosti, dejepisu, literatúry a ďalších 

učebných predmetov dávajú veľa príležitosti na rozhovor o etických problémoch, na prezentáciu 

pozitívnych vzorov správania a pod. 

 

Metódy a formy práce  

Účinnosť etickej výchovy vo veľkej miere závisí od špecifického partnerského, priateľského, 

dobroprajného, ale zároveň náročného a dôsledného vzťahu k žiakovi. Na hodine etickej výchovy 

nehodnotíme žiakov známkou. Je vhodné jednotlivcov slovne oceniť počas hodiny a skupinu žiakov 

priebežne i na konci hodiny. Žiaci by mali mať priestor na vyjadrenie svojich pocitov, ako sa im hodina 

páčila a v čom by privítali zmenu. Dosahovanie cieľov sa bude realizovať najmä prostredníctvom 

zážitkových metód, ktoré vytvárajú optimálne podmienky pre budovanie mravného úsudku 

a zvnútornenie ponúkaných hodnôt. Pri vyučovaní sa budú využívať metódy a techniky označované ako 

cvičenia, aktivity – hra, hranie rolí, scénok, anketové metódy, problémové vyučovanie, dramatizácia. 

Aktivity pomáhajú precítiť etické hodnoty, uľahčujú porozumieť normám, ktoré súvisia s očakávaným 

správaním, umožňujú nácvik zodpovedajúceho správania a prenos získaných skúseností do správania 

sa v reálnom svete. Žiaci počas hodiny sedia v kruhu, aby si videli navzájom do tváre, aby sa vzájomne 

poznávali. Domáce úlohy sa netýkajú písomného vypracovávania, ale konkrétnych jednoduchých 
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cvičení orientovaných na požadované správanie. Dôležitou súčasťou každej hodiny je podelenie sa 

s niekým so získanou skúsenosťou v bežnom živote. 

 

Učebné zdroje 

Na podporu a aktiváciu vyučovania sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

LENCZ, L., 1998. Pedagogika etickej výchovy. Výchova k prosociálnosti. Bratislava : Metodické centrum 
v Bratislave, 1998. 31 s. ISBN 8080520267. 

LENCZ, L., 1993. Metódy etickej výchovy. Bratislava : Metodické centrum v Bratislave, 1993. 83 s. ISBN 
8085185539. 

LENCZ, L. – Križová, O., 2004. Metodický materiál k predmetu etická výchova. Prešov : Metodicko-
pedagogické centrum, 2004. 148 s. ISBN 8089055508. 

ZELINA, M., UHEREKOVÁ, M., 2000. Ako sa stať sám sebou ( Program CESTY ). Bratislava : Vydavateľstvo 
Poľana, 2000. 56 s. ISBN 8089002218. 

 

Hodnotenie: Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl, sú 

v súlade splatnými učebnými osnovami a cieľmi k hodnoteniu žiakov. 
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UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU Etická výchova 

Prvý ročník 

 

Predmet: Etická výchova 

Vyučovací jazyk: slovenský jazyk 

 

 

1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

 

NÁZOV TEMATICKÉHO 

CELKU 

Témy  

 

 

Orientačný počet  

hodín 

 

Pojmy z obsahového 

štandardu 

 

Výkonový štandard žiakov na optimálnej úrovni 

 

Úvod do problematiky 

 

 

4 

Oboznámenie sa 

s cieľom ETV 

úvod do štúdia etiky 

morálka, mravnosť 

morálka a mravnosť 

dnes 

 

Žiak vie definovať ciele etickej výchovy, vysvetliť význam etika, základné 

pojmy, riadiť sa etickými princípmi 
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Komunikácia 

 

 

 

 

6 

 

 

komunikácia 

a komunikačné 

zručnosti 

empatia a asertivita 

v komunikácii 

vyjadrenie 

pozitívnych 

a negatívnych 

pocitov 

riešenie konfliktov, 

počúvanie a vedenie 

dialógu 

 

Žiak vie vysvetliť pojem komunikácia, vyjadriť svoj názor a argumentovať ho, 

pomenovať svoje pocity, riešiť konfliktné situácie, počúvať a oceniť druhých, 

naučiť sa vzájomnej úcte. 
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Dôstojnosť a hodnota 

ľudskej osoby 

 

 

 

 

14 

 

hodnota človeka 

poznanie seba 

samého, vlastnej 

identity 

pozitívne 

hodnotenie druhých 

spolupatričnosť, 

rodina 

ľudská dôstojnosť 

a náboženská etika 

rešpekt a úcta 

k iným rasám,. 

hodnotám, 

handicapovaným 

ľuďom 

prosociálne 

správanie, 

prosociálne vzory v 

médiách  

môj obľúbený 

televízny hrdina 

vplyv médií na 

človeka 

Žiak vie vysvetliť hodnoty človeka, akceptovať a vážiť si druhých, rozpoznať 

svoje silné a slabé stránky, prejaviť druhým láskavosť, priateľstvo, 

akceptovať iné náboženské kultúry a vysvetliť ich znaky, prejaviť rešpekt 

a úctu voči osobám iného svetonázoru, iným rasám a etnikám, 

handicapovaným, pomáhať druhým bez očakávania odmeny 
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Etika sexuálneho 

života 

 

 

 

9 

 

etika sexuálneho 

života 

sexuálny život a jeho 

nástrahy 

priateľstvo, 

zamilovanosť, umelé 

prerušenie 

tehotenstva, 

pohlavne prenosné 

choroby, HIV-AIDS 

  

Žiak vie definovať základné pojmy a ciele tematického celku, porozumieť 

sexualite 

 

 

2. ročník 

Číslo 

tem. 

celku 

Tematický celok Počet  

hodín 

Očakávané výstupy 

1 Úvod do problematiky 1 Žiak 

- vie definovať ciele etickej výchovy, oboznámiť sa so systémom práce    
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2 Dobré vzťahy v rodine 12 Žiak  

- vie vysvetliť význam rodiny a jeho základné funkcie, jeho súčasný 

pohľad, vysvetliť slovo plánované rodičovstvo, zvládnuť komunikáciu 

medzi rodičmi a deťmi, rozvíjať svoju osobnosť v rodine, definovať 

pojmy týranie a násilie, pomenovať práva a potreby dieťaťa, vysvetliť 

rozdiel fungujúcej a nefungujúcej rodiny 

   

3 Život, telesné a duševné zdravie ako etická 

hodnota 

8 - vysvetliť podstatu škodlivosti a nezmyselnosti akejkoľvek závislosti, 

konzumácie alkoholu, pomenovať hodnotu života, analyzovať svoj 

postoj k telu, definovať pojem eutanázia a analyzovať ho, zamyslieť sa 

nad hodnotou života    

4 Filozofické zovšeobecnenie etických zásad 5 - vie definovať základné etické pojmy, rozvíjať mravný úsudok 

a pravdivosť, rozlíšiť pravdu od klamstva, zhodnotiť životné situácie, 

rozvíjať povedomie a príslušnosť k svojmu regiónu    

5 Etika práce 7 - vie vysvetliť význam slova práca, rozlíšiť práva a povinnosti na 

pracovisku, vyjadriť hodnotu peňazí, vysvetliť dôležitosť vytvárania 

dobrých vzťahov na pracovisku 
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9.4 Náboženská výchova 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: ČLOVEK A HODNOTY  

Názov predmetu Náboženská výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 66 vyučovacích 

hodín 

Kód a názov študijného odboru 8270 M 00 scénická kostýmová tvorba 
8260 M 00 propagačné výtvarníctvo 

Ročník  1.- 2. 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Vyučovací jazyk Slovensk ý jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboženská, 

má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboženská výchova má 

preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy v škole.  

Vyučovací predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie, 

svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a 

integrálnej súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu  

kresťanských cirkví a  k ich tradíciám, otvára pre neho možnosť života s cirkvou.   

Vyučovací predmet náboženská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie 

hodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym 

kreditom, ktorých hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre 

život spoločnosti. Náboženská výchova je  výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným 

jednotlivcom i celej spoločnosti. Učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, 

rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom žijú. 

Výučba predmetu zároveň nadväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, 

umožňuje žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej 

diskusie. Učí žiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je 

skutočne morálnym dobrom pre jednotlivca i pre celú spoločnosť.  

 

Cieľ predmetu 

Predmet  náboženská výchova umožňuje žiakom:  

 formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a konania 
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 konfrontovať ich s vedecky a  nábožensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na 

svet 

 hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu  

 formovať svedomie 

 spoznávaním identity človeka reflektovať vlastnú identitu 

 uvedomiť si dôležitý význam vlastného rozhodnutia pre svetonázorový postoj 

 prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie 

 v trojičnom rozmere budovať ľudský rozmer vzťahov ako naplnenie zmyslu života 

 rozvíjať kritické myslenie hodnotením pozitívnych aj negatívnych javov v spoločnosti 

a v cirkvi 

 

Prehľad výchovno – vzdelávacích stratégií 

 Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu 

vyučovania, vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených 

cieľov a kľúčových kompetencií žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov 

vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia.  

 Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť možno využiť motivačné metódy, ako 

je motivačné rozprávanie (približovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor 

(aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), motivačný problém (upútanie 

pozornosti prostredníctvom nastoleného problému), motivačnú demonštráciu ( 

vzbudenie záujmu pomocou umeleckého diela). 

 Expozičné metódy je potrebné využívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností. 

Odporúča sa rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), 

vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna 

komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, konvergentných 

a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie 

javov, rozhodovanie), demonštračná metóda (demonštrácia obrazov), pozorovanie 

(cielené systematické vnímanie objektov a procesov), manipulácia s predmetmi 

(práca so symbolom, didaktická hra). 

 Významné miesto majú problémové metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda 

(učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe 

a výberu možných riešení a vlastnom riešení) a projektová metóda (riešenie 

projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj 

praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu).  
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Pre realizáciu cieľov sú dôležité aktivizujúce metódy, z nich je vhodná diskusia 

(vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia 

daného problému), filozofická diskusia je efektívnym prostriedkom, ako vytvárať rovnováhu 

medzi vyučovaním zameraným na prežívanie a vyučovaním zameraným na rozumové 

zdôvodňovanie viery, situačná metóda (riešenie problémového prípadu reálnej situácie so 

stretom záujmov), inscenačná metóda (sociálne učenie v modelovej predvádzanej situácii, 

pri ktorej sú žiaci aktérmi danej situácie), didaktické hry (sebarealizačné aktivity na 

uplatnenie záujmov, a spontánnosti), kooperatívne vyučovanie (forma skupinového 

vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny), dramatizácia 

(plánovaný dramatizovaný prednes hry, príbehu  a pod.) simulácia (simulovanie,  

napodobňovanie  životných  situácií,  aktivity, ktoré   vyžadujú   interakciu medzi skupinou 

žiakov  a jednotlivcami), kompozícia (vypracovanie osnovy referátu, písomné rozvíjanie  

témy, príbehu a pod.),"A propos":  konverzácia  alebo  iná spoločensky orientovaná  

interakcia, podľa rozprávania  učiteľa, žiakov, návštevníka  o najdôležitejších a 

najaktuálnejších témach zo života.  Typické autentické rozhovory. 

 Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy 

opakovania a precvičovania, (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s využitím hry AZ kvíz, 

domáce úlohy).   

 

Žiaci počas hodín NV sedia v kruhu, aby si videli navzájom do tváre, aby sa vzájomne 

poznávali. Je to východisková pozícia, ktorá nie je cieľom, ale prostriedkom. Samozrejme, je 

možné aj iné usporiadanie priestoru v závislosti od metódy, ktorú učiteľ pre danú aktivitu 

zvolil. 

Domáce úlohy (transfer) sa netýkajú písomného vypracovávania, ale konkrétnych 

jednoduchých cvičení či predsavzatí orientovaných na požadované správanie. Dôležitou 

súčasťou každej hodiny je podelenie sa s niekým so získanou skúsenosťou v bežnom živote. 

 

Obsah vzdelávania 

Vo vyučovacom predmete náboženská výchova využívame výchovné a vzdelávacie 

stratégie, ktoré žiakom umožňujú:  

 Kompetencie k učeniu sa – rozumieť symbolickému spôsobu vyjadrovania 

biblického jazyka a jazyka cirkvi, integrovať náboženský spôsob vnímania 

a chápania sveta do svojho celkového vzťahu k svetu, súbežne s pohľadom 

prírodných a humanitných vied, prejavovať ochotu venovať sa ďalšiemu 

štúdiu a dialógu medzi týmito obormi aj v ďalšom živote  



 

244 
 

 Komunikačné kompetencie – porozumieť rôznym  textom; poetickým, 

obrazným a náboženským, porovnať ich s inými druhmi textov, rozlíšiť rôzne 

literárne druhy v Biblii, oceniť ich krásu a reflektovať rôznosť významov ich 

posolstva. 

 Kompetencie k  riešeniu problémov – rozvíjať kritické myslenie reflexiou 

problémových situácii, ich riešením v spoločnej diskusii a kladením 

filozofických otázok, hľadať kritéria pre voľbu riešenia problémov, vedieť 

zdôvodniť svoje návrhy riešenia s dôrazom na etický prístup k ľuďom a 

k životnému prostrediu. 

 Sociálne a interpersonálne kompetencie – pri práci vo dvojiciach alebo 

v skupinách si uvedomiť, čo všetko so sebou prináša kooperatívny spôsob 

práce, prostredníctvom cvičení a aktivít rozvíjať schopnosť stíšenia sa, 

vnútornej koncentrácie a meditácie, ktoré sú predpokladom hlbšej reflexie. 

 Občianske kompetencie – porozumením postojov inak nábožensky alebo 

svetonázorovo zmýšľajúcich ľudí a chápaním kultúrneho a historického 

kontextu iných náboženstiev budovať postoj tolerancie, hľadať nielen príčiny 

konfliktov ale aj vzory osobností, ktoré sa vďaka svojim kresťanským 

postojom zasadili o ich nápravu, postoj zodpovednosti dať do súvisu 

s hodnotou slobody, hľadať ich vzájomný vzťah ako aj vzťah k Božej autorite. 

 Pracovné kompetencie – chápaním dôstojnosti človeka, ktorá nezávisí od 

jeho výkonu, rozvíjať zdravý postoj k požiadavkám na výkon zo strany 

súčasnej spoločnosti. 

 Kultúrne kompetencie – prezentáciou obsahov svetových náboženstiev 

predstavených vo vzťahu ku kresťanstvu porozumieť vzájomnému vzťahu 

náboženstva a kultúry, integrovať náboženský rozmer života do vlastného 

vzťahu ku kultúre v jej historickom a súčasnom prejave. 

 Existenciálne kompetencie – prostredníctvom práce so symbolmi a 

symbolickou rečou objavovať v sebe túžbu po prekročení všednej 

každodennej ohraničenosti svojho života smerom k transcendentnu, 

filozofickým rozmerom vedenia diskusie spoznávať súvislosti podmieňujúce 

hľadanie a nachádzanie životného zmyslu a byť otvorený pre jeho 

transcendentnú hĺbku, filozofickým rozmerom vedenia diskusie spoznávať 

význam kresťanského pohľadu na hranice človeka – utrpenie a smrť, otvoriť 

sa  pre možnosti ich prekonania, ktoré ponúka kresťanská viera  
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Metódy a formy práce  

Viď učebné osnovy. 

Učebné zdroje 

Názov tematického 

celku 
Odborná literatúra 

Didaktická 

technika 

Materiálne výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

Hľadanie cesty metodická príručka katolíckeho 

náboženstva „Vzťahy a 

zodpovednosť“, Katolické 

pedagogicke a katechetické 

centrum, n.o., Spišská Nová Ves 

CD, DVD Sväté písmo, 

Katechizmus 

Katolíckej cirkvi, 

Dokumenty Katolíckej 

cirkvi, biblické mapy 

Internet, 

vlastné projekty 

Boh v ľudskom svete metodická príručka katolíckeho 

náboženstva „Vzťahy a 

zodpovednosť“, Katolické 

pedagogicke a katechetické 

centrum, n.o., Spišská Nová Ves 

CD, DVD Sväté písmo, 

Katechizmus 

Katolíckej cirkvi, 

Dokumenty Katolíckej 

cirkvi, biblické mapy 

Internet, 

vlastné projekty 

Byť človekom metodická príručka katolíckeho 

náboženstva „Vzťahy a 

zodpovednosť“, Katolické 

pedagogicke a katechetické 

centrum, n.o., Spišská Nová Ves 

CD, DVD Sväté písmo, 

Katechizmus 

Katolíckej cirkvi, 

Dokumenty Katolíckej 

cirkvi, biblické mapy 

Internet, 

vlastné projekty 

Na ceste k osobnosti metodická príručka katolíckeho 

náboženstva „Vzťahy a 

zodpovednosť“, Katolické 

pedagogicke a katechetické 

centrum, n.o., Spišská Nová Ves 

CD, DVD Sväté písmo, 

Katechizmus 

Katolíckej cirkvi, 

Dokumenty Katolíckej 

cirkvi, biblické mapy 

Internet, 

vlastné projekty 

Boh a človek metodická príručka katolíckeho 

náboženstva „Vzťahy a 

zodpovednosť“, Katolické 

pedagogicke a katechetické 

centrum, n.o., Spišská Nová Ves 

CD, DVD Sväté písmo, 

Katechizmus 

Katolíckej cirkvi, 

Dokumenty Katolíckej 

cirkvi, biblické mapy 

Internet, 

vlastné projekty 

Človek v spoločenstve metodická príručka katolíckeho 

náboženstva „Vzťahy a 

zodpovednosť“, Katolické 

pedagogicke a katechetické 

centrum, n.o., Spišská Nová Ves 

CD, DVD Sväté písmo, 

Katechizmus 

Katolíckej cirkvi, 

Dokumenty Katolíckej 

cirkvi, biblické mapy 

Internet, 

vlastné projekty 

Hodnotenie : : Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných 

škôl, sú v súlade splatnými učebnými osnovami a cieľmi k hodnoteniu žiakov.
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UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU Náboženská výchova 

Názov tematického celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Hľadanie cesty Anketové, zážitkové, posiľňovanie žiadúceho správania, 

rozhovor, hodnotová reflexia, expozičné metódy 

Skupinová, frontálna výučba 

Individuálna práca žiaka 

Boh v ľudskom svete Fixačné, zážitkové, posiľňovanie žiadúceho správania, 

rozhovor, hodnotová reflexia 

Skupinová, frontálna výučba 

Individuálna práca žiaka 

Byť človekom Anketové, zážitkové, posiľňovanie žiadúceho správania, 

rozhovor, hodnotová reflexia 

Skupinová, frontálna výučba 

Individuálna práca žiaka 

Na ceste k osobnosti Anketové, zážitkové, posiľňovanie žiadúceho správania, 

rozhovor, hodnotová reflexia 

Skupinová, frontálna výučba 

Individuálna práca žiaka 

Boh a človek Anketové, zážitkové, posiľňovanie žiadúceho správania, 

rozhovor, hodnotová reflexia 

Skupinová, frontálna výučba 

Individuálna práca žiaka 

Človek v spoločenstve demonštračné, zážitkové, rozhovor, hodnotová reflexia Skupinová, frontálna výučba 

Individuálna práca žiaka 
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9.5 Dejepis 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

Názov predmetu Dejepis 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne , spolu 99 vyučovacích hodín 

Kód a názov študijného odboru 8270 M 00 scénická kostýmová tvorba 
8260 M 00 propagačné výtvarníctvo 

Ročník 1.-3. 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Dejepis spolu s humánnou zložkou geografie a občianskou náukou tvorí vzdelávaciu 

oblasť spoločenskovedných predmetov. Je v nej však samostatným predmetom a spolu s nimi 

v interaktívnych vzťahoch predstavuje jeden z významných prostriedkov procesu humanizácie 

žiakov. Tí si v ňom postupne osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a  demokratické 

spôsoby svojho konania na základe oboznamovania sa s historickým procesom ako jedným zo 

základných predpokladov komplexného poznávania sveta a ľudskej spoločnosti. 

Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka ako celistvej 

osobnosti a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej 

skúsenosti či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej, alebo svetovej perspektívy. 

Súčasťou jej odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých historických 

udalostí, dejov,  javov a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili 

vývoj slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Pričom kladie dôraz 

na dejiny 19. a 20. storočia, v  ktorých môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných 

spoločenských javov i problémov. Takto vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu 

vlastenectva ako súčasti kultivovania ich historického vedomia, v ktorom rezonuje i úcta 

k iným národom a etnikám, rovnako tak rešpektovanie kultúrnych a iných odlišností,  ľudí, 

rôznych diverzifikovaných skupín a spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály 

demokratickej spoločnosti. Rovnakú dôležitosť pripisuje aj demokratickým hodnotám 

európskej civilizácie.  

 

Ciele predmetu 

Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu považujeme tvorbu študijných 

predmetových kompetencií – spôsobilostí, schopností využívať kvalitu získaných znalostí 

v rôznych poznávacích i praktických situáciách, ktoré umožnia žiakom: 
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- poznávať históriu, ktorá nepredstavuje uzavretú minulosť (sumu faktov 

a letopočtov) so vždy konečnými a jednostrannými interpretáciami; 

- poznávať históriu, ktorá je výsledkom mnohostranného a protirečivého procesu 

- poznávať históriu na základe kritickej analýzy primeraných multiperspektívnych 

(mnohostranných) školských historických prameňov, ktoré považujeme za 

základný prostriedok nadobúdania spôsobilosti rozumieť dejinám, preto aj za 

integrálnu súčasť didaktického systému výučby dejepisu i učebníc dejepisu; 

- rozvíjať komplex kompetencií – spôsobilostí, schopností  klásť si v aktívnej činnosti 

kognitívne rôznorodé otázky, prostredníctvom ktorých žiaci riešia uvedené úlohy 

a problémy; 

- rozvíjať a kultivovať kultúrny dialóg a otvorenú diskusiu ako základný princíp 

fungovania histórie i školského dejepisu v demokratickej spoločnosti; 

- závažným predpokladom rozvíjania a uplatňovania uvedených cieľových kategórií 

je prekonávať transmisívnu výučbu dejepisu, ktorej podstatou je odovzdávanie 

poznatkov v hotovej podobe prevažne explikačnými (vysvetľujúcimi) metódami 

a prostredníctvom frontálnej výučby, a v širšej miere aplikovať prístupy, ktoré 

kladú dôraz na aktívne učenie, na proces hľadania, objavovania a konštruovania 

(vytvárania) poznatkov na základe vlastnej činnosti a skúsenosti v interakcii 

s učiteľom a spolužiakmi v kooperatívnom učení. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

 
Prezentácia analyzovaných historických javov 

- Na základe predchádzajúcej analýzy a kritiky interpretovať/prezentovať 

historické javy prostredníctvom moderných informačno-komunikačných 

technológií. 

- Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi. 

- Na základe indukcie a zovšeobecnenia odvodiť charakteristiky (definície) 

nových javov. 

- Usporiadať známe javy do tried a systémov. 

- Verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor. 

- Vyhľadávať, spracúvať a používať informácie z odborných prameňov. 
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- Pri tvorbe samostatnej odbornej práce plánovať svoju aktivitu v zásadách 

pedagógom stanovených postupov. 

- Aplikovať získané vedomosti do samostatnej odbornej práce. 

- Kriticky zhodnotiť výsledky vlastnej práce/odbornej práce. 

- Pri riešení zadanej úlohy/projektu efektívne komunikovať s pedagógmi 

a spolužiakmi.Pri tvorbe samostatnej odbornej práce vyhľadávať relevantné 

zdroje  

- informácií. 

- Pri tvorbe samostatnej odbornej práce efektívne pracovať s textom 

a informáciami. 

 

Osvojovanie významov, ktoré súvisia s riešením základných operácií 

 s historickým časom 

- zaraďovať historické fakty, udalosti, javy, procesy v chronologickej postupnosti 

- zaraďovať historické fakty, udalosti, javy, procesy do synchrónnych celkov 

- rozpoznať nerovnomernosť historického vývoja na základe prijatých kritérií 

- identifikovať rôzne časové štruktúry historického vývoja 

- používať periodické termíny – medzníky ako jeden z prostriedkov orientácie v 

minulosti 

 s historickým priestorom 

- rozlišovať medzi miestnymi, regionálnymi, národnými, globálnymi historickými 

javmi a procesmi 

- vystihnúť základné vývinové charakteristiky miestnych, regionálnych, 

národných, globálnych historických javov a procesov a prepojenosť medzi nimi 

- chápať vzájomnú prepojenosť a podmienenosť hospodárstva, politiky, 

sociálnej organizácie a kultúry 

- chápať vzťahy medzi individuálnym a sociálnym životom 

- chápať úlohu osobností v dejinách 

 s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi  

- vyčleniť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces 

- charakterizovať historické udalosti, javy, procesy na základe určujúcich znakov 
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- určiť príčiny a vymedziť dôsledky historických udalostí, javov a procesov 

- vymedziť a popísať charakteristické znaky jednotlivých historických období, 

civilizácií, kultúr 

- objasniť vývinové a typologické zvláštnosti historických období, civilizácií 

v jednotlivých krajinách, oblastiach a regiónoch 

- charakterizovať vzhľadom na historickú podmienenosť ekonomické, sociálne, 

politické a kultúrne faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj 

- určiť vzhľadom na historickú situáciu význam a úlohu jednotlivých oblastí života 

spoločnosti a človeka, predovšetkým mytológiu, náboženstvo, vedy, umenie, 

každodenný život  

 

Aplikácia osvojených vedomostí v nových situáciách a pracovných postupoch pri analýze 

školských historických písomných, obrazových, grafických a hmotných prameňov 

- pri vymedzovaní predmetu skúmania 

- pri analyzovaní štruktúry problému 

- pri rozlišovaní kľúčových problémov, otázok 

- pri vyjadrovaní toho, čo už vieme a čo ešte musíme odhaliť 

- pri myslení v alternatívach 

- pri vytvorení plánu skúmania 

- pri komunikácii v „skúmateľskom“ tíme o výsledkoch skúmania 

- pri vytváraní záznamu zo skúmania 

- pri vyhľadávaní  relevantných informácií (z rôznych zdrojov - textov verbálnych, 

obrazových, grafických i z textov kombinovaných; z učebníc, cvičebníc, 

pracovných zošitov, slovníka cudzích slov, atlasov, novín, časopisov, webových 

stránok; z odbornej, populárno-náučnej literatúry a historickej beletrie) 

- pri využívaní týchto informácií a verifikovaní ich hodnoty 

- pri vyberaní informácií 

- pri organizovaní informácií 

- pri  porovnávaní informácií 

- pri rozlišovaní informácií 
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- pri  zaraďovaní informácií 

- pri kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií 

- pri štruktúrovaní výsledkov, výstupov a potvrdení vybraného postupu 

- pri zoradení výsledkov 

- pri rozpoznaní podstatného od nepodstatného 

- pri určovaní podstatného, kľúčového 

- pri integrovaní výsledkov do chronologického a historického rámca 

- pri vyhodnocovaní správnosti postupu 

- pri tvorbe súboru vlastných prác (portfólio)  

 

Obsah vzdelávania a rozdelenie obsahu do ročníkov 

 

1. ročník (1h týždenne) 

História a jej miesto v systéme vied 

Pravek 

Starovek 

Stredovek 

Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline 

Uhorské kráľovstvo 

Fenomény novovekého sveta 

Habsburská monarchia v novoveku 

Moderný slovenský národ 

Svetové konflikty 

 

PRIEREZOVÉ TÉMY: 

Do procesu výučby predmetu dejepis sme začlenili aj prierezové témy, ktoré 

vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu a ktoré rozširujú obsahovú štruktúru 

predmetu nasledovne: 

 

Multikultúrna výchova 

Je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské kultúrne prostredie a jeho 

historický vývin. Predmet dejepis už vo svojej podstate počíta s výchovou multikultúrneho 
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charakteru.  Nazerá totiž na dejiny tak slovenského národa, ako aj ostatných európskych či 

svetových národov. Všíma si pritom nielen politický vývoj jednotlivých krajín, ale aj ich 

kultúrno-spoločenské predpoklady. Žiak sa pri výučbe dostáva do kontaktu s kultúrnym, 

náboženským, etnickým obrazom života rôznych národov a národností, čím eliminuje svoje 

predsudky a stereotypné postoje a vytvára si tak predpoklady pre správny hodnotový 

a názorový rebríček v duchu antisemitizmu a humanizmu. Prierezová téma Multikultúrna 

výchova sa preto v predmete dejepis pretavuje v jeho konkrétnych témach (viď v tematickom 

pláne alebo osnovách predmetu) počas celého štúdia: 

 

Antický človek – vzdelanosť a kultúra   

Staroveké Grécko a jeho kultúrne dedičstvo  

Kresťanstvo – most k stredoveku 

Stredoveký človek 

Kultúra stredoveku 

Život našich predkov 

Slováci v Uhorsku 

Etnický obraz Uhorska 

Obchod a demografia v Uhorsku 

Europeizácia východu 

Moderná kolonizácia 

a iné. 

 

Osobný a sociálny rozvoj 

Prostredníctvom prierezovej témy Osobný a sociálny rozvoj učíme žiakov uplatňovať 

svoje práva, ale zároveň rešpektovať názory, potreby a práva ostatných,  podporovať svojím 

obsahom prevenciu sociálno-patologických javov, čo docieľujeme predovšetkým názornosťou 

na prezentácii špecifických historických javov (svetové vojny, vojnové konflikty). Zároveň 

prostredníctvom diskusií a riadených rozhovorov apelujeme na  pestovanie kvalitných 

medziľudských vzťahov a správneho osobnostného rozvoja žiaka. 

 

Mediálna výchova 

Začlenením prierezovej témy Mediálna výchova do obsahovej štruktúry predmetu 

dejepisu pestujeme v žiakoch základnú mediálnu kompetenciu, počnúc správnym 

selektovaním získaných informácií (médiá, odborná i populárno-náučná literatúra) a končiac 

aplikovaním získaných vedomostí prostredníctvom moderných komunikačných 
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a informačných technológií. Dbáme preto na dôkladnú analytickú prácu s rôznymi historickými 

alebo odbornými dokumentmi (periodiká, odborná literatúra) a informačnými médiami (tlač, 

televízia, internet). 

  

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

Pri aplikovaní prierezovej témy Tvorba projektu a prezentačné zručnosti do predmetu 

dejepis sme brali ohľad predovšetkým na nutnosť správnej komunikácie (v zásadách špecifickej 

historickej terminológie), schopnosť presnej argumentácie (pri rôznych historicko-

spoločenských javoch) a riešenia problémových úloh žiakov. Zároveň apelujeme na to, aby sa 

žiaci naučili prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných 

a komunikačných technológii a ďalšie spôsobilosti ako vytvorenie základných písomností 

osobnej agendy v elektronickej podobe, kultivovanú prezentáciu svojich produktov či názorov 

a využívanie rôznych typov prezentácií. Ciele prierezovej témy napĺňame predovšetkým 

zadávaním rôznych projektových úloh s možnosťou prezentácie výsledkov žiaka alebo 

žiackeho kolektívu.    

 

Finančná gramotnosť 

V súvislosti s Metodickou príručkou pre implementáciu finančnej gramotnosti do 

vzdelávania vo výučbe dejepisu podporujeme rozvoj výchovy a vzdelávania v oblasti finančnej 

gramotnosti, ktorá je aplikovaná v rozsahu uvedenom NŠFG a je povinnou súčasťou stredného 

vzdelávania. Rozvíjanie finančnej gramotnosti je tak integrované v podobe prierezových tém, 

ktoré korešpondujú s obsahovým štandardom pre dejepis daným ŠVP, napr. v téme Európska 

expanzia v rokoch 1492 – 1914, Integrácia Európy a pod.    

 

Požiadavky na výstup 

Požiadavky na výstup sú súčasťou učebných osnov predmetu (viď nižšie). 

 

Metódy a formy práce  

Pri výučbe predmetu dejepis je používaná celá škála najrôznejších vyučovacích metód 

a organizačných foriem (ich praktické využitie a prípadná kombinácia závisí od výchovno-

vzdelávacieho cieľa konkrétnej vyučovacej hodiny). Popri používaní štandardných metód 

kognitívneho charakteru (výklad, vysvetľovanie, prednáška, práca s textom, analýza, 

interpretácia, hľadanie súvislostí a pod.) sa kladie do popredia aj výchovno-vzdelávacia funkcia 

participatívnych (dialóg, diskusia, situačné metódy, brainstorming a pod.) a inovatívnych 

metód (predovšetkým práca s počítačom ako súčasť rozvíjania medzipredmetových vzťahov). 
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 Organizačné formy sú uplatňované v závislosti od výchovno-vzdelávacieho cieľa 

konkrétnej hodiny (ide teda najčastejšie o zmiešaný typ vyučovacej hodiny). Popri štandardnej 

forme výučby v podobe frontálneho vyučovania sú pri hodinách dejepisu využívané aj zásady 

tzv. problémového vyučovania, ktoré korešponduje s koncepciou tvorivo-humanistickej 

výchovy. V záujme posilnenia interpersonálnych vzťahov a sociálnej komunikácie je ďalej 

používaný aj skupinový a kooperatívny typ vyučovania.  

 Výučba dejepisu sa vyhýba transmisívnemu prevedeniu, na hodinách sú uplatňované 

postupy a metódy, ktoré kladú dôraz na aktívny prístup žiakov v procese hľadania, 

objavovania a vytvárania poznatkov z uplynulých období (prevažne z vedomostí na základnej 

škole). Je uplatňovaná žiakova vlastná činnosť, ktorá môže byť individuálna alebo kolektívna 

(kooperatívna) a ktorá v súlade so skúsenosťami a pod vedením vyučujúceho umožňuje 

získavať nové poznatky s radosťou z procesu poznávania. Vytvárame možnosti na prácu 

v malých vzájomne prepojených skupinách ako aj priestor na diskusiu v rámci celej triedy.  

 

Učebné zdroje 

Okrem učebníc je významným prostriedkom na realizáciu vyučovania dejepisu súbor 

primeraných školských historických prameňov, historické mapy ako aj iné názorné učebné 

prostriedky (vystrihnuté články z novín a časopisov, karikatúry, grafy a pod.) 

Moderná výučba dejepisu počíta aj s používaním počítača (prezentácie v Power 

Pointe) a internetu (ako jedného zo zdrojov najrôznejších informácií s dejepisnou 

problematikou).  

 V predmete dejepis preto používame pestrú škálu materiálno-technických (vizuálne 

/televízia, dataprojektor/, auditívnych /repro-súprava/, audio-vizuálnych) a didaktických 

prostriedkov. 

 

Odborná literatúra: 

Dejiny Slovenska 1 – 6. Bratislava : Veda, 1986 – 1988. 

HAUBELT, J. 1969. Dějiny novověku. Praha : SPN, 1969. 

KOVÁČ, D. 2006. Dejiny Slovenska. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2006. ISBN 80-710-

6268-5.  

LE GOFF, J. 1991. Kultura středověké Evropy. Praha : Odeon, 1991. ISBN 80-207-0206-7. 

TEICHOVÁ, Alice a kol.: Dějiny středověku. Praha : SPN, 1968. 

a iné 
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Odborné časopisy: 

Živá historie 

100 + 1 historie 

História 

Historická revue 

Historický časopis 

Pamiatky a múzeá 

a iné 

 

Hodnotenie predmetu 

Hodnotenie predmetu vychádza z Metodického pokynu č. 21/2011 o hodnotení 

a klasifikácii žiakov stredných škôl a je v súlade s učebnými osnovami a cieľmi predmetu. 

Súčasťou klasifikácie sú aj tzv. čiastkové previerky („zábehy“ / „bleskovky“), ktoré sa 

snažia odhaliť stupeň pochopenia (nie memorovania) učebnej látky. Sú hodnotené bodovým 

systémom (čierny a biely bod), pričom úspešnosť je priamo úmerná počtu dosiahnutých 

bielych bodov (5 bielych bodov = výborný (1), 4 biele body = chválitebný (2), 3 biele body = 

dobrý (3) atď.). 
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UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU  Dejepis 

ROČNÍK: PRVÝ  - TRETÍ 

 

Predmet: DEJEPIS 

Vyučovací jazyk: slovenský jazyk 

 

 

1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín v ročníku/spolu 99 vyučovacích hodín v 

ročníku 

 

NÁZOV TEMATICKÉHO CELKU 

Témy  

 

 

Orientačný počet  

hodín 

 

Pojmy z obsahového štandardu 

 

Výkonový štandard na optimálnej úrovni 

 

História a jej miesto v systéme vied 

 

 

3 

  

Žiaci: 

 

 

 

 

Veľké dobrodružstvo v čase a priestore 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 chronológia a 

periodizácia 

 synchrón, asynchrón 

 metódy práce historika 

Používajú periodické termíny – medzníky, pracujú 

s časovou priamkou. 

 Zostavia chronologickú tabuľku,  porovnávajú metódy 

historiografie s metódami exaktných vied. 

Si uvedomujú hranice objektivity historika,  rozpoznajú 

rôzne druhy prameňov  

Žiaci používajú periodické termíny - medzníky. 
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Pravek 

 

 

3 

  

Žiaci: 

 

 

 

 

 

Pravek 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 rodokmeň človeka 

 periodizácia 

 

 náleziská na Slovensku 

 pravek a náš región 

 

 

Dokážu špecifikovať a charakterizovať človeka v rôznych 

fázach historického vývinu. 

Samostatne zostavujú chronologický prehľad 

vývinovými obdobiami praveku. 

Aplikujú vedomosti z dejín praveku na slovenské reálie 

a charakterizujú najznámejšie praveké pamiatky 

Slovenska. 

 

 

Starovek 

 

 

18 

  

Žiaci: 

 

Najstaršie civilizácie 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Žiaci porovnajú antickú demokraciu s modernou 

demokraciou. 
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Staroveké Grécko 

 

6  antická demokracia 

 vzdelanosť a kultúra 

 kresťanstvo - zrod 

 premeny antického Ríma 

Žiaci špecifikujú podmienky vzniku kresťanstva v období 

rímskeho cisárstva. 

 

Žiaci porovnajú politický systém aténskej 

demokracie a rímskej republiky.  

Žiaci zovšeobecnia civilizačný odkaz antiky pre 

súčasnosť. 

 

 

Staroveký Rím 

 

 

3 

 

Kresťanstvo – most k stredoveku 

(Prierezová téma:  

Multikultúrna výchova)  

 

 

3 

 

Stredovek 

 

 

10 

  

Žiaci: 

 

Sťahovanie národov 

 

3 

 feudum 

 monarchia 

 stavy 

 svetská vs. cirkevná moc 

 kontinuita osídlenia 

Identifikujú sociálnu štruktúru spoločnosti v období 

raného a vrcholného stredoveku. 

Žiaci charakterizujú premeny stredovekého štátu. 

Žiaci nakreslia graf lénnych vzťahov. 

Žiaci rozlíšia pojmy vazal, poddaný. 

Žiaci uvedú príčiny napätia medzi svetskou a cirkevnou 

mocou. 

 

Západná kultúra vs. východná kultúra 

 

7 
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 európsky západ, 

byzantský východ 

Žiaci odhalia vzťahy medzi mestom a dedinou.  

Žiaci vymenujú špecifické znak kráľovského  

mesta a  vysvetlia pojem privilégium.  

Žiaci uvedú dôsledky Veľkej schizmy.  

Žiaci vystihnú  spoločné a rozdielne znaky kresťanstva a 

islamu. 

 Žiaci vysvetlia pojem reconquista. 

 Žiaci  porovnajú postavenie panovníka západnej 

Európy s Byzantskou ríšou. 

 

 

Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline 

 

 

6 

  

Žiaci: 

 

Najstaršie útvary Slovanov 

 

 

3 

 

 Samova ríša, Veľká 

Morava 

 byzantská misia 

Vymenujú najstaršie národy v Karpatskej kotline. 

Žiaci vymedzia pravlasť Slovanov, rozpoznajú migračné 

prúdy Slovanov, 

charakterizujú slovansko-avarské spolužitie. 

Žiaci vyberú z Fredegerovej kroniky informácie o 

Samovi a jeho ríši. 

Žiaci opíšu život na slovanskom hradisku. 

Žiaci vysvetlia okolnosti vzniku Veľkej Moravy. 

 

 

Život našich predkov 

(Prierezová téma: 

 

 

3 

 

 hradiská 
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Osobný a sociálny rozvoj) Žiaci odhalia príčiny a dôsledky napätia medzi 

Mojmírom a Pribinom, Rastislavom a Svätoplukom. 

Žiaci charakterizujú vzťahy medzi Veľkou Moravou a 

Franskou ríšou. 

Žiaci opíšu pôsobenie Konštantína a Metoda na Veľkej 

Morave.  

Žiaci analyzujú list Rastislava Michalovi III.   

Žiaci vyberú dôvody, ktoré uvádza Rastislav vo svojom 

liste Michalovi III. Žiaci odhalia príčiny sporov o 

slovanskú liturgiu na základe analýzy prameňov. 

 

 

Uhorské kráľovstvo 

 

 

10 

  

Žiaci: 

 

Formovanie Uhorského kráľovstva 

 

 

1 

 

 panovník, dynastia 

 

Opíšu proces formovania Uhorského kráľovstva. 

Žiaci poznajú postupný proces začleňovania územia 

Slovenska do Uhorského kráľovstva. 

Žiaci analyzujú Ponaučenia kráľa Štefana synovi 

Imrichovi. 

Žiaci uvedú výhody a nevýhody mnohonárodnostného 

uhorského štátu. 

Žiaci na základe analýzy jednotlivých článkov Zlatej buly 

zhodnotia jej význam. 

 

 

Tatársky vpád 

 

 

 

3 

 

 tatársky vpád 
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Žiaci analyzujú Privilégium pro Slavis ako dôkaz 

formovania slovenskej etnickej identity. 

Žiaci uvedú dôsledky tatárskeho vpádu do Uhorska. 

Žiaci analyzujú mestské privilégiá na príkladoch 

stredovekých miest. 

Žiaci rozlíšia pojmy poddaný a nevoľník. 

Žiaci vysvetlia okolnosti vzniku nevoľníctva v Uhorsku. 

Žiaci zostavia plán trasy po slovenskej gotickej texte. 

Žiaci zostavia obrazový materiál architektonických 

pamiatok zo slovenskej gotickej cesty. 

Žiaci uvedú dôsledky husitských vpádov do Uhorska. 

Žiaci identifikujú sociálnu štruktúru uhorského 

kráľovstva. 

Žiaci opíšu postavenie uhorských magnátov. 

Žiaci zhodnotia kultúrny rozvoj Uhorska za vlády Mateja 

Korvína. 

Žiaci vysvetlia pojem kníhtlač. 

Žiaci zhodnotia význam kníhtlače pre človeka raného 

novoveku a človeka súčasnosti. 

Žiaci uvedú pozitíva a negatíva slobodného šírenia 

myšlienok. 

 

 

 

 

 

 

 

Mestá a mestské privilégiá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 mestá 

 mestské privilégiá 
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 Žiaci porovnajú možnosti slobody prejavu v stredoveku 

a novoveku. 

Žiaci vysvetlia pojmy humanizmus a renesancia. 

Žiaci sa zoznámia na základe analýzy prameňov s 

osobnosťami renesancie a humanizmu. 

 

 

Husitské hnutie 

 

 

3 

husiti, bratríci 

 

Fenomény novovekého sveta 

 

 

13 

  

Žiaci: 

 

Novoveké myslenie a kultúra 

 

 

2 

 renesancia 

 reformácia 

 protireformácia 

 osvietenstvo 

Žiaci na základe analýzy prameňov vysvetlia príčiny 

reformácie. 

Žiaci na mape ukážu smery šírenia reformácie v Európe. 

Žiaci vysvetlia hlavné dôsledky reformačného procesu. 

Žiaci vysvetlia rozhodnutia Tridentského koncilu v 

kontexte reakcie katolíckej cirkvi na reformáciu. 

Žiaci charakterizujú na základe písomných prameňov 

činnosť jezuitov. 

Žiaci vysvetlia výrok 1. Kanta: 

.Osvietenstvo je vykročením človeka z nerozumnosti 

zavinenej ním samotným." 

Žiaci na základe koncepcie základných ľudských práv 

pochopia zmenu vnímania človeka osvietenstva a 

stredoveku. 

 

Novoveký človek 

 

6 

 mešťan 

 podnikateľ 

 absolutizmus 

 parlamentarizmus 

 revolúcie 
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Žiaci pochopia prepojenie medzi osvietenstvom a 

snahou o reformu spoločnosti. 

Žiaci v jednoduchých bodoch sformulujú krátky 

životopis mešťana - majiteľa manufaktúry. 

Žiaci pochopia význam meštianskej vrstvy ako nového 

prvku v stredovekej a ranonovovekej spoločnosti. 

Žiaci vytvoria porovnávaciu tabuľku základných znakov 

absolutizmu a parlamentarizmu. 

2iaci pochopia základné príčiny napätia medzi 

absolutistickým panovníkom a nastupujúcim 

meštianskym stavom. 

Žiaci aplikujú svoje poznatky o ľudských právach 

analýzou Deklarácie nezávislosti USA. 

 

 

Premeny novovekého štátu 

 

 

3 

 Deklarácia nezávislosti 

USA 

Žiaci identifikujú vzťah medzi Deklaráciou práv človeka 

a občana a Deklaráciou nezávislosti USA. 

Žiaci definujú základné pojmy francúzskej revolúcie: 

národné zhromaždenie, republika, iakobínsky teror. 

 
 

Vláda z vôle občana 

 

2 

Veľká francúzska republika 

 republika 

 jakobínsky teror 

 

Habsburská monarchia v novoveku 

 

3 

  

Žiaci: 
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Človek osvietenstva 

 

a 

 

Habsburgovci v európskej politike 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 osvietenský 

absolutizmus 

 jezuitský a tereziánsky 

školský systém 

 koniec nevoľníctva 

 náboženská tolerancia 

 súperenie o hegemóniu 

s Francúzskom 

 vznik prusko-rakúskeho 

súperenia 

Žiaci uvedú politické, hospodárske a sociálne zmeny po 

nástupe Habsburgovcov na uhorský trón. 

Žiaci identifikujú dôležité medzníky vojen s Turkami. 

Žiaci zakreslia do obrysovej mapy nové územné 

členenie Uhorska. 

Žiaci uvedú dôsledky tureckej prítomnosti v Uhorsku. 

Žiaci na jednom príklade uvedú príčiny a dôsledky 

protihabsburských povstaní. 

Žiaci porovnajú proces reformácie a protireformácie v 

Uhorsku s kontextom Európy. 

Žiaci analýzou Satumarského mieru zhodnotia jeho 

význam pre uhorskú šľachtu a  Habsburgovcov. 

Žiaci porovnajú osvietenský absolutizmus a 

absolutizmus. 

Žiaci uvedú najvýznamnejšie reformy Márie Terézie a 

Jozefa II.. 

Žiaci zhodnotia význam povinnej školskej dochádzky. 

Žiaci zhodnotia život roľníka po zrušení nevoľníctva v 

Uhorsku. 

Žiaci uvedú príčiny súperenia Habsburgovcov o 

hegemóniu v Európe. 

 

Moderný slovenský národ 

 

3 

  

Žiaci: 
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Tri generácie národne uvedomelých vzdelancov  

 

3 

 spisovný jazyk 

 maďarské národné 

hnutie 

 učenecká fáza 

národného hnutia 

(Bernolák, Palkovič) 

 všeslovanská vzájomnosť 

(Kollár, Šafárik) 

 politické programy (Štúr) 

 od kultúrnych k 

politickým požiadavkám 

 

Charakterizujú národné hnutie 19. storočia v Rakúskej 

monarchii, dokumentujú rozvoj slovenského 

národného obrodenia, dokážu uviesť príklady rozvoja 

slovenského národného hnutia a slovensko-českých 

vzťahov. 

Analyzujú vývoj revolučných udalostí v rokoch 1848-49 

v Uhorsku a politický program Slovákov - Žiadosti 

slovenského národa, sú schopní uviesť základné 

charakteristiky požiadaviek Žiadostí slovenského 

národa, zhodnotiť výsledky slovenského národného 

hnutia, objasniť oživenie slovenského národného života 

začiatkom 60. rokov, nájsť jeho príčinu. 

Analyzujú politický program Slovákov - Memorandum 

národa slovenského, zovšeobecňujú jeho podstatné 

požiadavky, rozlišujú požiadavky politického programu 

Žiadostí a Memoranda. 

 

Svetové konflikty 

 

18 

  

Žiaci: 

Zákopová vojna 

 

a 

 

Versaillský systém 

 

3 

 

 

 

 

 

 príčiny a charakter 

 významné bitky 1. 

svetovej vojny 

 vstup USA do vojny,  

 koniec 1.s.v. 

 Rusko a 1. svetová vojna 

 Ruské revolúcie 1917 

 dôsledky vojny,  

Žiaci uvedú politické, hospodárske a sociálne príčiny 

Prvej svetovej vojny. 

Žiaci identifikujú dôležité medzníky, charakter 

a najdôležitejšie udalosti svetového konfliktu. 

Žiaci na mape identifikujú fronty Prvej svetovej vojny a 

vymenujú štáty vtiahnuté do konfliktu na strane 

Dohody i Centrálnych mocností. 
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Medzivojnová Európa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 povojnová revolučná 

vlna 

 Versaillský systém 

mierových zmlúv 

 Vznik ČSR 

 idea vzniku 

Československa, 

 československý odboj, 

politické  programy 

 ČSR v geopolitike 

 doformovanie 

slovenského moderného 

národa 

 politický systém, 

menšiny,  

 zmeny slovenskej 

spoločnosti,  

 slovenské politické 

prúdy,  

 slovenská kultúra, 

 boľševický prevrat,  

 komunizmus, 

 moderná demokracia 

(Anglicko,  USA) 

 fašizmus a nemecký 

národný 

Žiaci uvedú dôsledky vojny i Versaillského systému na 

demokratizáciu (resp. radikalizáciu) politických 

systémov krajín Európy.  

Žiaci zhodnotia a interpretujú revolučné udalosti v 

Rusku v roku 1917 a v Európe v medzivojnovom období. 

Žiaci popíšu proces formovania samostatného 

Československa. 

Žiaci zhodnotia domáci i zahraničný odboj Slovákov 

počas Prvej svetovej vojny.. 

Žiaci analyzujú priebeh odboja Slovákov žijúcich v 

zahraničí (USA, Francúzsko, Anglicko, Rusko). 

Dokážu charakterizovať vznik ČSR v dôsledku výsledkov 

Prvej svetovej vojny, domáceho a zahraničného odboja.  

Ďalej sú schopní objasniť ideu čechoslovakizmu a jej 

problémy.  

 Zhodnotia Ústavu z roku 1920. 

Charakterizujú boľševický prevrat a nástup  

komunistickej diktatúry v medzivojnovom Rusku. 

Zhodnocujú, interpretujú a analyzujú fašistický politický 

systém v Taliansku. 

 

 

l Harbour, bitka o Stalingrad), charakter 

a najdôležitejšie udalosti svetového konfliktu. 



 

267 
 

 

 

 

 

 

Medzivojnové Československo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 socializmus 

 Európa pod nemeckou 

hegemóniou 

 plán Barbarossa 

 japonská  expanzia 

 protihitlerovská koalícia, 

odboj, 

 život v čase vojny 

 holokaust, šoa, 

Oswienčim, 

 dôsledky vojny 

 etnické čistky 

 

 autoritatívny režim 

 židovský kódex 

 protifašistický odboj, 

SNP, 

 Slováci na bojiskách 2. 

sv. vojny, 

 každodennosť 

 od ľudovej demokracie 

ku 

 komunistickej totalite 

 odsun  Nemcov 

 maďarská otázka, 

 februárový prevrat 

Žiaci analyzujú japonskú expanziu v Tichomorí. 

Hodnotia vznik protihitlerovskej koalície a jej odboj. 

Dokážu zaujať stanovisko k otázkam holokaustu a 

etnických čistiek pričom eliminujú vplyv antisemitizmu 

a rasistického správania sa. 

Dokážu sa empaticky vcítiť do života ľudí rôznych 

sociálnych skupín v čase konfliktu, zároveň však 

empiricky hodnotia javy, ktoré naň vplývajú. 

Hodnotia dôsledky vojny pre politický, kultúrny, 

sociálny či ekonomický život európskej spoločnosti. 

Uvedú výhody alebo nevýhody spojenia Čechov a 

Slovákov v jednom štáte. Rozlišujú politický prúd 

centralizmus a autonómia, hospodárske postavenie 

Slovenska v porovnaní s hospodárskym postavením 

Čiech a Moravy.  

Dokazujú vplyv dvoch hospodárskych kríz na 

hospodárstvo Československa i celej Európy.  

Charakterizujú medzinárodnú konferenciu v Mníchove 

a určujú dôsledky Mníchovskej konferencie.  

Uvádzajú dôsledky Viedenskej arbitráže pre Slovensko.  

Dokážu vysvetliť vznik Slovenského štátu a uviesť 

okolnosti, za ktorých vznikol Slovenský štát.  

Hodnotia závislosť Slovenskej republiky od nacistického 

Nemecka a dokážu charakterizovať politický systém 

Slovenskej republiky.  

Charakterizujú vnútropolitický zápas v povojnovom 

Československu a porovnávajú výsledky volieb roku 
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Druhá svetová vojna 

 

 

 

 

 

 

 

Povojnová Európa a obnovené Československo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 podoby totality a jej 

obete, odpor proti  

totalite 

 pražská jar 

 normalizácia 

 podoby socialistickej 

 každodennosti 

 nežná revolúcia 

 rozdelenie  Českej a 

Slovenskej republiky, 

 vznik Slovenskej 

republiky  

 Slovenská republika a EU 

 

1946 na Slovensku a v Čechách a zovšeobecňujú závery, 

ktoré z nich vyplývajú.  

Charakterizujú procesy industrializácie a kolektivizácie v 

Československu .  

Vysvetľujú príčiny spoločenskej a politickej krízy v 60. 

rokoch v Československu  

Dokážu vysvetliť pojem “socializmus s ľudskou tvárou”.  

Opisujú intervenciu vojsk Varšavskej zmluvy a uvádzajú 

dôsledok intervencie vojsk Varšavskej zmluvy.  

Charakterizujú obdobie tzv. normalizácie 

a konsolidácie.  

Interpretujú udalosti nežnej revolúcie. 

Charakterizujú príčiny a dôsledky zrútenia 

komunistických režimov v Európe a v Československu. 

Uvádzajú príčiny a dôsledky zrútenia komunistických 

režimov.  

Popisujú reštavráciu pomerov v Rusku po páde 

komunistického režimu.  

Charakterizujú politickú, ekonomickú a sociálnu 

situáciu v Československu na počiatku 90. rokov.  

Dokážu vysvetliť rozdelenie Československa a vznik 

Slovenskej republiky.  

Nachádzajú príčiny rozdelenia Československa.  

Uvádzajú pozitíva a negatíva tohto rozdelenia.  
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Tvorba projektu 

 

12 

 

  

Žiaci: 

 

 

Tvorba projektu 

 

 

 

6 

 

 projekt (školská vedecká 
aktivita) 

 tvorba projektu 
(príprava žiakov na 
verejnú prezentáciu 
školských prác) 

 

 charakteristika/ 
umelecký opis 

 fejtón/diskusný 

príspevok 

 

Tvoria vecné texty, pričom dodržiavajú základnú 

kompozičnú štruktúru a slohovú hodnotu týchto textov 

vzhľadom na vedomosti nadobudnuté v teoretickej 

zložke predmetu. 

Sú schopní pripraviť, realizovať a prezentovať projekt. 

Vedia naplánovať svoju činnosť pri príprave projektu, sú 

schopní samostatne zoradiť motívy a myšlienky podľa 

časovej a logickej postupnosti.  

Vedia vytvoriť na základe čiastkových informácií z 

umeleckého a niektorých druhov vecného textu 

hypotézu a svoju hypotézu aj overiť v diskusii.  

sú schopní úspešne realizovať a vhodne prezentovať 

projekt. Dokážu prijať vecné pripomienky k svojmu 

projektu, analyzovať ich a prípadne zapracovať do 

svojho pôvodného riešenia.  
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Vedia vecne reagovať na pripomienky k svojmu 

projektu a podporiť ich argumentmi. 

Bez ostychu prezentujú svoje vlastné jazykové prejavy 

(ústne aj písomné) a dokážu tvorivo myslieť pri práci 

s textom.   

 

 

Prezentácia projektu 

 

 

 

6 

 projekt (realizácia 
a prezentácia 
školskej odbornej 
práce)  

Bez ostychu ústne prezentujú pripravenú školskú prácu, 

pričom dodržiavajú základnú kompozičnú štruktúru 

a slohovú hodnotu tohto jazykového prejavu vzhľadom 

na vedomosti nadobudnuté v teoretickej zložke 

predmetu. 

Sú schopní svoje vlastné poznatky obhájiť a tvorivo 

myslieť pri realizácii samotného jazykového prejavu.   
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9.6 Občianska náuka 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

Názov predmetu Občianska náuka 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 63 vyučovacích hodín 

Kód a názov študijného odboru 8270 M 00 scénická kostýmová tvorba 
8260 M 00 propagačné výtvarníctvo 

Ročník  3.-4.  

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

 

Charakteristika predmetu   

   

Predmet občianska náuka je koncipovaný tak, aby svojim obsahom pomáhal žiakom 

orientovať sa v sociálnej realite a ich začleňovaniu do rôznych spoločenských vzťahov a väzieb. 

Otvára cestu k realistickému sebapoznávaniu a poznávaniu osobnosti druhých ľudí a k 

pochopeniu vlastného konania i konania druhých ľudí v kontexte rôznych životných situácií. 

Oboznamuje žiakov so vzťahmi v rodine a v škole, činnosťou dôležitých politických inštitúcií a 

orgánov a s možnými spôsobmi zapojenia sa jednotlivcov do občianskeho života. Rozvíja 

občianske a právne vedomie žiakov, posilňuje zmysel jednotlivcov pre osobnú i občiansku 

zodpovednosť a motivuje žiakov k aktívnej účasti na živote demokratickej spoločnosti. 

Poskytuje základy ekonomickej gramotnosti, učí žiakov základnej orientácii a uplatneniu sa na 

pracovnom trhu aj v medzinárodnom meradle, oboznamuje so základným kategoriálno-

pojmovým aparátom filozofie, prezentuje filozofiu a jej dejiny ako určité laboratórium 

ľudského myslenia. 

 

Cieľ predmetu 

Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií: 

 sociálnych a personálnych, 

 spoločenských a občianskych, 

 iniciatívnosť a podnikavosť, 
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 schopnosť naučiť sa učiť. 
 

Obsah vzdelávania 

Vedie žiaka k: 

 podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti; 

 utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí; 

 realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu; 

 akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí; 

 orientácii v  politických, právnych a ekonomických faktov tvoriacich rámec 

každodenného života;  

 aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností, 

rešpektovaniu základných princípov demokracie a tolerancie; 

 vytváraniu pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy; 

 rozpoznávaniu stereotypných názorov na postavenie muža a ženy; 

 osvojovaniu si základov ekonomickej gramotnosti, dôležitej na orientáciu v zložitých 

podmienkach modernej trhovej ekonomiky a k orientovaniu a rozhodovaniu sa 

v rôznych situáciách na trhu; 

 získaniu základných vedomostí o formách a nástrojoch politiky zamestnanosti a trhu 

práce, ktoré mu umožnia základnú orientáciu o uplatnení sa na pracovnom trhu aj 

v medzinárodnom meradle; 

 zvládnutiu základného kategoriálno-pojmového aparátu filozofie;  

 prezentovaniu filozofie a jej dejín ako určité laboratórium ľudského myslenia a 

výkony jednotlivých filozofov ako inšpirujúcu ukážku toho, ako sa ľudské myslenie 

rodilo, v čase menilo a precizovalo v strete s inými myšlienkovými platformami; 

 uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných 

myšlienok, citov, názorov a postojov;  

 k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv; 

 vytváraniu schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne 

texty spoločenského a spoločenskovedného charakteru; 
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 rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského 

spolunažívania a prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky 

konania. 

 

Rozdelenie obsahu do ročníkov 

Predmet oboznamuje  žiakov s vybranými poznatkami z oblasti psychológie, sociológie, 

politológie, práva, ekonómie, sveta práce a filozofie, ktoré ich vedú k poznávaniu seba a iných, 

k chápaniu personálnych, interpersonálnych, sociálnych a ekonomických vzťahov medzi 

jednotlivcov a spoločnosťou. Podieľa sa na mravnom, občianskom a intelektuálnom rozvoji 

žiakov. 

 

3. ročník    

 

Človek ako jedinec      3 h 

Človek a spoločnosť      5 h 

Občan a štát       6 h 

Občan a právo       5 h  

Základné ekonomické problémy a ich riešenie   1 h  

Trhový mechanizmus      2 h 

Trh práce       1 h 

Nezamestnanosť a  jej sociálno-ekonomický dopad  1 h 

Svet práce       4 h 

Úloha peňazí a finančných inštitúcií    3 h 

Aktualizácia učiva      2 h 
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Učebné osnovy predmetu Občianska náuka 

Vzdelávací štandard:  

Človek ako jedinec            

Podstata ľudskej psychiky 

- psychika  
- vnímanie/ pozorovanie/ pamäť/ myslenie  
- emócie  

Osobnosť človeka 

- osobnosť  
- temperament 
- schopnosti 
- motívy a postoje 
- učenie 

Psychológia v každodennom živote 

- duševná hygiena  
- zdravie a stres 
- poradenstvo 

 

Žiak: 

- vie uviesť ako človek vníma, prežíva a poznáva skutočnosť, seba a druhých ľudí 
a čo vplýva na jeho vnímanie a poznávanie; 

- vysvetlí prečo a ako sa ľudia odlišujú vo svojich prejavoch správania;  
- porovná rôzne metódy učenia, pozná a uplatňuje zásady duševnej hygieny; 
- identifikuje príčiny stresu a vie uviesť dôsledky stresu; 
- využíva získané poznatky pri sebapoznávaní, poznávaní druhých ľudí, voľbe 

profesnej orientácie; 
- vie uviesť vhodné spôsoby vyrovnávania sa s náročnými životnými skúsenosťami. 

 

 

Človek a spoločnosť        

Proces socializácie 

- socializácia  
- sociálne vzťahy 
- sociálne skupiny 
- sociálne roly 
- sociálne pozície  
- medziľudská komunikácia 
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Sociálne procesy  

rodina  

- funkcie rodiny  
- typy rodín 

škola 

- rola žiaka  
- rola učiteľa  
- práva a povinnosti v škole  
- školská samospráva  

voľný čas 

- záujmy 
- spoločenské organizácie a inštitúcie 

 

Sociálne fenomény  

- normy správania 
- deviácie 
- sociálne problémy (kriminalita, extrémizmus) 
 

Žiak: 

- uplatňuje spoločensky vhodné spôsoby komunikácie vo formálnych 
a neformálnych vzťahoch; 

- na príkladoch vie uviesť, k akým dôsledkom môžu viesť predsudky; 
a nerešpektovanie kultúrnych odlišností príslušníkov rôznych sociálnych skupín. 

- vysvetlí rozdiely v jednotlivých typoch rodín pozná práva a povinnosti v škole, na 
príkladoch ilustruje možnosti angažovania sa v školskom prostredí; 

- vie obhájiť racionálne využívanie voľného času, pozná niektoré spoločenské 
organizácie a inštitúcie vo svojom okolí pracujúce s mládežou; 

- objasní podstatu niektorých sociálnych problémov súčasnosti a popíše možné 

dopady sociálno-patologického správania na jedinca a spoločnosť. 

 

Občan a štát      

Štát  

- znaky štátu  
- formy štátu  
- právny štát  
- Ústava SR  

Demokracia 
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- princípy  
- politický systém  
- voľby 
- volebné systémy 

Ľudské práva  

- ľudské práva  
- dokumenty 
- systém ochrany ľudských práv 
- práva dieťaťa 
 

Žiak: 

- rozlišuje a porovnáva historické a súčasné typy štátov (formy vlády); 
- pozná akú funkciu plní v štáte ústava a ktoré oblasti upravuje; 
- vysvetlí, prečo je štátna moc v SR rozdelená na tri nezávislé zložky, rozlišuje 

a porovnáva funkcie a úlohy orgánov štátnej moci SR; 
- charakterizuje podstatu demokracie, odlišuje ju od nedemokratických foriem 

riadenia;  
- objasní podstatu a význam politického pluralizmu pre život v štáte;  
- charakterizuje podstatu komunálnych, parlamentných a prezidentských volieb, 

rozlišuje spôsoby volieb; 
- vie vymenovať jednotlivé zložky politického systému a pozná ich úlohu; 
- uvedie príklady, ako môže občan ovplyvňovať spoločenské dianie v obci 

a v štáte; 
- pozná okruhy problémov, s ktorými sa môže občan obrátiť na jednotlivé štátne 

inštitúcie, zvláda komunikáciu v styku s úradmi; 
- pozná dokumenty zakotvujúce ľudské práva, vie vysvetliť systém ochrany 

zabezpečujúci ochranu ľudských práv; 
- vie zdôvodniť, že nie všetko čo chce má na to aj právo; 
- pozná a na príkladoch vie uviesť svoje práva i práva iných; 
- obhajuje svoje práva, rešpektuje ľudské práva druhých ľudí a osobne sa angažuje 

proti ich porušovaniu. 
 

 

Občan a právo        

Právo 

- normy 
- morálka 
- právo 

Právo v každodennom živote  

- právna spôsobilosť 
- právny systém  
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- odvetvia práva 
- občianske právo (spôsobilosť na právne úkony, práva spotrebiteľa) 
- rodinné právo (podmienky uzavretia manželstva) 
- trestné právo (deliktuálna spôsobilosť) 

Orgány ochrany práva  

- advokácia  
- prokuratúra  
- notariáty 
 

 

Žiak 

- vysvetlí rozdielnosť medzi morálnymi a právnymi normami; 
- charakterizuje právny systém; 
- uvedie, ktoré štátne orgány vydávajú právne predpisy aj ako a kde sú 

zverejňované; 
- rozlišuje zmysel a význam trestného, občianskeho a rodinného práva.  
- pozná základné práva spotrebiteľa;  
- vie uviesť podmienky vzniku manželstva; 
- odôvodní účel sankcií pri porušení právnych noriem; 
- rozlišuje náplň činnosti  orgánov právnej ochrany, uvedie príklady právnych 

problémov, s ktorými sa môžu občania na nich obrátiť. 
 

Základné ekonomické problémy a ich riešenie   

- problém vzácnosti,  
- základné ekonomické otázky 
- príkazová ekonomika 
- trhová ekonomika 
- národná ekonomika  

 

Žiak: 

- rozumie pojmu vzácnosti; 
- vie charakterizovať rôzne typy ekonomík z hľadiska ich prístupu k riešeniu; 

základných ekonomických otázok a na základe toho charakterizovať ekonomiku 
SR. 

 

Trhový mechanizmus   

Ekonomický kolobeh  

- základné funkcie a úlohy trhu,  
- typy trhov 



 

278 
 

Správanie spotrebiteľov a výrobcov 

- dopyt 
- ponuka 

Trhová rovnováha 

- proces tvorby cien  
- trhová konkurencia 

 
 

 

Žiak: 

- vie sa orientovať v problematike fungovania trhového mechanizmu; 
- chápe správanie sa subjektov trhu a rozhodovanie v rôznych situáciách na trhu. 

 

 

Trh práce   

Trh práce 

- dopyt po práci  
- ponuka práce  
- cena práce - mzda a jej formy 

Mobilita práce 

- pracovný trh v EÚ  
- globalizácia pracovného trhu  
 

Žiak: 

- vie vysvetliť špecifiká trhu práce;  
- dokáže porovnať záujmy subjektov na trhu práce;  
- má orientáciu v profesijnom dopyte na slovenskom a európskom trhu práce.   

 

 

Nezamestnanosť a  jej sociálno-ekonomický dopad   

Nezamestnanosť 

- formy nezamestnanosti 
Úrad práce  

- ďalšie inštitúcie riešiace problém nezamestnanosti  
- hmotné zabezpečenie v nezamestnanosti 
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Žiak: 

- vie identifikovať príčiny vzniku nezamestnanosti; 
- pozná spôsoby riešenia tohto problému; 
- vie zaujať stanovisko k funkcii podpory v nezamestnanosti;  
- dokáže na príkladoch uviesť, ako pomáhajú úrady práce a personálne 

agentúry. 

 

 

Svet práce   

Práca 

- povolanie 
- zamestnanie 

Vzdelávanie   

- príprava na výber povolania 
- kariérne  poradenstvo 
- práca s profesijnými informáciami 

Písomné materiály uchádzača o zamestnanie 

- žiadosť o prijatie do zamestnania 
- motivačný list   
- prihláška na štúdium 
- profesijný životopis 

Vstup na trh práce 

- pracovný pomer - vznik, zmena a zánik  
- pracovná zmluva – náležitosti pracovnej zmluvy, skúšobná doba  

Samostatná zárobková činnosť 

- poradenské služby pre začínajúcich podnikateľov 
- živnostenské podnikanie 
- zakladanie živnosti 

 

Žiak: 

- vie kriticky posúdiť svoje zdravotné, osobnostné a kvalifikačné predpoklady 
k voľbe ďalšieho štúdia a profesijnej orientácie;   

- dokáže vysvetliť súvislosť medzi dosiahnutým vzdelaním a možnosťami svojho 
osobného profesijného uplatnenia; 

- je schopný vyhľadať informácie o zamestnaní v rôznych typoch médií; 
- má zručnosť vypracovať potrebné dokumenty k uchádzaniu sa o prácu (štúdium); 
- má schopnosť posúdiť výhody a riziká podnikania v porovnaní so zamestnaním; 
- vie uviesť, ako postupovať pri založení živnosti. 
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Úloha peňazí a finančných inštitúcií   

Peniaze 

- funkcie a formy peňazí  
- euro v SR 

Finančné inštitúcie 

- banky 
- bankový účet 
- poisťovne  
- produkty poisťovní 

Daňová sústava 

- dane  
- daňové úrady  

- daňové a odvodové povinnosti  
 

Žiak: 

- pozná hodnoty eurových bankoviek a eurových mincí, ochranné znaky 
eurobankoviek; 

- vie uviesť úlohu bánk a iných finančných inštitúcií ako finančných 
sprostredkovateľov; 

- má vedomosti o základných bankových produktoch – bežný účet, internetové 
bankovníctvo; 

- rozlišuje základné typy daní; 
- pozná spôsob podávania daňového priznania z príjmov;  

 

 

 

Aktualizácia učiva     

Hodiny určené na aktualizáciu učiva, napr. exkurzia, návšteva súdneho pojednávania, beseda 

so starostom, politikom, aktivistom, advokátom, psychológom, návšteva úradu práce, práca 

s IKT a informáciami a pod. 

 

4. ročník  

Tematické celky  a  časová dotácia: 
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I. Filozofia a jej atribúty  - 8 hodín 

- filozofia a mýtus 

- filozofické otázky a zdroje filozofických úvah 

- filozofické disciplíny 

- filozofia, veda, náboženstvo, umenie, ideológia 

 

Pojmy: 

Filozofia, mýtus, predstava, pojem, údiv, pochybnosť, ontológia, gnozeológia, logika, etika, 

filozofia človeka (filozofická antropológia), filozofia dejín, filozofia spoločnosti (sociálna 

filozofia), zmysel života, nihilizmus, pravda, agnosticizmus, skepticizmus, eklekticizmus, 

scientizmus, kritické myslenie, sloboda. 

 

Žiak dokáže: 

- uviesť rozdielne znaky filozofie a mýtu; 
- nájsť v texte znaky mytologického a filozofického uvažovania; 
- uviesť rozlišovacie znaky, ktoré odlišujú filozofické otázky od bežných otázok; 
- na základe filozofického textu sformulovať otázku, ktorú tento text rieši a zaradiť ju 

do filozofickej disciplíny;  
- sformulovať vlastné stanovisko k filozofickému textu a postaviť vlastnú otázku, na 

základe inšpirácie filozofickým textom; 
- uviesť základné identifikačné znaky filozofie, vedy, náboženstva, umenia a ideológie 

a základné diferencie, ktoré odlišujú filozofiu od uvedených významových útvarov; 
- identifikovať prvky filozofickej reflexie, vedeckého vyjadrovania, náboženského 

presvedčenia, umeleckej tvorby a prípadných ideologizmov v textoch, ktoré 
obsahujú viacero týchto zložiek. 

 

 

II. Dejinno-filozofický exkurz – 18 hodín 

 základné znaky západnej filozofie ako celku 

 filozofia ako doba vyjadrená v myšlienke: periodizácia dejín filozofie (antická 
filozofia, stredoveká filozofia, renesančná filozofia, novoveká filozofia, filozofia 19. 
storočia, filozofia 20. storočia), ich profilové charakteristiky a kultúrnohistorický 
kontext 

 základné myšlienkové domény európskeho filozofického myslenia: 
a) myslenie orientované na poznanie sveta (Parmenides, Herakleitos, 

Aristoteles) 



 

282 
 

b) myslenie orientované na poznávajúci subjekt a na podmienky a možnosti 
poznávania (R. Descartes, I. Kant) 

c) myslenie orientované na jazyk (L. Wittgenstein) 
 

 kľúčové filozofické problémy v rámci 1. z uvedených domén: pôvod a poriadok 
sveta, zmena a trvanie, náhoda a nevyhnutnosť, kritériá rozlišovania medzi pravým 
a nepravým bytím (skutočnosťou a zdaním) 

 kľúčové filozofické problémy v rámci 2. z uvedených domén: problém hraníc 
a objektivity poznania, zdroje a metódy poznania 

 kľúčové filozofické problémy v rámci 3. z uvedených domén: problém 
poznávacieho statusu jazyka (spochybnenie referenčnej funkcie jazyka), význam 
ako výsledok sociálnej a jazykovej praxe, metafora klietky – človek ako väzeň 
svojho jazyka  

 

Pojmy: 

- Holizmus, diskurzivita, arché, podstata, substancia, idealizmus, materializmus, 
panteizmus, monizmus, dualizmus, pluralizmus, teizmus, deizmus, determinizmus, 
dialektika, metafyzika, 

- epistéme, doxa, racionalizmus, empirizmus, senzualizmus, metodická skepsa, 
transcendentalizmus („poznanie pred poznaním“), 

- jazyk, lingvistika, sémantika, pragmatika, reprezentácia, význam. 

 

 

 

III. Religionistika  - 5 hodín 

Žiak dokáže: 

- charakterizovať spoločné črty vlastné Západnej filozofii ako celku a uviesť odlišnosti, 
ktoré ju odlišujú od filozofického myslenia spätého s inými kultúrnymi, resp. 
civilizačnými okruhmi; 

- uviesť, ktoré témy resp. problémy sú ťažiskové pre jednotlivé obdobia dejín filozofie; 
- vysvetliť príčiny zmien ťažiskových tém a problémov filozofického myslenia; 
- interpretovať dejiny filozofického myslenia ako proces vykazujúci dva rozhodujúce 

kvalitatívne posuny: ako prechod od skúmania sveta k skúmaniu subjektu, ktorý 
o svete niečo vypovedá, ako prechod od „myslenia o svete“ k analýze jazyka, v 
ktorom svet myslíme a vyjadrujeme; 

- identifikovať a analyzovať problémy, otázky a spory, ktoré zohrávali úlohu 
kryštalizačného jadra filozofických diskusií a polemík v rámci každej z uvedených 
myšlienkových domén; 

- charakterizovať stanoviská uvedených filozofov k ich riešeniu; 
- porovnať alternatívne riešenia uvedených problémov a zaujať k nim vlastné 

stanovisko. 
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Náboženstvo a jeho atribúty  

prvky náboženstva 

- náboženská viera  
- náboženské symboly 
- náboženské praktiky a prejavy (náboženský kult, náboženské obrady, sviatky 

a tradície) 
kresťanstvo a svetové náboženstvá 

alternatívne náboženské prejavy (nové náboženské hnutia) 

Pojmy:  

Religionistika, náboženstvo, svetové náboženstvo, kresťanstvo, islam, budhizmus, nová 

religiozita, sekta, kult, tolerancia. 

 

IV. Aktualizácia učiva – 2 hodiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak dokáže: 

- rozlíšiť medzi jednotlivými prvkami náboženstva a vie vysvetliť ich význam; 
- určiť základné identifikačné znaky svetových náboženstiev; 
- identifikovať prejavy náboženskej neznášanlivosti;  
- rozoznať prejavy sektárskeho myslenia. 

Žiak dokáže: 

Napísať jednoduchú filozofickú esej, s využitím znalostí z prvých dvoch tematických celkov. 
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9.7 Geografia 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: ČLOVEK A PRÍRODA 

Názov predmetu Geografia 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Kód a názov študijného odboru 8270 M 00 scénická kostýmová tvorba 
8260 M 00 propagačné výtvarníctvo 

Ročník  3. 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

  

 

 

Charakteristika predmetu 

 

      Učivo predmetu poskytuje a rozvíja základné predstavy o životných systémoch a ich  

funkciách, na základe ktorých si môžu žiaci vytvoriť predpoklady pre uplatnenie  ekologických 

princípov v ich každodennom živote k životnému prostrediu.  

      Pri vyučovaní jednotlivých tematických celkov je nutné vychádzať najmä z aktuálnych  

regionálnych podmienok školy a dávať ich do súvislostí s globálnymi ekologickými 

problémami.  

      Poznávanie vzťahov a súvislostí s prostredím treba pri formovaní vedomia žiakov  

uprednostňovať a požadovať od nich len k tomu potrebné podstatné faktografické poznatky.  

      Predmet popri náukovom charaktere má mať hlavne charakter motivačný a výchovný, má 

vzbudiť záujem žiakov o environmentálnu kultúru  a výcvikový prístup k riešeniu prostredia 

hlavne z aspektu študovaného odboru.  

      Žiada sa, aby vo vyučovaní boli realizované aktivizujúce metódy práce so žiakmi,  

konštruktívne environmentálne polemiky v skupinách  žiakov, praktické ekologické činnosti  v 

prírode. Na tieto činnosti v prírode je možné spájať hodiny do dvojhodinových celkov. 

 

Ciele predmetu 

 

    Cieľom predmetu ekológia je prehĺbiť a do širších súvislostí rozvinúť poznanie podstaty 

ekologických zákonitostí a ich význam pre ochranu životného prostredia a zdravie človeka. Na 

základe využitia poznatkov z prírodopisu, z príbuzných prírodovedných vyučovacích 

predmetov podieľa sa na formovaní ekologického myslenia, cítenia a postojov žiakov a na 

tvorbe novej hierarchie hodnôt z aspektu trvalo udržateľného rozvoja. 

    Predmet ekológia je zaradený medzi povinné vyučovacie predmety väčšinou v 

jednohodinovej prípadne aj dvojhodinovej časovej dotácii. Tematické celky sú spoločné, pri 
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vyššej hodinovej dotácii sa učiteľ podrobnejšie venuje praktickej aplikácii osvojených 

poznatkov s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj a na otázky zdravia človeka. 

    Pri voľbe vyučovacích metód a foriem práce učiteľ prihliada na didaktický ciel vyučovacej 

hodiny tak, aby bolo možné dosiahnuť požadované vedomosti a zručnosti v čo najúčinnejšej 

miere. Odporúča sa orientovať i na tvorbu projektov vyžadujúcich nachádzanie riešenia 

ekologických a environmentálnych problémov. 

 

Obsah predmetu 

        Orientačný počet vyuč. hodín  

1. Ekológia ako veda         1 

2. Organizmus a prostredie        3 

3. Ekológia rastlín         4 

4. Ekológia živočíchov                      4 

5. Ekosystém          4 

6. Etológia          3 

7. Ochrana prírody         3 

8. Súčasné problémy životného prostredia človeka                   5 

9. Ekológia ľudského zdravia                      6 

 

Požiadavky na výstup 

     Požiadavky na výstup sú súčasťou učebných osnov predmetu (pozri nižšie). 

 

 

 

Metódy a formy práce – stratégie vyučovania 

     Vo vyučovaní možno používať rozličné formy a metódy práce. Jednotlivé vyučovacie 

metódy sa navzájom dopĺňajú a kombinujú. Ich výber závisí od povahy učiva zvoleného 

tematického celku, od vedomostnej úrovne žiakov, od úrovne osvojených poznatkov z tých 

biologických disciplín, ktoré sú na pochopenie základov ekológie nevyhnutné. Je potrebné u 

žiakov podporovať schopnosti samostatne a tvorivo rozvíjať poznanie, ako aj schopnosti 

poznatky aplikovať. 

     Vo vzťahu s preberanými témami možno žiakov poverovať vypracovaním referátov, ktoré 

budú základom aj pre riešenie konkrétnych napr. regionálnych problémov na teoretickej 

úrovni. Na jednej téme môže pracovať aj niekoľko žiakov. Predpokladá sa ich aktivita s 

uplatnením znalostí a vedomostí tak pracovných, odborných ako aj ekonomických. Pri 

zadávaní úloh v rámci projektového vyučovania je potrebné dbať na to, aby žiaci mali dostatok 

času na ich vypracovanie a zodpovedajúce množstvo potrebných informácií. 

     Pri vyučovaní sa teda budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania:  
  
Metódy:  

 Výklad  

 Rozhovor  

 Projekty  
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 Beseda  

 Ústne a písomné opakovanie 

 Hodnotenie (klasifikácia, písomné a ústne hodnotenie)  
 
Formy práce:  

 Práca s učebnicou (odporúčaná literatúra)  

 Skupinová práca žiakov  

 Individuálna práca žiakov  

 Prezentácie - PowerPoint  

 Exkurzia  
 

 

Učebné zdroje 

     Medzi učebné zdroje predmetu ekológia spadá široké spektrum učebných zdrojov. Okrem 

štandardného učebného zdroja, akým je učebnica k danému predmetu, používame aj 

špecifické učebné zdroje pre potreby efektívnej výučby ekológie: 

Študijný materiál a učebnice: 

Kvasničková, Danuše: Základy ekológie. Bratislava: SPN, 1991. 

Didaktická technika 

Dataprojektor, DVD prehrávač, notebook, televízor 

 

Materiálne výučbové prostriedky 

Zbierky testov, plagáty, zvukové a vizuálne nahrávky, mapy 

 

Ďalšie zdroje 

Noviny, časopisy, internet, knižnica 

 

 V predmete ekológia ďalej používame pestrú škálu materiálno-technických (vizuálne 

/televízia, dataprojektor), auditívnych (repro súprava), audio-vizuálnych (prezentácie cez PC) 

a didaktických prostriedkov (texty z rôznych druhov spoločensko-vedných časopisov).   

 

Hodnotenie : : Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných 

škôl, sú v súlade splatnými učebnými osnovami a cieľmi k hodnoteniu žiakov. 
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UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU Geografia 

 

3. ročník 

 

1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

 

NÁZOV TEMATICKÉHO 

CELKU 

Témy  

 

Orien

tačný 

počet  

hodín 

 

Pojmy z obsahového štandardu 

 

Výkonový štandard na optimálnej úrovni 

 

 

Ekológia ako veda 

 

 

 

1 

 

o  ekológia ako vedná disciplína 
o  predmet štúdia ekológie 
o  vzťah ekológie k iným vedám 
o  význam ekologických poznatkov pre život 
        a praktické využitie 

Žiak pozná vedné disciplíny ekológie. Vie aplikovať 

ekologické poznatky v praxi. 

 

 

Organizmus a prostredie 

 

 

3 

o  faktory prostredia 
o  abiotické zložky prostredia 
o  biotické zložky prostredia 
 

Pozná a vie charakterizovať abiotické a biotické faktory 
prostredia. Dokáže vysvetliť na konkrétnych príkladoch 
neutrálne, pozitívne a negatívne vzťahy v populácii 
a medzi populáciami. 

 

 

Ekológia rastlín 

 

 

4 

o rastliny a prostredie 
o  nároky rastlín na prostredie 
o  rastlinné populácie 
o  rastlinné spoločenstvá a ich klasifikácia 
o  hlavné typy rastlinných spoločenstiev na území 

SR 
o  ekosystém a význam rastlín v ekosystéme 

Pozná nároky rastlín na prostredie. Dokáže poukázať na 
existenčnú závislosť organizmov na konkrétnych 
faktoroch prostredia. Vie poukázať na význam rastlín pre 
existenciu života na Zemi. Dokáže charakterizuje rastlinné 
spoločenstvá a oboznámiť sa s ich klasifikáciou. Vie sa 
oboznámiť so základnými spôsobmi ochrany prírody 
a chránenými rastlinami. 

 

 

Ekológia živočíchov 

 

 

4 

o životné prostredie živočíšnych organizmov 
o  živočíšne spoločenstvá – zoocenózy 
o  postavenie a význam živočíchov v prírodných 
        systémoch 

o  vzťahy medzi živočíšnymi organizmami 
 

 
Vie vysvetliť pojem jedinec, populácia. Dokáže vysvetliť 
existenčnú závislosť živočíchov na konkrétnych 
abiotických a biotických faktoroch prostredia. Vie 
vysvetliť vzájomné vzťahy medzi živočíšnymi 
organizmami. 
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Ekosystém 4 o ekosystém ako základná jednotka prírody 
o  postavenie a význam rastlinných a živočíšnych 
        druhov v ekosystéme 

o  dynamika ekosystému – tok energie, obeh látok 
o  potravové reťazce, produktivita ekosystému 
o  vývoj ekosystému – rovnováha, sukcesia, 
        biodiverzita 

 
Žiak vie charakterizovať pojem ekosystém z hľadiska 
prenosu energie, obehu látok a tvorby biomasy – trofická 
štruktúra ekosystému, kolobeh látok, dynamika 
ekosystému, vývoj ekosystému. Vie charakterizovať typy 
potravových reťazcov. Pozná negatívne dôsledky 
narušenia prirodzenej rovnováhy ekosystému najmä 
v súvislosti s ohrozením živých  organizmov. 

 

Etológia 

 

3 

o vrodené správanie – inštinkt, pud, kľúčový 
podnet, 

        biorytmy 

o  získané správanie – obligatórne a fakultatívne 
učenie 

o  funkčné druhy správania 

 
Vie vysvetliť základné ekologické pojmy. Dokáže vysvetliť 
a na konkrétnych príkladoch zo živočíšnej ríše 
demonštrovať základy etológie. 

 

 

 

Ochrana prírody 

 

 

 

3 

o ochrana prírody – príčiny, prejavy, dôsledky 
        narušenia prirodzenej rovnováhy ekosystému 

o  spôsob ochrany prírody 
o  Zákon o ochrane prírody 
o  ohrozené a chránené druhy rastlín a živočíchov 
o  typy chránených území 
o  preventívne opatrenia – právne, etické aspekty 
        ochrany prírody 

 
Dokáže definovať ochranu prírody podľa zákona. Pozná 
typy chránených území na Slovensku. 

 

Súčasné problémy 

životného 

prostredia človeka 

 

5 

o trvalo udržateľný rozvoj 
o  globálne problémy – príčiny, prejavy, dôsledky, 
        riešenia 

o  medzinárodná spolupráca 

 
Žiak vie vysvetliť princípy trvalo udržateľného rozvoja. 
Dokáže charakterizovať globálne problémy životného 
prostredia. 

 

Ekológia ľudského zdravia 

 

6 

o ľudský organizmus ako celok z hľadiska stavby 
        a funkcie 

o  zdravie z pohľadu životného prostredia 
o  človek a zdravý životný štýl 

Vie charakterizovať zdravý životný štýl a faktory, ktoré ho 
podmieňujú. Dokáže charakterizovať zdravie ako 
základnú podmienku rozvoja osobnosti. Dokáže poukázať 
na kľúčové faktory ohrozujúce zdravie a možné následky 
pôsobenia týchto faktorov na človeka. 
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9.8 Chémia 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: ČLOVEK A PRÍRODA 

Názov predmetu Chémia 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Kód a názov študijného odboru 8270 M 00 scénická kostýmová tvorba 
8260 M 00 propagačné výtvarníctvo 

Ročník  2. 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

  

Charakteristika predmetu 

 

     Učebný predmet chémia, ako súčasť vzdelávacej oblasti Človek a príroda, poskytuje žiakom 

vhodne vybranými poznatkami zo všeobecnej, anorganickej a organickej chémie didaktický 

systém poznatkov o chemických látkach a ich premenách. Obsah učiva tvoria predovšetkým 

poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa žiaci stretávajú v bežnom živote. Sú to 

najmä oblasti ako: chémia potravín a nápojov, kozmetika, liečivá, čistiace prostriedky 

a podobne. V obsahu učiva sú v dostatočnej miere zastúpené aj poznatky, ktoré umožňujú 

žiakom chápať význam chemickej vedy a chemického priemyslu pre spoločnosť a prírodu. 

     Východisko pre poznatky o vlastnostiach anorganických a organických látok a ich 

premenách tvoria všeobecne platné, teoretické poznatky a vzťahoch medzi štruktúrou 

a vlastnosťami látok a poznatky o zákonitostiach chemických reakcií. Tieto poznatky umožňujú 

v učebnom predmete chémia aplikovať v dostatočnej miere jednotlivé myšlienkové operácie 

a metódy vedeckého poznávania. Realizovaním moderných foriem, prostriedkov 

a vyučovacích metód vyučovania sa vytvárajú podmienky pre formovanie a rozvíjanie 

logického a tvorivého myslenia a konania žiakov. Tvorivé myslenie umožňuje žiakom správne 

aplikovať poznatky pri riešení problémových úloh teoretického aj praktického charakteru. 

Chémia ako predmet, ktorý rozširuje všeobecné vzdelanie žiakov, súčasne poskytuje 

základy nevyhnutné pre ďalšie vzdelávanie (chemické odbory, medicína, environmentálne 

vedy a pod.).  

Hodinová dotácia chémie podľa Štátneho vzdelávacieho programu v prvom ročníku je dve 

hodiny týždenne (66 hodín ročne).  
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Ciele predmetu 

 

     Vo vyučovaní chémie majú žiaci získať predstavu o  stavbe látok a základných chemických, 

fyzikálno – chemických a biochemických dejoch. Dôraz sa kladie najmä na súvislosti 

s ostatnými prírodovednými predmetmi a na základný vplyv chemických dejov na životné 

prostredie. 

Každý žiak je vedený k tomu, aby: 

- chápal vzťahy medzi štruktúrou a vlastnosťami látok; 

- rozumel základným typom chemických reakcií a poznal ich úlohu v prírode 

a v každodennom živote; 

- správne využíval matematické zručnosti pri základných chemických výpočtoch, 

V učebnom predmete chémia by žiaci mali nadobudnúť a rozvíjať nasledovné 

kompetencie: 

 

a) k učeniu 

 plánovať a organizovať si učenie a pracovnú činnosť; 

 hľadať a rozvíja účinné postupy vo svojom učení; 

 kriticky pristupovať ku zdrojom informácií, informácie tvorivo spracovávať 

a využívať pri svojom štúdiu. 

 

b) komunikačné schopnosti  

 vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov; 

 vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje; 

 zrozumiteľne prezentovať nadobudnuté vedomosti, skúsenosti a zručnosti; 

 spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, 

výsledky a ich využitie.  

 

c) riešenie problémov 

 analyzovať vybrané problémy; 

 aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych problémových úloh; 

 používať základné myšlienkové operácie a metódy vedeckého poznávania pri 

riešení problémových úloh; 

 využívať informačné a komunikačné technológie pri riešení problémových 

úloh; 

 posúdiť vhodnosť navrhnutého postupu riešenia problémovej úlohy; 

 zhodnotiť úspešnosť riešenia problémovej úlohy; 

 logicky spájať poznatky nadobudnuté štúdiom chémie a iných učebných 

predmetov a využiť ich pri riešení problémových úloh. 
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d) sociálne 

 vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti; 

 vzájomne si pomáhať pri riešení úloh teoretického charakteru; 

 hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení; 

 prijímať ocenenie, radu a kritiku a čerpať poučenie pre ďalšiu prácu. 

 

 

Obsah predmetu 

        Orientačný počet vyuč. hodín  

1. Úvod do štúdia chémie        2 

2. Atómy a chemické prvky        4 

3. Periodický zákon a periodická sústava prvkov     2 

4. Chemické väzby, molekuly, chemické zlúčeniny     4 

5. Názvy a vzorce anorganických zlúčenín      4 

6. Zmesi a roztoky         4 

7. Chemické reakcie         7 

8. Anorganická chémia – nekovy        4 

9. Anorganická chémia – kovy                      4 

10.Základy organickej chémie                    3 

11.Uhľovodíky a ich zdroje       6 

12.Deriváty uhľovodíkov    8 

13.Základy biochémie    14 

 

Požiadavky na výstup 

     Požiadavky na výstup sú súčasťou učebných osnov predmetu (pozri nižšie). 

 

Metódy a formy práce – stratégie vyučovania 

     Vo vyučovaní predmetu chémia sa budú podľa možnosti čo najviac využívať moderné 

didaktické formy, metódy a prostriedky, ktoré okrem maximálnej názornosti, podporujú 

samostatnosť a kreatívnosť žiakov pri práci s informáciami a rozvíjajú schopnosť aplikovať 

poznatky. Budú sa vyžívať slovné metódy a v maximálnej možnej miere informačno – 

komunikačné technológie. 

     Pri vyučovaní sa teda budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania:  
  
Metódy:  

 Výklad  

 Rozhovor  

 Projekty  

 Ústne a písomné opakovanie  

 Hodnotenie (klasifikácia, písomné a ústne hodnotenie)  
 
Formy práce:  

 Práca s učebnicou (odporúčaná literatúra)  
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 Skupinová práca žiakov  

 Individuálna práca žiakov  

 Prezentácie - PowerPoint  
 

 

Učebné zdroje 

     Medzi učebné zdroje predmetu chémia spadá široké spektrum učebných zdrojov. Okrem 

štandardného učebného zdroja, akým sú učebnice k danému predmetu, používame aj 

špecifické učebné zdroje pre potreby efektívnej výučby chémi.: 

 

Študijný materiál a učebnice: 

Vacík, Jiří a kol: Chémia pre 1. ročník gymnázií. Bratislava: SPN, 2003. 

Vacík, Jiří a kol.: Chémia pre 2. ročník gymnázií. Bratislava: SPN, 1996. 

Silný, Peter a Brestenská, Beáta: Prehľad chémie 1. Bratislava: SPN, 2000. 

Záhradník, Pavol a Kollárová, Marta: Prehľad chémie 2. Bratislava: SPN, 2002. 

Silný, Peter a Prokša, Miroslav: Základy chemického deja a jeho zákonitosti. Bratislava: SPN, 

1992. 

 

Didaktická technika 

Dataprojektor, DVD prehrávač, notebook, televízor 

 

Materiálne výučbové prostriedky 

Zbierky testov, plagáty, vizuálne nahrávky 

 

Ďalšie zdroje 

Noviny, časopisy, internet, knižnica 

 

 V predmete chémia ďalej používame pestrú škálu materiálno-technických (vizuálne 

/televízia, dataprojektor), auditívnych (repro súprava), audio-vizuálnych (prezentácie cez PC) 

a didaktických prostriedkov (texty z rôznych druhov spoločensko-vedných časopisov).   

 

Hodnotenie: Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl, 

sú v súlade splatnými učebnými osnovami a cieľmi k hodnoteniu žiakov. 
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UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU Chémia 

 

Predmet: CHÉMIA 

2. ročník 

 

2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

 

NÁZOV TEMATICKÉHO 

CELKU 

Témy  

 

 

Orien

tačný 

počet  

hodín 

 

Pojmy z obsahového štandardu 

 

Výkonový štandard na optimálnej úrovni 

 

 

 

Úvod do štúdia chémie 

 

 

 

2 

 

o  predmet chémie 
o  chémia ako prírodná veda 
o  spoločenský a hospodársky význam chémie 
o  základné chemické disciplíny 

 

Žiak chápe spoločenský a hospodársky význam chémie ako 

prírodnej vedy. Pozná základné chemické disciplíny. Pozná 

a rozumie pojmu chemická látka (chemické indivíduum). 

 

 

 

Atómy a chemické prvky 

 

 

 

4 

 

o  zloženie a štruktúra atómov 
o  protónové číslo, nukleónové číslo 
o  izotopy, rádioaktivita 
o  elektrónový obal atómu 
o  orbitály 
o  názvoslovie chemických prvkov 

 
Pozná časticové zloženie látok. Vie opísať zloženie atómu. 
Pozná význam pojmov protónové číslo, nukleónové číslo, 
izotop a rádioaktivita. Pozná možnosti využitia a zneužitia 
jadrovej energie a rádioaktívneho žiarenia. Dokáže 
vysvetliť predstavu elektrónového obalu atómu. Vie 
vysvetliť súvislosť chemických vlastností prvkov a ich 
elektrónovej štruktúry. Pozná názvy a značky vybraných 
prvkov. 

 

Periodický zákon 

a periodická sústava prvkov 

 

2 

o periodický zákon 
o  periodická sústava chemických prvkov 
o  umiestnenie prvkov v PSP, ich vlastnosti 

a valenčné 
        elektróny 

Ovláda periodický zákon. Dokáže opísať periodickú tabuľku 
prvkov (PSP). Pozná triviálne názvy skupín prvkov. Ovláda 
stavbu atómov konkrétnych prvkov. Dokáže vysvetliť vzťah 
medzi štruktúrou obalu atómov a umiestnením prvkov 
v PSP. Vie sa orientovať a používať MFCH tabuľky. 
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Chemické väzby, molekuly, 

chemické zlúčeniny 

 

 

4 

o vznik chemickej väzby 
o príčiny vzniku chemických väzieb 
o  elektronegativita 
o  typy chemických väzieb 
o  kovalentná väzba (nepolárna, polárna, 

koordinačná) 
o  iónová väzba 

 
Rozumie a vie používať pojmy: chemický prvok, chemická 
zlúčenina, atóm, molekula, anión, katión, chemická látka, 
eelektronegativita. Dokáže vysvetliť vznik chemickej väzby. 

 

 

Názvy a vzorce 

anorganických zlúčenín 

 

 

4 

o oxidačné číslo 
o  názvy a vzorce dvojprvkových zlúčenín (oxidy, 
        bezkyslíkaté kyseliny) 

o  názvy a vzorce trojprvkových zlúčenín (kyslíkaté 
        kyseliny – oxokyseliny, hydroxidy) 

o  názvy a vzorce solí, hydrogensolí a hydrátov solí 

 
Žiak vie definovať oxidačné číslo. Dokáže aplikovať pravidlá 
pre určovanie oxidačných čísiel atómov v molekulách 
prvkov a zlúčenín. Rozlíši oxidačné číslo, nábojové číslo, 
väzbovosť a ich používanie. Dokáže aplikovať tvorbu 
vzorcov a názvov anorganických zlúčenín. 

 

 

 

 

Zmesi a roztoky 

 

 

 

 

4 

o zmesi, zloženie zmesí 
o  heterogénne a homogénne  zmesi 
o  roztoky 
o  rozpustnosť látok 
o  voda, vzduch 
o  molová hmotnosť, relatívna atómová hmotnosť 
o  zloženie roztokov – hmotnostný zlomok w(A), 
        látková koncentrácia c(A) 

o  výpočty na prípravu roztokov 
o  krížové pravidlo  

Pozná pojmy: chemická látka, zmes (homogénna, 
heterogénna), zložky zmesi. Dokáže rozlíšiť a porovnať 
zmes a chemickú látku. Zvolí správnu techniku oddeľovania 
zložiek zmesi. Pozná zloženie vzduchu. Vie vysvetliť 
význam, použitie, druhy a úpravu vody. Ovláda a rozumie 
pojmu roztok. Chápe a používa rozpustnosť látok. Dokáže 
pripraviť roztok určitého zloženia. Vie vypočítať molovú 
hmotnosť prvkov a zlúčenín. Dokáže riešiť úmerou alebo 
vzorcom výpočty rôznych spôsobov vyjadrovania zloženia 
roztokov, zmiešavania a zrieďovania roztokov (hmotnostný 
zlomok, hmotnostné percentá, látková koncentrácia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o zápisy chemických reakcií chemickými rovnicami 
o  exotermické a endotermické reakcie 
o  termochémia 
o  rýchlosť chemických reakcií 
o  faktory pôsobiace na rýchlosť chemických reakcií 
o  chemická rovnováha 
o  vplyv faktorov na chemickú rovnováhu 

 

 
 
 
Chápe význam pojmov: chemická reakcia (chemický dej), 
reaktanty, produkty chemickej reakcie, chemická 
rovnováha, zákon zachovania hmotnosti. Vie zapísať 
jednoduché chemické reakcie chemickými rovnicami. Vie 
klasifikovať chemické reakcie (protolytické, redoxné, 
komplexotvorné, zrážacie). Pozná význam pojmov 
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Chemické reakcie 

 

 

7 

o  redoxné reakcie – oxidácia, redukcia, 
oxidovadlo, 

         redukovadlo 

o  určenie stechiometrických koeficientov 
v redoxných 

        rovniciach 

o  praktické využitie redoxných dejov 
o  príklady redoxných reakcií 
o  elektrolýza 
o  protolytické reakcie 
o  Brönstedova teória kyselín a zásad 
o  autoprotolýza vody, pH 
o  neutralizácia 
o hydrolýza 

exotermická a endotermická reakcia. Pozná význam pojmu 
rýchlosť chemickej reakcie. Dokáže rozlíšiť vplyvy 
pôsobiace na rýchlosť chemickej reakcie. Pozná význam 
pojmu chemická rovnováha – rovnovážny stav.  
Dokáže chápať a vysvetliť pojmy oxidácia a redukcia, 
oxidovadlo a redukovadlo. Aplikuje pravidlá výpočtu 
koeficientov v chemických rovniciach. Pozná praktické 
využitie redoxných dejov a ich význam pre hospodárstvo. 
Dokáže charakterizovať protolytické reakcie. Vie rozlišovať 
látky z hľadiska Brönstedovej teórie kyselín a zásad (na 
základe ich disociácie). Dokáže vysvetliť autoprotolýzu vody 
a zavedenie pH, indikátory. Vie zapísať rovnicu 
neutralizácie a vysvetliť hydrolýzu jednoduchých látok. 

 

Anorganická chémia – 

nekovy  

 

4 

o vlastnosti, výskyt, výroba a použitie dôležitých 
        zlúčenín 

o  vplyv niektorých prvkov a ich zlúčenín na ŽP 
o  vodík, kyslík 
o  síra, kyselina sírová 
o  uhlík, uhličitany 
o  dusík, dusičnany 
o  priemyselné hnojivá a ich vplyv na ŽP 
o  halogény, kyselina chlorovodíková, chlorid 

sodný 

 
Pozná výskyt, vlastnosti, výrobu a použitie prvkov (vodík, 
kyslík, síra, uhlík, dusík, halogény). Pozná vlastnosti, výrobu 
a použitie kyseliny sírovej a kyseliny chlorovodíkovej. 
Pozná vlastnosti, výskyt a výrobu chloridu sodného, 
uhličitanov, dusičnanov a priemyselných hnojív ako aj ich 
vplyv na životné prostredie. Vie opísať vlastnosti a použitie 
najznámejších stavebných pojív. 

 

 

 

 

Anorganická chémia – kovy  

 

 

 

 

4 

o všeobecné poznatky o kovoch 
o  kovová väzba 
o  vlastnosti kovov 
o  korózia kovov 
o  výroba kovov 
o  prehľad vlastností, výroby a použitia dôležitých 
        kovových prvkov (Na, K, Ca, Al, Sn, Pb, Fe, Cu, Ag,  

        Au) 

 
 
Pozná niektoré významné kovy, ich všeobecné vlastnosti 
a vie opísať kovovú väzbu. Dokáže overiť jednoduchými 
pokusmi vlastnosti kovov. Vie opísať koróziu ako chemický 
dej, dôsledky korózie a ochranu pred koróziou. Dokáže 
opísať základné princípy výroby kovov (termicky, 
elektrochemicky). Pozná vlastnosti, význam a použitie 
dôležitých kovov a zliatin. 
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o  zliatiny – vlastnosti, význam a použitie 
niektorých 

        zliatin v praxi 

 

 

 

Základy organickej chémie 

 

 

 

3 

o organická chémia – miesto v systéme vied 
o  charakteristika organických zlúčenín 
o  väzbovosť atómu uhlíka 
o  typy väzieb v organických zlúčeninách 
o  názvoslovie organických zlúčenín 
o  chemické reakcie organických zlúčenín 

(substitúcia, 
        adícia, eliminácia, prešmyk) 

 
Chápe spoločenský a hospodársky význam organickej 
chémie. Rozlíši organické a anorganické zlúčeniny. Vie 
charakterizovať organické zlúčeniny z hľadiska zloženia 
a štruktúry. Ovláda základné princípy názvoslovia 
organickej chémie. Vie charakterizovať 4 základné typy 
reakcií organických zlúčenín – substitúcia, adícia, 
eliminácia, prešmyk. 

 

 

 

 

 

Uhľovodíky a ich zdroje 

 

 

 

 

 

6 

o klasifikácia uhľovodíkov 
o  alkány 
o  alkény 
o  alkadiény 
o  alkíny 
o  vlastnosti, použitie a výroba dôležitých alkánov 
        a alkénov 

o  arény – aromatický charakter, vlastnosti, 
rozdelenie, 

        názvoslovie 

o  dôležité arény – použitie a vlastnosti 
o  prírodné zdroje uhľovodíkov – ropa, zemný plyn, 
        uhlie, spôsoby spracovania 

 
Žiak vie rozlíšiť uhľovodíky podľa typu reťazca a typu väzby. 
Pozná charakteristiku, základy názvoslovia a vlastnosti 
alkánov, alkénov, alkadiénov a alkínov. Pozná vlastnosti 
a použitie dôležitých uhľovodíkov. Vie opísať spôsob väzby 
v benzéne. Pozná charakteristiku, základy názvoslovia, 
vlastnosti a použitie arénov. Dokáže vymenovať 
a charakterizovať surovinové zdroje uhľovodíkov (ropa, 
uhlie, zemný plyn) a uviesť význam a využitie prírodných 
uhľovodíkov ako zdroja energie. Vie vymenovať riziká 
používania prírodných zdrojov uhľovodíkov. Popíše princíp 
priemyselného spracovania ropy. 

 

Deriváty uhľovodíkov 

 

8 

o deriváty uhľovodíkov 
o  halogénderiváty – vlastnosti, príprava, použitie 
o  amíny – vlastnosti a použitie 
o  alkoholy a fenoly – rozdelenie, vlastnosti, 

príprava, 
        použitie 

o  aldehydy a ketóny – vlastnosti, použitie 
o  karboxylové kyseliny – vlastnosti, použitie 

Vie definovať deriváty uhľovodíkov a pozná základy ich 
názvoslovia. Vie rozdeliť deriváty uhľovodíkov podľa 
charakteristickej skupiny. Dokáže opísať vlastnosti, 
prípravu a použitie halogénderivátov. Vie vysvetliť vplyv 
freónov na životné prostredie. Pozná vlastnosti, použitie 
amínov a toluénu. Vie vysvetliť rozdiel medzi alkoholmi 
a fenolmi, vie ich rozdelenie, vlastnosti, prípravu a použitie. 
Vie opísať vlastnosti, prípravu a použitie aldehydov 
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o  funkčné a substitučné deriváty karboxylových 
        kyselín – rozdelenie, najdôležitejšie deriváty 

(soli, 

        estery, hydroxykyseliny, aminokyseliny) 

a ketónov. Dokáže vysvetliť vlastnosti, prípravu a použitie 
karboxylových kyselín. Vie rozlíšiť na základe vzorca 
funkčné a substitučné deriváty karboxylových kyselín 
a vysvetliť ich vlastnosti. 

 

 

 

 

Základy biochémie 

 

 

 

 

14 

 

o biochémia 
o  chemické deje v živých sústavách 
o  metabolizmus, metabolické dráhy 
o  enzýmy 
o  vitamíny 
o  hormóny 
o  alkaloidy 
o  základy metabolizmu sacharidov, lipidov a 

bielkovín 

Chápe miesto biochémie v systéme chemických vied, 
rozdelenie a využitie biochémie. Pozná chemické deje 
v živých sústavách, chápe pojem metabolizmus 
a metabolická dráha. Pozná význam enzýmov pre priebeh 
chemických reakcií v živých organizmoch, dokáže si 
uvedomiť si špecifickosť ich účinku. Pozná vlastnosti, 
klasifikáciu a biologický význam vitamínov. Pozná základnú 
funkciu endokrinnej sústavy a endokrinných žliaz, vie 
vymenovať niektoré endokrinné žľazy a hormóny, ktoré 
produkujú. Pozná fyziologický účinok niektorých alkaloidov. 
Vie si uvedomiť negatívne dôsledky toxikománie pre 
človeka i spoločnosť. Pozná základy metabolizmu 
sacharidov, lipidov a bielkovín. 
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9.9 Matematika 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 

Názov predmetu 
Matematika 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne/1.  a 2. ročník/, 

 spolu 264 vyučovacích hodín 

Kód a názov študijného odboru 8270 M 00 scénická kostýmová tvorba 
8260 M 00 propagačné výtvarníctvo 

Ročník  1. – 2.  

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
    

Charakteristika  predmetu 

 Učebný predmet matematika je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, 

ako ju formuloval Európsky parlament: 

 „Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie na 

riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. Vychádzajúc z dobrých numerických 

znalostí sa dôraz kladie na postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická kompetencia 

zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a ochotu používať matematické modely myslenia 

(logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky).“ 

 

Tento predmet zahŕňa 

 matematické poznatky a zručnosti, ktoré študenti budú potrebovať v svojom ďalšom 

živote (osobnom, občianskom, pracovnom a pod.) a činnosti s matematickými objektmi 

rozvíjajúce kompetencie potrebné v ďalšom živote; 

 rozvoj presného myslenia a formovanie argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj 

algoritmického myslenia; 

 súhrn matematického, ktoré patria k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka 

 informácie dokumentujúce potrebu matematiky pre spoločnosť. 
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Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený na päť tematických okruhov: 

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 

Geometria a meranie 

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika  

Logika, dôvodenie, dôkazy. 

 

V  tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami sa dokončuje 

vytváranie pojmu prirodzeného čísla, desatinného čísla, zlomku a záporných čísel. Žiak sa 

oboznamuje s algoritmami počtových výkonov v týchto číselných oboroch. Súčasťou tohto 

okruhu je dlhodobá propedeutika premennej, rovníc a nerovníc.  

V ďalšom tematickom okruhu Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy žiaci objavujú 

kvantitatívne a priestorové vzťahy, zoznámia sa s pojmom premennej veličiny a jej prvotnou 

reprezentáciou vo forme, tabuliek, grafov a diagramov. Skúmanie týchto súvislostí smeruje 

k zavedeniu pojmu funkcie.  

V tematickom okruhu Geometria a meranie sa žiaci zoznamujú so základnými 

geometrickými útvarmi, skúmajú a objavujú ich vlastnosti. Učia sa zisťovať odhadom, meraním 

a výpočtom veľkosť uhlov, dĺžok, povrchov a objemov. Riešia polohové a metrické úlohy 

z bežnej reality. Dôležité miesto má rozvoj priestorovej predstavivosti.  

Ďalšou súčasťou matematického vzdelávania žiakov je vypisovať možnosti a zisťovať 

ich počet, čítať a tvoriť grafy, diagramy a tabuľky dát, rozumieť bežným pravdepodobnostným 

a štatistickým vyjadreniam, realizovať a posudzovať jednoduché štatistické prieskumy. 

Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy sa prelína celým matematickým učivom a  

rozvíja schopnosť žiakov logicky argumentovať, usudzovať, hľadať chyby v usudzovaní a 

argumentácii, presne sa vyjadrovať a formulovať otázky.  
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Cieľ predmetu  

Cieľom vyučovacieho predmetu matematika  je poskytnúť žiakom  súbor vedomostí, 

zručností a kompetencií v matematike, javoch, zákonitostiach a vzťahoch medzi nimi, 

formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné 

aj v ďalšom vzdelávaní, odbornom výcviku a občianskom živote. Žiaci získajú poznatky 

o vybraných pojmoch, osvoja si matematické javy.  

Obsah vzdelávania 

Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umožniť žiakom,  aby získavali nové 

vedomosti špirálovite a s množstvom propedeutiky, prostredníctvom riešenia úloh 

s rôznorodým kontextom, tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť, vedeli 

používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy), 

rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore. Má napomôcť rozvoju ich 

algoritmického myslenia, schopnosti pracovať s návodmi a tvoriť ich. 

Výsledkom by malo byť správne používanie  matematickej symboliky a znázorňovania 

a schopnosť čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce  čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé 

texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy. Žiak by mal vedieť využívať pochopené a osvojené 

postupy a algoritmy pri riešení úloh, pričom vyučovanie by malo viesť k budovaniu  vzťahu 

medzi matematikou a realitou, k získavaniu skúseností s matematizáciou reálnej situácie 

a tvorbou matematických modelov. Matematika sa podieľa na rozvíjaní  schopností študentov 

používať  prostriedky IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a prezentáciu informácií. 

Použitie vhodného softvéru by malo uľahčiť niektoré namáhavé výpočty alebo postupy 

a umožniť tak sústredenie sa na podstatu riešeného problému. 

Matematika má viesť žiakov  k získaniu a rozvíjaniu  zručností  súvisiacich s procesom 

učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa. Má rozvíjať 

funkčné a kognitívne kompetencie, metakognitívne kompetencie a vhodnou voľbou 

organizačných foriem a metód výučby aj ďalšie kompetencie potrebné v ďalšom 

živote,schopnosti kooperácie a komunikácie – spoluprácu v skupine pri riešení problému.  

Matematika si kladie za cieľ aj to, aby žiak spoznal v matematike súčasť ľudskej kultúry 

a silný a nevyhnutný nástroj pre spoločnosť. 
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Požiadavky na výstup 

Pre úspešné absolvovanie vyučovacieho predmetu Francúzsky jazyk je potrebné 

dosiahnuť 70 % plnenia učebného plánu a preukázať dosiahnuté vedomosti, pragmatické 

kompetencie a komunikačné zručnosti v rámci vyššie spomenutých oblastí s dôrazom na 

komunikačnú úroveň v jednotlivých ročníkoch. Tieto vedomosti žiak preukazuje v písomných 

testoch a pri ústnom skúšaní. 

Štandard kompetencií, ktoré má žiak v jednotlivých tematických okruhoch učiva získať: 

Logika, dôvodenie, dôkazy 

 rozvíjať schopnosť logicky argumentovať, usudzovať, hľadať chyby v usudzovaní a 
argumentácii, presne sa vyjadrovať a formulovať otázky; 

 naučiť sa pracovať s návodmi, nariadeniami, zákonmi. 
 

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami 

 počítať s presnými aj približnými hodnotami, a to viacerými spôsobmi (spamäti, na 
papieri, pomocou kalkulačky) a efektívne používať kalkulačku. 

 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 

 naučiť sa modelovať a algebrizovať jednoduché vzťahy, vytvárať a interpretovať grafickú 
reprezentáciu vzťahu dvoch veličín a vedieť tieto prostriedky využiť pri riešení úloh. 

 

Geometria a meranie 

Geometria 

 používať základné geometrické koncepty (symetria, zhodnosť, podobnosť), spôsoby 
dvojrozmernej reprezentácie priestoru (mapy, rezy, priemety) a súradnicovú sústavu pri 
opise a analýze rovinných a priestorových vzťahov, na základe toho rozvíjať priestorovú 
predstavivosť a schopnosť orientácie v priestore; 

 analyzovať charakteristické vlastnosti a vzájomné vzťahy geometrických útvarov 
a prostredníctvom geometrie rozvíjať matematickú argumentáciu, jednoduché 
zručnosti riešenia problémov a používanie jednoduchých algoritmov. 

 

 

Meranie   

 použiť vhodnú metódu, nástroje a vzorce pri určovaní dĺžok, obsahov a objemov. 
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Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika  

Kombinatorika  

 navrhnúť organizáciu súboru obsahujúceho veľký počet dát; 

 používať a prispôsobovať rôzne stratégie zisťovania počtu možností. 
 

Pravdepodobnosť 

 pochopiť a používať základné pravdepodobnostné pojmy. 
 

Štatistika 

 rozumieť bežným štatistickým vyjadreniam (prezentovaným napr. v médiách), vedieť 
takéto vyjadrenia používať a v jednoduchých situáciách posúdiť správnosť alebo 
nesprávnosť interpretácie alebo prezentácie štatistických údajov; 

 v rámci možností porovnať dva súbory dát; 

 čítať a tvoriť grafy, diagramy a tabuľky dát. 
 

Metódy a formy práce  

Rozpracovanie metód a foriem vyučovania je súčasťou učebných osnov. 

  

Učebné zdroje 

 - Internet 

 - učebnice: Smida, J.: Teória čísel 

         Riečan, B.: Pravdepodobnosť a štatistika 

         Smida, J.: Algebra rovnice a nerovnice 

         Hecht, T.: Matematika pre 1. ročník gymnázií a SOŠ 

Tomáš Hecht : Matematika pre 3.ročník gymnázií a SOŠ – Zošit 1 – Funkcie II, Orbis 
PictusIstropolitana Bratislava 1999 
B. Riečan: Matematika pre gymnáziá, Pravdepodobnosť a štatistika 

Hodnotenie predmetu 

 - frontálne skúšanie 

-  písomky 
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-  riešenie problémových úloh prostredníctvom tímovej práce  

-  projekty 

-  referáty 

-  úlohy 

-  didaktické testy 

Písomné práce a didaktické testy 

Úroveň vedomostí a nadobudnutých zručností jednotlivých tematických celkov zisťuje 

didaktický test (resp. písomná práca). Žiaci sú klasifikovaní známkou, pričom sa  dodržiavajú  

nasledovné kritériá hodnotenia písomných prác a didaktických testov:  

100% - 90% …………… výborný 

89% - 75% …………….. chválitebný 

74% - 55% …………….. dobrý 

54% - 35%…………...… dostatočný 

34% - 0%………………. nedostatočný 

Každý učiteľ má vo svojej kompetencii zadávať ďalšie čiastkové testy, úlohy a cvičenia  

a podľa vlastnej potreby hodnotiť zvládnutie preberaného učiva v časovom limite 10 - 20 

minút. Výsledky hodnotenia učiteľ oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu do 10 pracovných 

dní (t.j. vyučovacích dní). Ak žiak z dôvodu absencie nepíše niektorú z písomných prác, učiteľ 

môže dať žiakovi na napísanie tejto práce náhradný termín (najčastejšie na najbližšej 

vyučovacej hodine). 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať  aktivizujúce metódy a formy vyučovania k objavovaniu 

vzťahov, samostatnému mysleniu a aplikácii matematiky v reálnom živote. 
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Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Vo vyučovacom predmete matematika využívame pre utváranie a rozvíjanie 

nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom 

umožňujú: 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 sprostredkovať informácie vhodným spôsobom ( text, hovorené slovo, diagram) tak, 
aby každý každému porozumel, 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  

 kriticky hodnotiť informácie (kniha, internet), 

 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 

 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére; 

 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve; 

 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

 

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich matematického vzdelávania využívaním všetkých 
metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, meranie, 
experimentovanie, matematické prostriedky, grafické prostriedky a pod.); 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich matematickom 
vzdelávaní; 

 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli 
prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie 
a prostriedky neviedli k cieľu; 

 posudzovať riešenie daného matematického problému z hľadiska jeho správnosti, 
jednoznačnosti alebo efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  
rôzne riešenia daného problému; 

 korigovať nesprávne riešenia problému; 

 používať osvojené metódy riešenia matematických problémov aj v iných oblastiach 
vzdelávania žiakov, pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich matematického vzdelávania využívaním všetkých 
metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii; 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu 
daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 
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Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

 formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich matematického vzdelávania 
využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii; 

 preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie 
a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.  
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UČEBNÉ OSNOVY PREDEMTU Matematika 
 

1. ročník 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   MATEMATIKA 

                                                 

                                                    2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov obsahovej štandardy 

Témy  

Hodiny Výkonové štandardy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Prierezové témy 

Medzipredmetové vzťahy 

Čísla, premenná a počtové výkony s 

číslami 
47 Žiak má: Žiak:  

 

 

 

Úvodná hodina- organizačné pokyny 

Opakovanie učiva zo ZŠ 

1. 

2. 

- Preukázať získané 

vedomosti     a zručnosti z matematiky 

zo  ZŠ 

- Preukázal získané 

vedomosti   a zručnosti z matematiky 

zo  ZŠ 

 

Ústne skúšanie  Ústne odpovede  

Základné množinové pojmy 3.-4. 
- Poznať pojem množina,prvok  

  množiny, zápis množín, určenie   

  množiny 

- prienik a zjednotenie  množín 

- Poznal pojem množina,prvok  

  množiny, zápis množín, určenie   

  množiny 

- prienik a zjednotenie  množín 

 

Ústne skúšanie  Ústne odpovede  
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Prirodzené číslo, množina všetkých 

prirodzených čísel ( N ), prvočíslo, zložené 

číslo, ciferný súčet 

5.-6. 
- Definovať prirodzené číslo   a množinu 

N 

- Vedieť definovať prvočíslo 

   a zložené číslo 

- Vedieť určiť ciferný súčet 

 

- Definoval prirodzené číslo   a množinu 

N 

- Vedieldefinovať prvočíslo 

   a zložené číslo 

- Vedel určiť ciferný súčet 

 

Ústne skúšanie Ústne odpovede  

Deliteľnosť prirodzených čísel 7.-8. 
- Poznať kritéria deliteľnosť  číslami  

   2, 3, 5, 6, 10 

- Poznať pojmy:  nesúdeliteľné   čísla, 

súdeliteľné čísla 

- Vedieť rozložiť čísla na 

súčin     prvočiniteľov 

- Poznal kritéria deliteľnosť  číslami  

   2, 3, 5, 6, 10 

- Poznal pojmy:  nesúdeliteľné   čísla, 

súdeliteľné čísla 

- Vedel rozložiť čísla na 

súčin     prvočiniteľov 

 

Písomné skúšanie Didaktický test  

Najväčší spoločný deliteľ( NSD) 

Najmenší spoločný násobok (NSN) 

9.-10. 
- Poznať pojmy: spoločný   deliteľ,  

  spoločný násobok 

- Určiť najväčší spoločný deliteľ a    

  najmenší spoločný násobok dvoch  

  prirodzených čísel 

- Poznal pojmy: spoločný   deliteľ,  

  spoločný násobok 

- Určil najväčší spoločný deliteľ a    

  najmenší spoločný násobok dvoch  

  prirodzených čísel 

 

 

Písomné skúšanie 

 

Písomné  odpovede 
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Celé čísla, množina všetkých celých čísel ( Z 

) 

11. 
- Definovať celé  číslo   a množinu  Z 

- Vedieť znázorniť celé čísla na  

  číselnej osi  

  Vedieť určiť k číslu číslo opačné   

 

- Definoval celé číslo   a množinu Z 

- Vede znázorniť celé čísla na  

  číselnej osi  

  Vedel určiť k číslu  číslo opačné   

 

Ústne skúšanie Ústne odpovede  

Počtové operácie s celými číslami 12.-14. 
-Ovládať počtové operácie s celými   

  číslami, sčítanie, odčítanie,  

  násobenie a delenie celých čísel 

-Ovládal počtové operácie s celými   

  číslami, sčítanie, odčítanie,  

  násobenie a delenie celých čísel 

 

Písomné skúšanie 

 

Písomné  odpovede 

 

 

1. písomná práca  a jej analýza 

 

  15.-16. 
- Preukázať získané vedomosti   

  a zručnosti  z učiva matematiky 

  za  1. štvrťrok 

- Preukázal získané vedomosti   

  a zručnosti  z učiva matematiky 

  za  1.štvrťrok 

Písomné skúšanie  Písomná práca  

Racionálne čísla. Zlomky.  

 

 

 

 

 

Počtové operácie  so zlomkami. 

17.-18. 

 

 

 

19.-21. 

- Poznať a vedieť pracovať     s pojmami: 
čitateľ, menovateľ,   spoločný 

menovateľ, základný     tvar zlomku, 

zmiešaný zlomok,    

  zložený  zlomok, hlavná 

zlomková   čiara 

 

- Vedieť vykonávať 

základné   matematické operácie 

so zlomkami 

 

- Poznal a vedel pracovať     s pojmami: 
čitateľ, menovateľ,   spoločný 

menovateľ, základný     tvar zlomku, 

zmiešaný zlomok,    

  zložený zlomok, hlavná 

zlomková   čiara 

 

- Vedel vykonávať 

základné   matematické operácie   

  so zlomkami  

 

Ústne skúšanie Ústne odpovede  
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Zlomky a desatinné čísla 22. 
- Vedieť vykonávať základné    operácie 

s desatinnými    

  číslami   s pomocou kalkulátora 

- Vedieť rozoznať konečný a   nekonečný 

desatinný rozvoj    reálneho čísla, 

nekonečný   periodický rozvoj 

- Vedel vykonávať základné    operácie 

s desatinnými    

  číslami   s pomocou kalkulátora 

- Vedel rozoznať konečný a   nekonečný 

desatinný rozvoj    reálneho čísla, 

nekonečný   periodický rozvoj 

 

Písomné skúšanie Písomné  odpovede Ekonomika 

Práca s kalkulačkou. 

Určovanie druhej mocniny a odmocniny  

pomocou kalkulátora 

23. 
- Vedieť pracovať s kalkulátorom 

- Vedieť určiť druhú mocninu    

  a odmocninu pomocou kalkulátora 

- Vedieť pracovať s kalkulátorom 

- Vedieť určiť druhú mocninu    

  a odmocninu pomocou kalkulátora 

Ústne skúšanie  Ústne odpovede Ekonomika 

Reálne  čísla a intervaly 24.-25. 
- Poznať pojem interval, 

vedieť   vymenovať a popísať 

všetky   druhy intervalov 

-Vedieť znázorniť intervaly na  

  číselnej osi 

- Poznal pojem interval, 

vedel   vymenovať a popísať 

všetky   druhy intervalov 

-Vedel znázorniť intervaly na  

  číselnej osi 

 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 

Zjednotenie a prienik intervalov 26.-27. 
- Ovládať množinové operácie 

  s intervalmi a vedieť ich   

  pohotovo používať 

- Ovládal množinové operácie 

   s intervalmi a vedel ich   

   pohotovo používať 

 

Písomné skúšanie Písomné  odpovede  

Premeny jednotiek 28.-29. 
-Ovládať premeny jednotiek dĺžky,  

  plochy ,objemu a času 

-Ovládal premeny jednotiek dĺžky,  

  plochy ,objemu a času 

Písomné skúšanie Písomné  odpovede Fyzika 
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Trojčlenka. Priama a nepriama úmernosť. 30.-32. 
- Vedieť použiť trojčlenku, priamu  a     

 nepriamu úmernosť pri riešení  

 jednoduchých praktických úlohách 

-Vedel použiť trojčlenku, priamu a     

 nepriamu úmernosť pri riešení  

 jednoduchých praktických úlohách 

 

Ústne skúšanie  Ústne odpovede  

 

2. písomná práca  a jej analýza 

 

33.-34. 
- Preukázať získané vedomosti   

  a zručnosti  z učiva matematiky 

  za  1. polrok 

- Preukázal získané vedomosti   

  a zručnosti  z učiva matematiky 

  za  1. polrok 

Písomné skúšanie  Písomná práca  

Percentá 35.-37. 
-Vedieť definovať 1%,vedieť  určiť   

 základ, počet percent, percentovú   

 časť 

-Vedieť matematizovať reálnu  

  situáciu 

   

-Vedel definovať 1%,vedel  určiť   

 základ, počet percent, percentovú   

 časť 

-Vedel matematizovať reálnu 

  situáciu 

Ústne skúšanie  Ústne odpovede ENV – výpočet  % -neho 

zastúpenia exhalátov vo 

vzduchu  
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Elementárna finančná matematika 

Úrok, úroková miera, istina.  

Pôžička, hypotéka, úver, lízing, splátky 

38.-40. 
- Vedieť definovať úrok, úrokovú  

   mieru, istinu, dobu úročenia. 

- Vedieť vypočítať úrok za jeden rok, 

   za určitý počet mesiacov a určitý  

   počet dní. 

- Ovládať význam pojmov pôžička,  

   hypotéka, úver, lízing, splátky 

- Rozumieť princípu splácania  

   pôžičky 

 

- Vedel definovať úrok, úrkovú  

   mieru, istinu, dobu úročenia. 

- Vedel vypočítať úrok za jeden rok, 

   za určitý počet mesiacov a určitý  

   počet dní. 

- Ovládal význam pojmov pôžička,  

   hypotéka, úver, lízing, splátky 

- Rozumel princípu splácania  

   pôžičky 

Písomné skúšanie Písomné  odpovede 

 

 

Finančná gramotnosť 

Ekonomika 

Mocniny   s prirodzeným exponentom 41. 
- Poznať pojmy: mocnina,  exponent 

   a základ mocniny 

- Poznal pojmy: mocnina,   exponent 

a základ mocniny 
Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Vety pre počítanie s mocninami 42.-43. 
- Poznať vety pre 

počítanie    s mocninami a vedieť 

ich používať 

 

- Poznal vety pre 

počítanie           s mocninami a vedel 

ich používať 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede  
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Riešenie úloh s mocninami 

44.-45. 
- Vedieť riešiť úlohy s mocninami  

  s využitím poznatkov o mocninách 

- Vedel riešiť úlohy s mocninami  

  s využitím poznatkov o mocninách 

Písomné skúšanie Písomné  odpovede 

 

 

 

3. písomná práca  a jej analýza 

 

46.-47. 
- Preukázať získané vedomosti   

  a zručnosti  z učiva matematiky 

  za  3. štvrťrok 

- Preukázal získané vedomosti   

  a zručnosti  z učiva matematiky 

  za  3.štvrťrok 

Písomné skúšanie  Písomná práca  

Geometria a meranie 

 

19 Žiak má: Žiak:    

Trojuholník a jeho vlastnosti 48.-49. 
- Poznať pojmy: trojuholník   (ostrouhlý, 

pravouhlý,   tupouhlý,  

   rovnoramenný,   rovnostranný),  

  vrchol, strana, uhol, výška,  

  ťažnica, ťažisko, stredná 

priečka,   vpísaná a opísaná 

kružnica   trojuholníku, 

trojuholníková   nerovnosť 

 

- Poznal pojmy: trojuholník   (ostrouhlý, 

pravouhlý,   tupouhlý,  

   rovnoramenný,   rovnostranný),  

  vrchol, strana, uhol, výška,  

  ťažnica, ťažisko, stredná 

priečka,   vpísaná a opísaná 

kružnica   trojuholníku, 

trojuholníková   nerovnosť 

 

 

Ústne skúšanie 

 

 

 

 

 

Ústne odpovede 

 

Prezentácia 

 

 

Technické kreslenie 

Kružnica trojuholníku opísaná 50. 
- Vedieť zostrojiť trojuholník ,os  

   strany   trojuholníka, opísanú  

   kružnicu 

 

- Vedel zostrojiť trojuholník ,výšku 

   trojuholníka, ťažnicu, opísanú  

   kružnicu 

 

Písomné  skúšanie Písomné  odpovede  
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Kružnica trojuholníku vpísaná 51. 
- Vedieť zostrojiť trojuholník, os uhla  

   trojuholníka, vpísanú  kružnicu 

 

- Vedel zostrojiť trojuholník ,výšku 

   trojuholníka, ťažnicu, vpísanú 

   kružnicu 

 

Písomné  skúšanie Písomné  odpovede  

Obsah a obvod trojuholníka 52.-54. 
- Vedieť počítať obvod a 

   obsah  trojuholníka 

- Vedieť riešiť úlohy vedúce na 

   výpočet obsahu a obvodu  

   trojuholníka 

- Vedel počítať obvod a 

   obsah  trojuholníka 

- Vedel riešiť úlohy vedúce na 

   výpočet obsahu a obvodu  

   trojuholníka 

Písomné  skúšanie Písomné  odpovede  

Pravouhlý trojuholník a Pytagorova veta 55.- 56. 
-Vedieť pomenovať strany 

  pravouhlého trojuholníka,  

- Vedieť vysloviť a vzorcom zapísať  

  Pytagorovu vetu 

- Vedieť definovať funkcie sin a cos 

  v pravouhlom trojuholníku 

- Vedieť riešiť úlohy  z praxe, ktoré  

  vedú na pravouhlý trojuholník  

  a Pyhtagorovu vetu 

Vediel pomenovať strany 

  pravouhlého trojuholníka,  

- Vedel vysloviť a vzorcom zapísať  

  Pytagorovu vetu 

- Vedel definovať funkcie sin a cos 

  v pravouhlom trojuholníku 

- Vedel riešiť úlohy  z praxe, ktoré  

  vedú na pravouhlý trojuholník  

  a Pyhtagorovu vetu 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné  skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Písomné  odpovede 
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Štvoruholníky – obvod, obsah 57.-59. 
- Vedieť definovať štvorec a  

   obdĺžnik ,ovládať vzorce na  

   výpočet obvodu a obsahu 

-  Vedieť riešiť úlohy  z praxe 

    na obsah a obvod štvorca a  

    obdĺžnika 

- Vedel definovať štvorec a  

   obdĺžnik ,ovládal vzorce na  

   výpočet obvodu a obsahu 

-  Vedel riešiť úlohy  z praxe 

   na obsah a obvod štvorca a  

   obdĺžnika 

Ústne skúšanie Ústne odpovede ENV – výpočet  plochy   

chráneného  územia  

Kruh a kružnica 60.-.62. 
- Vedieť definovať  kružnicu a  kruh,  

   stred, polomer, priemer,  tetivu  

   kružnice, dotyčnicu, sečnicu, 

   nesečnicu, kružnice 

- Vedieť počítať  obvod a obsah 

   kruhu, dĺžku tetivy kružnice 

    

- Vedel definovať  kružnicu a  kruh,  

   stred, polomer, priemer,  tetivu  

   kružnice, dotyčnicu, sečnicu, 

   nesečnicu kružnice 

- Vedel počítať  obvod a obsah 

   kruhu, dĺžku tetivy kružnice,  

    

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 

 

 

4. písomná práca  a jej analýza 

 

63.-64. 
- Preukázať získané vedomosti   

  a zručnosti  z učiva matematiky 

  za  2.polrok 

- Preukázal získané vedomosti   

  a zručnosti  z učiva matematiky 

  za  2.polrok 

Písomné skúšanie  Písomná práca  

Záverečné zhrnutie a opakovanie učiva 65.-66. - Preukázať získané 

vedomosti     a zručnosti z matematiky  

z  I. roč.   

 

- Preukázal získané 

vedomosti   a zručnosti z matematiky  

z  I. roč. 

 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 
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2. ročník I. polrok 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   MATEMATIKA 

                                                 

                                                   2 hodiny týždenne, spolu 33  vyučovacích hodín 

Názov obsahovej štandardy 

Témy  

Hodiny Výkonové štandardy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Prierezové témy 

Medzipredmetové vzťahy 

Kvadratické funkcie, rovnice a nerovnice, 

goniometrické funkcie a planimetria 
13 Žiak má: Žiak:  

 

 

 

Úvodná hodina, opakovanie pojmov 

z matematiky z predchádzajúcich ročníkov, 

organizačné pokyny 

 

1 - Preukázať získané 

vedomosti     a zručnosti z matematiky , 

BOZ 

- Preukázal získané 

vedomosti   a zručnosti z matematiky  

 

Ústne skúšanie  Ústne odpovede  

Lineárne a kvadratické funkcie,  

 

3 
- Vedieť určovať definičný  obor  a obor 

hodnôt funkcie a vedieť zostrojiť  ich 

grafy 

   

 

- Vedel určiť definičný obor a obor 

hodnôt ako aj zostrojiť ich grafy 

 

Ústne skúšanie  Ústne odpovede  

Uhol a jeho vlastnosti 3 - Poznať uhly a ich vlastnosti - Poznal uhly a ich vlastnosti   Ústne skúšanie Ústne odpovede  
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Trojuholníky, rovnobežník, lichobežník 

 

3 
- Poznať vlastnosti geometrických 

útvarov 

- Poznal vlastnostni geometrických 

útvarov 

 

Písomné skúšanie Didaktický test  

Oblúková miera, jednotková kružnica, 

goniometrické funkcie ostrého uhla 

pravouhlého trojuholníka 

3 
- Poznať pojmy oblúková miera 

a jednotková kružnica 

- Vedieť vypočítať sin, cos, tg, cotg 

- Poznal pojmy oblúková miera 

a jednotková kružnica 

- Vedel vypočítať sin, cos, tg, cotg 

 

Písomné skúšanie Písomné  odpovede  

Stereometria, povrchy a objemy 6 Žiak má: Žiak:  

 

 

 

Vzájomná poloha priamky a roviny, dvoch 

rovín 

2 
- Poznať vzájomnú polohu priamky 

a roviny a dvoch rovín navzájom  

-Poznal vzájomnú polohu priamky 

a roviny a dvoch rovín navzájom 
Ústne odpovede Ústne odpovede  

 

Podstava, plášť a výška  telesa 

 

2 
- Vedieť zostrojiť podstavu, plášť , sieť 

a výšku telesa 

 

- Vedel  zostrojiť podstavu, plášť , sieť 

a výšku telesa 

- Vedel vypočítať  povrch 

a objem telesa 

 

Písomné skúšanie  Písomné odpovede 
 

Technické kreslenie 

Sieť , povrch a objem telesa 

 
2 

- Vedieť vypočítať  povrch 

a objem telesa s použitím vzorcov 

 

 

- Vedel vypočítať  povrch 

a objem telesa s použitím vzorcov 

 

Písomné skúšanie Písomné odpovede 
 

Technické kreslenie 

Kombinatorika, 

Štatistika a postupnosti 

 

14 Žiak má: Žiak:  
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Kombinatorika (variácie, permutácie 

a kombinácie) 

 

4 
- Ovládať  základné vzorce pre výpočet 

variácií, permutácií a kombinácií 

- Vedieť vypočítať  kombinatorické 

úlohy, faktoriál, kombinačné číslo a 

používať 

kombinatorické pravidlá súčtu a súčinu  

 

- Ovládal  základné vzorce pre výpočet 

variácií, permutácií a kombinácií 

-Vedel vypočítať kombinatorické úlohy,  

faktoriál, kombinačné číslo a používať 

kombinatorické pravidlá súčtu a súčinu  

Písomné skúšanie  Písomné  odpovede 

 

Ekonomika 

Štatistika 

 

4 
- Vedieť vypočítať  štatistický súbor, 

štatistická jednotka a štatistický znak, 

vedieť určiť absolútnu a relatívnu 

početnosť 

 

-  Vypočítal štatistický súbor, 

štatistická jednotka a štatistický znak, 

vedieť určiť absolútnu a relatívnu 

početnosť 

 

Písomné skúšanie Písomné  odpovede Ekonomika 

Postupnosti 6 
- Vedieť vypočítať  aritmetickú 

postupnosť 

 n- tý člen a súčet n členov aritmetickej 

a geometrickej postupnosti 

- Vedieť riešiť slovné úlohy s využitím 
aritmetickej a geometrickej 
postupnosti 

 

 

- Vedel vypočítať  aritmetickú 

postupnosť , n- tý člen a súčet n členov 

aritmetickej a geometrickej 

postupnosti 

- Vedel riešiť slovné úlohy s využitím 
aritmetickej a geometrickej 
postupnosti 

 

Písomné skúšanie Písomné  odpovede Ekonomika 

 

 

2. Ročník II. polrok 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   MATEMATIKA 

                                                 

                                                   2 hodiny týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 
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Názov obsahovej štandardy 

Témy  

Hodiny Výkonové štandardy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Prierezové témy 

Medzipredmetové vzťahy 

Kvadratické funkcie, rovnice a nerovnice, 

goniometrické funkcie a planimetria 
12 Žiak má: Žiak:  

 

 

 

Úvodná hodina, opakovanie pojmov z 

matematiky- organizačné pokyny 

 

1. 

 

- Preukázať získané 

vedomosti     a zručnosti z matematiky , 

BOZ 

- Preukázal získané 

vedomosti   a zručnosti z matematiky  

 

Ústne skúšanie  Ústne odpovede  

Lineárne a kvadratické funkcie,  

 

2-3. 
- Vedieť určovať definičný  obor  a obor 

hodnôt funkcie a vedieť zostrojiť  ich 

grafy 

   

 

- Vedel určiť definičný obor a obor 

hodnôt ako aj zostrojiť ich grafy 

 

Ústne skúšanie  Ústne odpovede  

Uhol a jeho vlastnosti 
4. 

- Poznať uhly a ich vlastnosti - Poznal uhly a ich vlastnosti   
Ústne skúšanie Ústne odpovede  

Trojuholníky, rovnobežník, lichobežník 

 

5.-8. 
- Poznať vlastnosti geometrických 

útvarov 

- Poznal vlastnostni geometrických 

útvarov 

 

Písomné skúšanie Didaktický test  

Oblúková miera, jednotková kružnica, 

goniometrické funkcie ostrého uhla 

pravouhlého trojuholníka 

9.-12. 
- Poznať pojmy oblúková miera 

a jednotková kružnica 

- Vedieť vypočítať sin, cos, tg, cotg 

- Poznal pojmy oblúková miera 

a jednotková kružnica 

- Vedel vypočítať sin, cos, tg, cotg 

 

Písomné skúšanie Písomné  odpovede  
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Stereometria, povrchy a objemy 7 Žiak má: Žiak:  

 

 

 

Vzájomná poloha priamky a roviny, dvoch 

rovín 

13. 
- Poznať vzájomnú polohu priamky 

a roviny a dvoch rovín navzájom  

-Poznal vzájomnú polohu priamky 

a roviny a dvoch rovín navzájom 
Ústne odpovede Ústne odpovede  

 

Rovnobežné premietanie : kocka, kváder, 

hranol, ihlan, kužeľ 

 

  14. 
- Vedieť zostrojiť kocku, hranol, ihlan 

a kužeľ  v rovnobežnom premietaní 

- Vedel  zostrojiť kocku, hranol, ihlan 

a kužeľ  v rovnobežnom premietaní 
Písomné skúšanie  Písomné odpovede Technické kreslenie 

 

Podstava, plášť a výška  telesa 

 

15.-16.   
- Vedieť zostrojiť podstavu, plášť , sieť 

a výšku telesa 

 

- Vedel  zostrojiť podstavu, plášť , sieť 

a výšku telesa 

- Vedel vypočítať  povrch 

a objem telesa 

 

Písomné skúšanie  Písomné odpovede 
 

Technické kreslenie 

1. písomná práca  a jej analýza 

 

17. 
- Preukázať získané vedomosti   

  a zručnosti  z učiva matematiky 

  za  1. štvrťrok  

- Preukázal získané vedomosti   

  a zručnosti  z učiva matematiky 

  za  1.štvrťrok  

Písomné skúšanie Písomná práca  
1. písomná práca  a jej analýza 

 

Sieť , povrch a objem telesa 

 
18.-19. 

- Vedieť vypočítať  povrch 

a objem telesa s použitím vzorcov 

 

 

- Vedel vypočítať  povrch 

a objem telesa s použitím vzorcov 

 

Písomné skúšanie Písomné odpovede 
 

Technické kreslenie 

Kombinatorika, 

Štatistika a postupnosti 

 

14 Žiak má: Žiak:  
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Kombinatorika (variácie, permutácie 

a kombinácie) 

 

20.-25. 
- Ovládať  základné vzorce pre výpočet 

variácií, permutácií a kombinácií 

- Vedieť vypočítať  kombinatorické 

úlohy, faktoriál, kombinačné číslo a 

používať 

kombinatorické pravidlá súčtu a súčinu  

 

- Ovládal  základné vzorce pre výpočet 

variácií, permutácií a kombinácií 

-Vedel vypočítať kombinatorické úlohy,  

faktoriál, kombinačné číslo a používať 

kombinatorické pravidlá súčtu a súčinu  

Písomné skúšanie  Písomné  odpovede 

 

Ekonomika 

Štatistika 

 

26.-27. 
- Vedieť vypočítať  štatistický súbor, 

štatistická jednotka a štatistický znak, 

vedieť určiť absolútnu a relatívnu 

početnosť 

 

-  Vypočítal štatistický súbor, 

štatistická jednotka a štatistický znak, 

vedieť určiť absolútnu a relatívnu 

početnosť 

 

Písomné skúšanie Písomné  odpovede Ekonomika 

Postupnosti 28.-32. 
- Vedieť vypočítať  aritmetickú 

postupnosť 

 n- tý člen a súčet n členov aritmetickej 

a geometrickej postupnosti 

- Vedieť riešiť slovné úlohy s využitím 
aritmetickej a geometrickej 
postupnosti 

 

 

- Vedel vypočítať  aritmetickú 

postupnosť , n- tý člen a súčet n členov 

aritmetickej a geometrickej 

postupnosti 

- Vedel riešiť slovné úlohy s využitím 
aritmetickej a geometrickej 
postupnosti 

 

Písomné skúšanie Písomné  odpovede Ekonomika 

 

2. písomná práca  a jej analýza 

 

33 
- Preukázať získané vedomosti   

  a zručnosti  z učiva matematiky 

  za  1. polrok 

- Preukázal získané vedomosti   

  a zručnosti  z učiva matematiky 

  za  1. polrok 

Písomné skúšanie  Písomná práca  
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9.10 Informatika 

    VZDELÁVACIA OBLASŤ: MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 

Názov predmetu Informatika 

Časový rozsah výučby 1.-3. ročník, 2 hodiny týždenne, spolu 198 vyučovacích 
hodín 

Kód a názov študijného odboru 8270 M 00 scénická kostýmová tvorba 
8260 M 00 propagačné výtvarníctvo 

Ročník 1. – 3.  

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

 

Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika 

rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať 

vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému 

vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré 

slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie.  

Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, 

postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových 

systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t. j. vychováva k efektívnemu využívaniu 

prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad 

používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť 

spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií vo 

vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských programov a 

pri riadení školy.  

Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov 

zabezpečí rovnakú príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život obyvateľov SR v 

informačnej a znalostnej spoločnosti, ktorú budujeme.  

Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatika 

je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré 

prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu 
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informatiky široký priestor na motiváciu a praktické projekty.  

Poslaním vyučovania informatiky je naučiť žiakov základné pojmy, postupy 

a prostriedky informatiky, budovať informatickú kultúru, t. j. vychovávať k efektívnemu 

využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických 

zásad používania informačných technológií. Toto poslanie by sa malo dosiahnuť 

spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií aj 

vo vyučovaní iných predmetov. 

 

Ciele predmetu 
 

Cieľom vyučovania informatiky na strednej škole je naučiť žiakov základné pojmy, 

postupy a prostriedky informatiky, budovať informatickú kultúru, t. j. vychovávať k 

efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a 

etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie by sa 

malo dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním 

informačných technológií (IT) vo vyučovaní iných predmetov a v organizovaní a riadení 

školy.  

Výchovno-vzdelávací proces smeruje k tomu, aby žiaci  

 rozvíjali schopnosť algoritmizovať zadaný problém, rozvíjali si programátorské 

zručnosti;  

 naučili sa pracovať v prostredí bežných aplikačných programov (nezávisle od 

platformy), naučili sa efektívne vyhľadávať informácie uložené na pamäťových 

médiách alebo na sieti a naučili sa komunikovať cez sieť;  

 rozvíjali svoje schopnosti kooperácie a komunikácie (naučili sa spolupracovať v 

skupine pri riešení problému, zostaviť plán práce, špecifikovať problémy, 

distribuovať ich v skupine, vysvetliť problém ďalšiemu žiakovi, riešiť problémy, 

zhromaždiť výsledky, zostaviť ich do celkového riešenia, verejne so skupinou o 

ňom referovať);  

 nadobudli schopnosti potrebné pre výskumnú prácu (realizovať jednoduchý 

výskumný projekt, sformulovať problém, získať informácie z primeraných zdrojov, 
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hľadať riešenie a príčinné súvislosti, sformulovať písomne a ústne názor, 

diskutovať o ňom, robiť závery);  

 rozvíjali svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, morálne a 

vôľové vlastnosti, húževnatosť, sebakritickosť a snažili sa o sebavzdelávanie;  

 naučili sa rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických 

produktov, systémov a aplikácií (aby chápali, že informácie, údaje a programy sú 

produkty intelektuálnej práce, sú predmetmi vlastníctva a majú hodnotu), 

pochopili sociálne, etické a právne aspekty informatiky; 

 naučili sa prezentovať prostredníctvom moderných informačno-komunikačných 

technológií. 

 

Pri prezentovaní učiva volíme metódy a prostriedky tak, aby sme podporovali aktivitu 

a samostatnosť každého žiaka.  Žiaci majú k dispozícii moderné komunikačné 

technológie, vrátane prístupu k internetu. 

 

Obsah predmetu 
 

1. ročník 

 

Informácie okolo nás 

Obsahový štandard 

 Textová informácia – kódovanie, jednoduchý, formátovaný dokument, štýl, 

aplikácie na spracovanie textov, pokročilé formátovanie – hlavička, päta, 

štýly, automatický obsah. 

 Grafická informácia – rastrová; animovaná grafika,kódovanie  farieb; 

grafické formáty; aplikácie na spracovanie grafickej informácie. 

 Prezentácia informácií – aplikácie na tvorbu prezentácií - snímka, stránka, 

spôsoby tvorby prezentácií. 

 Prezentácia  informácií  na  webovej  stránke.  Pravidlá  prezentovania,   

zásady  tvorby prezentácie. 
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 Vstup a výstup  informácie  v závislosti od jej typu. Uchovávanie  informácie 

– typy a limity zariadení. 

 Prenos informácií medzi aplikáciami. 

 

Výkonový štandard 

 Poznať princípy kódovania textových a grafických informácií. 

 Vysvetliť princíp digitalizácie obrazu. 

 Poznať aplikácie na spracovanie grafických a textových informácií 

 Efektívne používať nástroje aplikácií na spracovanie grafických a textových 

informácií. 

 Poznať a dodržiavať základné pravidlá (formálne, estetické) a odporúčania 

spracovania rôznych typov informácií. 

 Spracovať  informácie  tak, aby sa neznížila  ich informačná hodnota a 

informácie  boli prístupné, použiteľné a jasné. 

 Poznať vlastnosti (výhody, nevýhody) bežných formátov dokumentov v 

závislosti od typu informácie. 

 Demonštrovať   možnosti  prenosu  častí  rôznych  typov  dokumentov  

medzi  rôznymi aplikáciami. 

 

Princípy fungovania IKT 

Obsahový štandard 

 Základné pojmy – hardvér, softvér. Počítač – princíp práce počítača. Časti 

počítača von Neumannovského typu, ich klasifikácia. Vstupné, výstupné 

zariadenia. Typy vstupných a výstupných zariadení. Parametre zariadení. 

 Softvér  – rozdelenie  podľa oblastí použitia.  Operačný  systém – základné  

vlastnosti a funkcie (spravovanie zariadení, priečinkov a súborov). 

 Počítačová  sieť–  výhody,  architektúra,  rozdelenie  sietí  podľa  rozľahlosti  

(spôsoby pripojenia). 
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Výkonový štandard 

 Vymenovať  jednotlivé časti počítača von Neumannovského  typu, poznať ich využitie, 

princíp fungovania a význam. 

 Poznať približné kapacity jednotlivých druhov pamätí a obmedzenia ich použitia. 

 Vymenovať a charakterizovať základné prídavné zariadenia. 

 Charakterizovať operačný systém a efektívne ho používať. 

 Demonštrovať získavanie informácií o systéme, zariadeniach, priečinkoch a súboroch. 

 Vysvetliť činnosti operačného systému pri práci so súbormi a priečinkami. 

 

Komunikácia prostredníctvom IKT 

Obsahový štandard 

 Internet – história, základné pojmy (adresa, URL, poskytovateľ služieb, služby, server- 

klient, protokol, štandard). Počítačová sieť, sieťové prvky. 

 Služby internetu. Neinteraktívna komunikácia – e-pošta. Interaktívna komunikácia Web – 

prehliadače, webová stránka, vyhľadávanie informácií. Netiketa. Bezpečnosť na internete. 

 

Výkonový štandard 

 Poznať princípy fungovania internetu (klient-server) a niektoré jeho služby. 

 Poznať princípy a demonštrovať použitie e-pošty na konkrétnom klientovi. 

 Poznať základné princípy a demonštrovať použitie interaktívnej komunikácie. 

 Využívať služby webu na získavanie informácií. 

 Poznať rôzne spôsoby vyhľadávania informácie (index, katalóg) 

 Poznať a dodržiavať pravidlá Netikety. 

 Poznať spôsoby ochrany počítača zapojeného v sieti a osoby na ňom pracujúcej. 

 

Informačná spoločnosť 

Obsahový štandard 

 Informatika  (použitie,  dôsledky  a  súvislosti)  v  rôznych  oblastiach  –  administratíva, 
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elektronická    kancelária,    vzdelávanie,    šport,    umenie,    zábava,    virtuálna    realita, 

e-spoločnosť. Softvérová firma – pojmy upgrade, registrácia softvéru, elektronická 

dokumentácia. 

 E-learning, dištančné vzdelávanie, vzdelávania využitím IKT 

 

Výkonový štandard 

 Poznať súčasné trendy IKT, ich limity a riziká. 

 Poznať výhody a možnosti e-vzdelávania  a dištančného vzdelávania.  Poznať možnosti 

využitia IKT v iných predmetoch. 

 Špecifikovať základné znaky informačnej spoločnosti, vymedziť kladné a záporné stránky 

informačnej spoločnosti.  

 Poznať kultúrne, sociálne a zdravotné aspekty používania počítačov a služieb internetu. 

 

2. ročník 

 

Informácie okolo nás 

Obsahový štandard 

 Údaj, informácia, znalosť, jednotky informácie, digitalizácia, kódovanie. 

 Písmo –forma kódovania. Číselné sústavy, prevody. Komprimácia. Šifry. Reprezentácia 

údajov v počítači, čísla, znaky. Zber, spracovanie, prezentovanie informácie. 

 Grafická informácia – vektorová grafika; video. 

 Číselná informácia, spracovanie a vyhodnocovanie, tabuľkový kalkulátor – bunka, hárok, 

vzorec, funkcia, odkazy, grafy, triedenie, vyhľadávanie, filtrovanie. 

 

 

Výkonový štandard 

 Vysvetliť význam pojmov údaj, informácia, digitalizácia, kódovanie, šifrovanie, 

komprimácia. 
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 Poznať princípy kódovania rôznych typov informácie. 

 Vysvetliť princíp digitalizácie v závislosti od typu informácie. 

 Poznať princíp komprimácie dát, používať komprimačný program. 

 Ovládať prevody medzi dvojkovou a desiatkovou číselnou sústavou. 

 Poznať aplikácie na spracovanie grafických a tabuľkových informácií. 

 Efektívne používať nástroje aplikácií na spracovanie grafických a tabuľkových informácií. 

 Vybrať vhodnú aplikáciu v závislosti od typu informácie, vedieť zdôvodniť výber. 

 Poznať a dodržiavať základné pravidlá (formálne, estetické) a odporúčania spracovania 

rôznych typov informácií. 

 Spracovať informácie tak, aby sa neznížila ich informačná hodnota a informácie boli 

prístupné, použiteľné a jasné. 

 

Komunikácia prostredníctvom IKT 

Obsahový štandard 

 Sociálne siete. Web2{zdieľanie fotografií (Flickr, Picasa, Photobucket), online záložky 

(del.icio.us), RSS (Bloglines, Google Reader, záložky v Thunderbirde či v Outlooku), social 

news (Digg a jeho klony), komunitné portály (LinkedIn, Facebook), online kancelársky 

softvér (Google Docs, Zoho), online kalendáre (Upcoming), nakupovanie (Amazon, eBay, 

PayPal)}. Digitálna televízia. 

 

Výkonový štandard 

 Poznať možnosti Web2. 

 Vytvoriť webovú prezentáciu využitím služieb internetu. 

 Poznať internetové nástroje/služby e-spoločnosti. 

 

Informačná spoločnosť 

Obsahový štandard 

 Riziká informačných technológií – malvér (pojmy, detekovanie, prevencia); kriminalita. 

 Etika a právo – autorské práva na softvér, licencia (freeware, shareware, demoverzia, 
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multilicencia, Open source...). 

 

Výkonový štandard 

 Charakterizovať jednotlivé typy softvéru z hľadiska právnej ochrany (freeware, 

shareware,...) a rozumieť, ako sa dajú používať. 

 Chápať potrebu právnej ochrany programov. 

 Vysvetliť pojmy „licencia na používanie softvéru“, „autorské práva tvorcov softvéru“, 

multilicencia. 

 Vymenovať jednotlivé typy softvérového pirátstva. 

 Charakterizovať činnosť počítačových vírusov, vysvetliť škody, ktoré môže spôsobiť a 

princíp práce antivírusových programov, demonštrovať ich použitie. 

 

3. ročník 

 

Informácie okolo nás 

Obsahový štandard 

 Textová   informácia   –   štýl,   aplikácie   na   spracovanie   textov,   pokročilé 

formátovanie – hlavička, päta, štýly, automatický obsah. 

 Zvuková informácia – formáty, aplikácie na nahrávanie, spracovanie, konverzie, 

prehrávanie. 

 Prezentácia  informácií  na  webovej  stránke  -  Aplikácie  na  tvorbu  webových stránok 

– hypertext, odkazy. Pravidlá prezentovania, zásady tvorby prezentácie. 

 Prenos informácií medzi aplikáciami. 

 

Výkonový štandard 

 Poznať princípy kódovania textových a zvukových informácii. 

 Vysvetliť princíp digitalizácie zvukov 

 Efektívne  používať  nástroje  aplikácií  na  spracovanie  textových  a zvukových 
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informácií. 

 Poznať  a  dodržiavať  základné  pravidlá  (formálne,  estetické)  a  odporúčania 

spracovania rôznych typov informácií. 

 Spracovať informácie tak, aby sa neznížila ich informačná hodnota a informácie boli 

prístupné, použiteľné a jasné. 

 Demonštrovať možnosti prenosu častí rôznych typov dokumentov medzi rôznymi 

aplikáciami. 

 

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 

Obsahový štandard 

 Problém. Algoritmus. Algoritmy z bežného života. Spôsoby zápisu algoritmov. Etapy 

riešenia problému – rozbor problému, algoritmus, program, ladenie. Programovací 

jazyk – syntax, spustenie programu, logické chyby, chyby počas behu programu. 

Pojmy – príkazy (priradenie, vstup, výstup), riadiace štruktúry (podmienené príkazy, 

cykly), premenné, typy , množina operácií. 

 

Výkonový štandard 

 Analyzovať problém, navrhnúť algoritmus riešenia problému, zapísať algoritmus v 

zrozumiteľnej formálnej podobe, overiť správnosť algoritmu. 

 Riešiť problémy pomocou algoritmov, vedieť ich zapísať do programovacieho jazyka, 

hľadať a opravovať chyby. 

 Rozumieť hotovým programom, určiť vlastnosti vstupov, výstupov a vzťahy 

 medzi nimi, vedieť ich testovať a modifikovať. 

 Riešiť úlohy pomocou príkazov s rôznymi obmedzeniami použitia príkazov, premenných, 

typov a operácií. 

 Používať základné typy používaného programovacieho jazyka 

 Rozpoznať a odstrániť syntaktické chyby, opraviť chyby vzniknuté počas behu programu, 

identifikovať miesta programu, na ktorých môže dôjsť k chybám počas behu programu. 
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Komunikácia prostredníctvom IKT 

Obsahový štandard 

 Služby internetu. Neinteraktívna komunikácia - diskusné fórum, blog. 

Interaktívna komunikácia, IP telefónia. 

 

Výkonový štandard 

 Poznať základné princípy a demonštrovať použitie interaktívnej 

komunikácie. 

 Poznať internetové nástroje/služby e-spoločnosti. 

 

Prierezové témy :   Mediálna  výchova (v témach Prezentácia  informácií na webovej stránke,   

Zvuková   informácia)   Tvorba   projektu,   prezentačné   zručnosti   (v   témach Prezentácia 

informácií na webovej stránke ) osobnostný a sociálny rozvoj. 

1. Požiadavky na výstup 

Požiadavky na výstup sú obsiahnuté v učebných osnovách predmetu. 

2. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania 

 konštruktivistická teória vyučovania (učenie sa prácou, učenie sa objavovaním)  

 metóda výkladu  

 metóda vedenia dialógu  

 projektová metóda  

 referáty a samostatné ročníkové práce 

 integrácia IT do iných predmetov – integrované vyučovanie 

 

 

Učebné zdroje 

Učebnými zdrojmi predmetu informatika sú bežne dostupné knihy, ktoré vychádzajú 

ako príručky k jednotlivým postupne preberaným programom a témam alebo odborné 

a populárno-náučné časopisy z odboru dostupné v knižniciach a novinových stánkoch. Ďalším 

veľkým zdrojom informácií pre žiakov je samostatný internet a nekonečné množstvo 
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informačných článkov, ktoré sa žiaci učia samostatne vyhľadávať a overovať si ich hodnovernosť 

porovnávaním informácií z rôznych zdrojov pri praktickej práci na počítačoch a internete. 

 

Odborná literatúra: 

BELLUŠOVÁ, M. a kol. 2002. Informatika pre stredné školy – Algoritmy s Pascalom. 

Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2002. ISBN 80-08-03289-8 

JAŠKOVÁ, Ľ. – ŠNAJDER, Ľ. 2000. Práca s internetom. Bratislava : Slovenské pedagogické 

nakladateľstvo, 2000. ISBN 80-08-02986-2 

KALAŠ, I. a kol. 2001. Učebnica informatiky pre stredné školy. Bratislava : Slovenské 

pedagogické nakladateľstvo, 2001. ISBN 80-08-01518-7 

KALAŠ, I. a kol. 2005. Tvorivá informatika – Prvý zošit z programovania. Bratislava : 

Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2005. ISBN 80-10-00019-1 

LUKÁČ, S. – ŠNAJDER, Ľ. 2001. Práca s tabuľkami. Bratislava : Slovenské pedagogické 

nakladateľstvo, 2001. ISBN 80-08-02987-0 

MACHOVÁ, J. 2002. Práca s textom. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 

2002. ISBN 80-08-03295-2 

SALANCI, Ľ. 2000. Práca s grafikou. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 

2000. ISBN 80-08-02988-9 

ŠNAJDER, Ľ. – KIREŠ, M. 2005. Práca s multimédiami. Bratislava : Slovenské pedagogické 

nakladateľstvo, 2005. ISBN 80-10-00422-7 

Požadované materiálne výučbové prostriedky na zabezpečenie cieľov výchovno-

vzdelávacieho procesu sú: 

 multimediálny počítač pre každého žiaka (s potrebným softvérom); 

 multimediálny počítač pre učiteľa; 

 dataprojektor; 

 biela tabuľa s fixkami; 

 internet; 

 digitálny fotoaparát. 
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Hodnotenie predmetu 

Hodnotenie predmetu vychádza z Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov stredných škôl a je v súlade s učebnými osnovami a cieľmi predmetu. 
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UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU Informatika 

Ročník: prvý 

 

Téma 

 

Počet hodí n 

Vzdelávací štandard 
Obsahový štandard/obsah Výkonový štandard 

Úvod 2   

Komunikácia 

prostredníctvom 
IKT 

16  

Internet – história, základné pojmy (adresa, URL, 
poskytovateľ služieb, služby, server- klient, protokol, 

štandard). Počítačová sieť, sieťové prvky. 

Služb y internetu. Neinteraktívna 

komunikácia – e-pošta. Interaktívna komunikácia. 

Web – prehliadače, webová stránka, vyhľadávanie 

informácií. Netiketa. Bezpečnosť na internete. 

 

Poznať princíp y fungovania internetu (klient-server) 

a niektoré jeho služby. 

Poznať princíp y a demonštrovať použitie e-pošty na konkrétnom 
klientovi. 

Poznať základné princíp y a demonštrovať použitie interaktívnej 

komunikácie. 

Využívať služb y webu na získavanie informácií. Poznať rôzne spôsoby 

v yhľadávania informácie (index, katalóg). Poznať a dodržiavať pravidlá 
Netikety. 

Poznať spôsob y ochrany počítača zapojeného v sieti a osoby na ňom 
pracujúcej. 

Princípy 

fungovania 

IKT 

12 Základné pojmy – hardvér, softvér. Počítač 

– princíp práce počítača. Časti počítača von 

Neumannovského typu, ich klasifikácia. Vstupné, 

výstupné zariadenia. Typ y vstupných a výstupných 
zariadení. Parametre zariadení. 

Počítačová sieť – výhody, architektúra, rozdelenie 

sietí podľa rozľahlosti (spôsob y pripojenia). 

Softvér – rozdelenie podľa oblastí použitia. 

Operačný systém – základné vlastnosti a funkcie 

(spravovanie zariadení, priečinkov a súborov). 

Vymenovať jednotlivé časti počítača von 

Neumannovského typu, poznať ich využitie, princíp fungovania a význam. 

Poznať približné kapacity jednotlivých druhov pamätí a obmedzenia 

ich použitia. 

Vymenovať a charakterizovať základné prídavné 

zariadenia. 

Charakterizovať operačný systém a efektívne ho používať. 

Demonštrovať získavanie informácií o systéme, 

zariadeniach, priečinkoch a súboroch. 

Vysvetliť činnosti operačného systému pri práci so súbormi a 
priečinkami. 
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Informácie 

okolo nás 

30 Grafická informácia – digitalizácia obrazu, 

rastrová, animovaná grafika, kódovanie farieb; 
grafické formáty; aplikácie na spracovanie grafickej 

informácie. Tvorba animácií 

Textová informácia – kódovanie, jednoduchý, 

formátovaný dokument, štýl, aplikácie na 

spracovanie textov, pokročilé formátovanie – 

hlavička, päta, štýly, automatický obsah. 

Prezentácia informácií – aplikácie na tvorbu 

prezentácií - snímka, stránka, spôsoby tvorby 
prezentácií. Uloženie prezentácie 

ako web stránky. Pravidlá prezentovania, zásady tvorby 

prezentácie. 

Poznať princíp y kódovania textových a grafických 

informácií. 

Vysvetliť princíp digitalizácie obrazu. Poznať aplikácie na 

spracovanie grafických a textových informácií 

Efektívne používať nástroje aplikácií na spracovanie grafických a textových 
informácií. 

Poznať a dodržiavať základné pravidlá (formálne, estetické) a 

odporúčania spracovania rôznych typov informácií. 

Spracovať informácie tak, aby sa neznížila ich 

informačná hodnota a informácie boli prístupné, použiteľné a jasné. 

Poznať vlastnosti (výhody, nevýhody) bežných formátov dokumentov 
v závislosti od typu informácie. 

Demonštrovať možnosti prenosu častí rôznych typov dokumentov medzi 

rôznymi aplikáciami. 

 

 

 

Informačná 

spoločnosť 

4  

Informatika (použitie, dôsledky a súvislosti) v rôznych 

oblastiach – administratíva, elektronická kancelária, 

vzdelávanie, šport, umenie, zábava, virtuálna realita, 
e-spoločnosť. E-learning, dištančné vzdelávanie, 

vzdelávania využitím IKT Softvérová firma – pojmy 

upgrade, registrácia softvéru, elektronická 
dokumentácia. Ergonómia a hygiena pri práci s PC 

Poznať súčasné trendy IKT, ich limity a riziká. 

Poznať výhody a možnosti e-vzdelávania a dištančného vzdelávania. 

Poznať možnosti v yužitia IKT v iných predmetoch. 

Špecifikovať základné znaky informačnej spoločnosti, vymedziť 

kladné a záporné stránk y informačnej spoločnosti. 

Poznať kultúrne, sociálne a zdravotné aspekty používania počítačov 
a služieb internetu. 
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Ročník: druhý 

 

Téma 

 

Počet hodí n 

Vzdelávací štandard 
Obsahový štandard/obsah Výkonový štandard 

Úvod 2   

Komunikácia 

prostredníctvom 

IKT 

10 Sociálne siete. Web2 (zdieľanie fotografií (Flickr, 

Picasa, Photobucket), online záložky (del.; icio.; us), RSS (Bloglines, 

Google Reader, záložky v Thunderbirde či 

v Outlooku), social news (Digg a jeho klony), komunitné portály 

(LinkedIn, Facebook), online kancelársky softvér (Google Docs, 

Zoho), online kalendáre (Upcoming), nakupovanie (Amazon, eBay, 

PayPal). 

Digitálna televízia. 

Poznať možnosti Web2. 

Vytvoriť webovú prezentáciu využitím služieb internetu. Poznať internetové 

nástroje/služby e-spoločnosti. 

Informácie okolo 

nás 

44 Údaj, informácia, znalosť, jednotky informácie, 

digitalizácia, kódovanie. 

Písmo –forma kódovania. Číselné sústavy, prevody. Komprimácia. 

Šifry. Reprezentácia údajov v počítači, čísla, znaky. Zber, 

spracovanie, prezentovanie informácie. 

Grafická informácia – vektorová grafika; video. 

Číselná informácia, spracovanie a vyhodnocovanie, tabuľkový 

kalkulátor – bunka, hárok, vzorec, funkcia, odkazy, grafy, triedenie, 

vyhľadávanie, filtrovanie. 

Vysvetliť význam pojmov údaj, informácia, digitalizácia, 

kódovanie, šifrovanie, komprimácia. 

Poznať princípy kódovania rôznych typov informácie. Vysvetliť princíp digitalizácie v závislosti 

od typu informácie. Poznať princíp komprimácie dát, používať komprimačný program. Ovláda 

prevody medzi dvojkovou a desiatkovou číselnou 

sústavou. 

Poznať aplikácie na spracovanie grafických a tabuľkových informácií 

Efektívne používať nástroje aplikácií na spracovanie grafických 

a tabuľkových informácií. 

Vybrať vhodnú aplikáciu v závislosti od typu informácie, vedieť zdôvodniť výber. 

Poznať a dodržiavať základné pravidlá (formálne, estetické) a odporúčania spracovania 

rôznych typov informácií. Spracovať informácie tak, aby sa neznížila ich informačná 

hodnota a informácie boli prístupné, použiteľné a jasné. 

Informačná 

spoločnosť 

10 Riziká informačných technológií – malvér (pojmy, detekovanie, 

prevencia); kriminalita. Etika a právo – autorské práva na softvér, 

licencia (freeware, shareware, demoverzia, multilicencia, Open 

source...). 

Charakterizovať jednotlivé typy softvéru z hľadiska právnej ochrany (freeware, 

shareware, ...) a rozumieť, ako sa dajú používať. Chápať potrebu právnej 

ochrany programov. 

Vysvetliť pojmy „licencia na používanie softvéru“, „autorské 

práva tvorcov softvéru“, multilicencia. 

Vymenovať jednotlivé typy softvérového pirátstva. Charakterizovať činnosť počítačových 

vírusov, vysvetliť škody, ktoré môže spôsobiť a princíp práce antivírusových programov, 

demonštrovať ich použitie.  
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Ročník: tretí 

 

Téma 

 

Počet hodí n 

Vzdelávací štandard 
Obsahový štandard/obsah Výkonový štandard 

Úvod 2   

Informácie 
okolo nás 

22 Textová informácia – štýl, aplikácie na 

spracovanie textov, pokročilé formátovanie – hlavička, päta, 
štýly, automatický obsah.  

Zvuková informácia – formáty, aplikácie na nahrávanie, 

spracovanie, konverzie, prehrávanie.  

Prezentácia informácií na webovej stránke - Aplikácie na 

tvorbu 

webových stránok – hypertext, odkazy. 

Pravidlá prezentovania, zásady tvorby prezentácie.  

Prenos informácií medzi aplikáciami. 

Poznať princíp y kódovania textových a zvukových 

informácii 

Vysvetliť princíp digitalizácie zvukov 

Efektívne používať nástroje aplikácií na spracovanie textových a zvukových 
informácií. 

Poznať a dodržiavať základné pravidlá (formálne, estetické) a 

odporúčania spracovania rôznych typov informácií. 

Spracovať informácie tak, aby sa neznížila ich 

informačná hodnota a informácie boli prístupné, použiteľné a jasné. 

Demonštrovať možnosti prenosu častí rôznych typov dokumentov medzi 
rôznymi aplikáciami. 

Postupy, 

riešenie 
problémov, 

algoritmické 

myslenie 

38 Problém. Algoritmus. Algoritmy z 

bežného života. Spôsoby zápisu algoritmov.  

Etapy riešenia problému – rozbor problému, algoritmus, 
program, ladenie. 

Programovací jazyk – syntax, spustenie programu, logické chyby, 
chyby počas behu programu. 

Pojmy – príkazy (priradenie, vstup, výstup), premenné, 
typy, množina operácií, riadiace štruktúry (podmienené 
príkazy, cykly) 

Analyzovať problém, navrhnúť algoritmus riešenia 

problému, zapísať algoritmus v zrozumiteľnej formálnej podobe, overiť 

správnosť algoritmu. Riešiť problémy pomocou algoritmov, vedieť ich 

zapísať do programovacieho jazyka, hľadať a opravovať chyby. 

Rozumieť hotovým programom, určiť vlastnosti vstupov, výstupov a 

vzťahy medzi nimi, vedieť ich testovať a modifikovať. 

Riešiť úlohy pomocou príkazov s rôznymi obmedzeniami 
použitia príkazov, premenných, typov a operácií. 

Používať základné typ y používaného programovacieho jazyka. 

 

 

Rozpoznať a odstrániť syntaktické chyb y, opraviť 

chyb y vzniknuté počas behu programu, identifikovať miesta programu, na 

ktorých môže dôjsť k chybám počas behu programu. 
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Komunikácia 

prostredníctvom 

IKT 

4  

Služby internetu. Neinteraktívna komunikácia - diskusné fórum, 
blog. Interaktívna komunikácia, IP telefónia. 

Poznať základné princíp y a demonštrovať použitie 

interaktívnej komunikácie. 

Poznať internetové nástroje/služby e-spoločnosti. 
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9.11 Telesná a športová výchova 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: ZDRAVIE A POHYB 

Názov predmetu Telesná a športová výchova 

Časový rozsah výučby 1.-4. ročník, 2 hodiny týždenne, spolu 258 

vyučovacích hodín 

Kód a názov študijného odboru 8270 M 00 scénická kostýmová tvorba 
8260 M 00 propagačné výtvarníctvo 

Ročník  1.– 4. 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

 

Charakteristika predmetu 

 

Učebný predmet vytvára priestor na realizáciu a uvedomenie si potreby celoživotnej 

starostlivosti žiakov o svoje zdravie, osvojenie si teoretických vedomostí a praktických 

skúseností vo výchove k zdraviu prostredníctvom pohybových aktivít, telesnej 

výchovy, športovej činnosti a pohybových aktivít v prírodnom prostredí. Poskytuje základné 

informácie o biologických, fyzických, pohybových, psychologických a sociálnych základoch 

zdravého životného štýlu. Žiak získa kompetencie, ktoré súvisia s poznaním a starostlivosťou 

o vlastné telo, pohybový rozvoj, zdatnosť a zdravie, ktoré určujú kvalitu budúceho života 

v dospelosti. Osvojí si postupy ochrany a upevnenia zdravia, princípy prevencie proti 

civilizačným ochoreniam, metódy rozvoja pohybových schopností a pohybovej výkonnosti, 

v prípade žiakov so zdravotným oslabením alebo zdravotným postihnutím princípy úpravy 

zdravotných porúch. Získa vedomosti a zručnosti o zdravotne a výkonnostne orientovanej 

zdatnosti a telovýchovných činnostiach z viacerých druhov športových disciplín. Je vedený k 

pochopeniu kvality pohybu ako dôležitej súčasti svojho komplexného rozvoja, k zorientovaniu 

sa vo výbere pohybu pri vyskytujúcich sa zdravotných poruchách a ich prevencii, k poznaniu 

kompenzačných a regeneračných aktivít a ich uplatneniu v režime dňa.  

Takto získaný komplex predmetových a kľúčových kompetencií vrátane s osvojenými 

telovýchovnými a športovými zručnosťami by sa mal stať v konečnom dôsledku súčasťou jeho 

životného štýlu a výrazom jeho životnej filozofie. 

Učebný predmet spája vedomosti, návyky, postoje, schopnosti a zručnosti o pohybe, 

športe, zdraví a zdravom životnom štýle, ktoré sú utvárané prostredníctvom realizovaných 
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foriem vyučovania telesnej a športovej výchovy, zdravotnej telesnej výchovy alebo formou 

integrovanej telesnej a športovej výchovy. 

 

 

Ciele predmetu  
 

Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je 

umožniť žiakom primerane sa oboznamovať, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať správne 

pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať pohybovú gramotnosť, rozvíjať kondičné 

a koordinačné schopnosti, podporovať rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti a zdatnosti, 

zvyšovať aktivitu v starostlivosti o zdravie, nadobúdať vedomosti o motorike svojho tela, 

z telesnej výchovy a zo športu (šport v chápaní akejkoľvek pohybovej aktivity v zmysle 

Európskej charty o športe z roku 1992), utvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej 

výchove a športu v nadväznosti na ich záujmy a individuálne potreby ako súčasť zdravého 

životného štýlu a predpoklad schopnosti k celoživotnej starostlivosti o svoje zdravie. 

Špecifickým cieľom predmetu je, aby žiaci : 

 porozumeli zdraviu ako subjektívnej a objektívnej hodnotovej kategórii, prebrali 
zodpovednosť za svoje zdravie;  

 vedeli hodnotovo rozlišovať základné determinanty zdravia, pohybovej gramotnosti 
jednotlivca; 

 osvojili si vedomosti a zručnosti, ktoré súvisia so starostlivosťou o svoje telo, s 
aktívnym pohybovým režimom, s osobným športovým výkonom, zdravým životným 
štýlom a zdravím; 

 vedeli aplikovať a naplánovať  si spôsoby  rozvoja pohybových schopností pri 
zlepšovaní svojej pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti; 

 porozumeli pozitívnemu pôsobeniu špecifických pohybových činností pri zdravotných 
poruchách a zdravotných oslabeniach, pri prevencii proti rozvoju civilizačných 
ochorení; 

 boli schopní zhodnotiť svoje pohybové možnosti, zorganizovať  si svoj pohybový režim 
a zapojiť sa do spoluorganizovania športovej činnosti pre iných;  

 rozumeli vybraným športovým disciplínam, vzdelávacej, výchovnej, socializačnej 
a regeneračnej  funkcii športových  činností; 

 osvojili si poznanie, že prevencia je hlavný nástroj ochrany zdravia a získali zručnosti 
poskytnutia prvej pomoci; 

 racionálne jednali pri prekonávaní prekážok v situáciách osobného a verejného 
ohrozenia; 

 

Členenie predmetu a jeho ciele 

Vzdelávanie v predmete telesná a športová výchova je rozdelené do štyroch hlavných 

modulov, zahrňujúcich základné vedomosti o zdraví, pohybe, výžive, o význame pohybových 

aktivít pre udržanie zdravia, prevencii ochorení, zdravotných rizík, športovej činnosti, 

pohybovej výkonnosti, telesnej zdatnosti, životnom štýle. Výstupom by mala byť pohybová 

kompetencia s integrovaným pohľadom na pohyb,  športovú činnosť, zdravie  a starostlivosť 

o neho v praktickom živote. 
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Hlavné moduly: 

 

1. Zdravie a jeho poruchy 
2. Zdravý životný štýl 
3. Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť  
4. Športové činnosti pohybového režimu  
 

Ciele jednotlivých modulov: 

 

Zdravie jeho poruchy  

 pochopiť význam zdravia pre jednotlivca a spoločnosť   

 porozumieť  otázkam vzniku civilizačných porúch zdravia, zdravotných oslabení 
a princípom primárnej a sekundárnej prevencie;  

 pochopiť význam pohybových aktivít pre zdravie, pre odstraňovanie a stabilizovanie 
zdravotných porúch a oslabení žiaka a dôležitosť ich začlenenia do každodenného 
života; 

 uplatňovať teoretické a praktické vedomosti zo športu pri prevencii chorôb ako 
najúčinnejší spôsob starostlivosti o vlastné zdravie; 

 porozumieť nebezpečenstvu závislostí, ich biologickými a sociálnymi následkami 
(fajčenie, alkohol,  iné drogy), výchova k eliminácii rizika; 

 vedieť poskytnúť prvú pomoc – základné zásady prvej pomoci; 
 

Zdravý životný štýl 

 osvojiť si zásady správnej výživy a zdravého životného štýlu; 

 porozumieť významu jednotlivých telovýchovných a športových činností ako súčasti 
optimálneho pohybového režimu; 

 nadobudnúť skúsenosť s využívaním adaptačných a kompenzačných  tréningových 
mechanizmov na podporu zdravého životného štýlu  

 získať praktické zručnosti o zdravotne orientovaných pohybových činnostiach a ich 
využívať v dennom režime; 

 účelne využiť vplyv prírodných síl na vykonávanie vybraných telovýchovných 
a športových činností a starostlivosti o zdravie; 

 zorganizovať si pohybový režim a vytvoriť si program vlastných pravidelných 
pohybových aktivít  ako súčasť životného štýlu; 

 využiť nadobudnutú pohybovú gramotnosť na ďalšiu aktívnu športovú činnosť vo 
svojom životnom štýle a spoluorganizovaní pohybového režimu iných osôb; 

 vytvoriť  si predstavu a získať skúsenosti o vlastných pohybových možnostiach; 

 porozumieť účinkom pohybu na telesný, funkčný, psychický a motorický rozvoj 
a osvojiť si potrebu pravidelnej pohybovej aktivity v dennom režime; 

 pochopiť význam aktívneho odpočinku v pohybovom režime žiakov; 
 

Zdatnosť a pohybová výkonnosť  

 získať skúsenosti z pôsobenia rôznych telovýchovných a športových činností na 
telesný, funkčný a motorický rozvoj; 
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 plánovať a aplikovať spôsob rozvoja pohybových schopností pri zlepšovaní pohybovej 
výkonnosti a telesnej zdatnosti; 

 vytvoriť si správnu predstavu o pohybovom zaťažení pri telovýchovnej a športovej 
činnosti;  

 preukázať schopnosť hodnotiť a diagnostikovať telesnú zdatnosť a pohybovú 
výkonnosť; vedieť diagnostikovať pulzovú frekvenciu, 

 vedieť uplatniť viaceré pohybové prostriedky na rozvoj jednotlivých pohybových 
schopností; 

 pochopiť potrebu dosiahnutia svojej optimálnej všeobecnej a špeciálnej pohybovej 
výkonnosti ako predpokladu na vykonávanie záujmovej športovej činnosti; 

 

Športové činnosti pohybového režimu 

 využiť poznatky o štruktúre športovej činnosti a skúsenosti z ich osvojovania 
k osobnému pohybovému rozvoju, k zlepšovaniu svojej telesnej zdatnosti a vedieť ich 
demonštrovať v činnosti; 

 preukázať pohybovú gramotnosť, využitie poznatkov a zručností v osobnom 
športovom výkone; 

 získať poznatky o pravidlách športových disciplín a vedieť ich uplatniť pri  
praktických športových disciplínach, organizovaní športovej aktivity; 

 pociťovať pozitívne zážitky z vykonávania pohybu, konať fair play; 

 orientovať a preukázať schopnosť  premiestňovať sa v prírodnom prostredí pomocou 
rôznych lokomočných a športových prostriedkov; 

 vedieť prezentovať osobný výkon na verejnosti, v súťaži, až k prípadnému profesijnému 
zaradeniu v športe; 

 rozvíjať hodnotovú orientáciu žiaka, tvorivosť, socializáciu, komunikáciu, motiváciu 
a estetický prejav prostredníctvom pohybu; 

 

 

 

Rozvoj kompetencií žiakov  

 

Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa 

realizuje v školskom prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií 

žiakov, ktoré zároveň rozvíja. Kľúčové kompetencie majú procesuálny charakter. Žiaci si ich 

osvojujú na veku primeranej úrovni prostredníctvom obsahu, metód vzdelávania  a  činnosti. 

Za kľúčové kompetencie sa považujú  -  komunikácia v materinskom jazyku, komunikácia 

v cudzích jazykoch, matematická gramotnosť a kompetencie v oblasti prírodných vied 

a technológií, kompetencie v oblasti informačnej a komunikačnej technológie, učiť sa učiť, 

sociálne a občianske kompetencie, podnikateľské kompetencie a kultúrne kompetencie. 

Vyučovací predmet telesná a športová výchova sa podieľa na rozvoji kľúčových 

kompetencií  najmä rozvíjaním týchto predmetových kompetencií:  
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Pohybové kompetencie: 

 žiak si vytvára vlastnú pohybovú identitu, pohybovú gramotnosť a zdravotný status; 

 žiak pozná základné prostriedky rozvíjania pohybových schopností a osvojovania 
pohybových zručností; 

 žiak pozná a má osvojené pohybové zručnosti, ktoré bezprostredne pôsobia ako prevencia 
civilizačných chorôb, prostriedok úpravy zdravotných porúch a ktoré môže využívať 
v dennom pohybovom režime; 

Kognitívne kompetencie: 

 žiak rozvíja kritické myslenie, ktoré predpokladá syntézu a komparáciu poznatkov;  

 žiak je flexibilný, dokáže hľadať optimálne riešenia vzhľadom k situácii, v ktorej sa 
nachádza; 

 žiak pozitívne a konštruktívne pristupuje k riešeniu problémov, vie pomenovať problém, 
zvoliť si optimálny spôsob riešenia a tento cieľ primeraným spôsobom dosiahnuť; 

 žiak má mať zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti, tvorí si pohybový imidž v zmysle 
aktívneho zdravého životného štýlu; 

Komunikačné kompetencie: 

 žiak sa dokáže jasne a zrozumiteľne vyjadrovať verbálne a neverbálne počas telovýchovnej 
a športovej činnosti a zároveň rozumie napísanej terminológii;  

  žiak vie písomne,  ústne i pohybom vyjadriť získané poznatky a zručnosti, dokáže  
argumentovať, prezentovať svoje postoje a stanoviská; 

 žiak má schopnosť využívať informačné technológie a vedieť vyhľadávať informácie 
o pohybe, zdraví, zdravotných poruchách, športových výsledkoch a sprostredkovať 
informácie iným; 

 žiak komunikuje na základe empatie, presviedča najmä príkladom;  

 žiak má schopnosť byť objektívnym divákom, optimálnym partnerom pri športovej 
činnosti; 

Učebné kompetencie: 

 žiak sa vie motivovať pre dosiahnutie cieľa (športový výkon, dosiahnutie zručnosti, prvá 
pomoc a i.), vie si odôvodniť  svoje hodnotové postoje a buduje si celoživotné návyky 
(pravidelne športovanie, zdravé stravovanie a i); 

 žiak má schopnosti získavať, triediť a systematicky využívať získané poznatky a športové 
zručnosti; 

 žiak vie si organizovať čas, pozná životné priority a priority v starostlivosti o zdravie,  vie sa 
podľa nich aj riadiť a dodržiavať  základné pravidlá zdravého životného štýlu; 

 žiak vie pozitívne prijímať podnety z iného kultúrneho a športového prostredia. Dokáže 
k nim zaujať hodnotové stanovisko a chápe odlišnosti; 

 

 

Interpersonálne kompetencie: 

 žiak má pozitívny vzťah k sebe a iným. Vie objektívne zhodnotiť svoje prednosti 
a nedostatky. V každej situácii vie predvídať následky svojho konania;  

 žiak rozvíja kompetenciu sebaovládania, motivácie konať s určitým zámerom, byť 
asertívnym, využívať empatiu ako prostriedok interpersonálnej komunikácie;  
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 žiak vie efektívne pracovať v kolektíve. Aktívne sa zapájať do spoločných činností., do deľby 
práce pri spoločnom úsilí. Vie racionálne riešiť konfliktné situácie  pri športových 
činnostiach;  

 žiak sa zaujíma o športovú aktivitu iných, sleduje športovcov a ich výkony, nevytvára 
bariéry medzi vekom, sociálnou skupinou, zdravotným stavom a úrovňou výkonnosti 
žiakov ; 

 žiak vie pozitívne prijímať podnety z iného kultúrneho a športového prostredia. Utvorenou 
hodnotovou orientáciou dokáže k nim zaujať správne stanovisko a chápe odlišnosti, vie 
poradiť iným; 

Postojové kompetencie:     

 žiak sa zapája do školskej záujmovej a mimoškolskej telovýchovnej a športovej činnosti; 

 žiak vie využiť poznatky, skúsenosti a zručnosti z oblasti telesnej výchovy a športu a iných 
predmetov so zameraním na zdravý spôsob života a ochranu prírody; 

 žiak vie zvíťaziť, ale aj prijať prehru v športovej súťaži i v živote, uznať kvality súpera. 

 žiak vie dodržiavať princípy fair-play; 

 žiak vie spoluorganizovať pohybovú aktivitu svojich priateľov, blízkych a rodinných 
príslušníkov; 

 

 

Témy, protredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie 
 

Rozvoj kompetencií žiaka vo vzťahu k hlavným cieľom predmetu sa uskutočňuje 

prostredníctvom obsahu v nasledujúcich hlavných 4 modulov : 

 

 Zdravie a jeho poruchy  
 

Poznatky o význame zdravia pre jednotlivca a pre spoločnosť, o vzťahu medzi zdravotnými 

návykmi a zdravotným stavom, vzťahu medzi športom a zdravím, o vzťahu človeka k 

životnému prostrediu. Poznatky o vplyve pohybu na opornú a pohybovú sústavu, o úprave 

funkcie tráviacej, dýchacej, obehovej zmyslovej a nervovej sústavy. Poznatky o všeobecných 

zásadách prvej pomoci. Charakteristiky  niektorých porúch zdravia, ich vznik,  bezpečnosť pri 

športovaní a veľkosť zaťažovania. Poznatky o prevencii pred civilizačnými, neinfekčnými 

a nešpecifickými chorobami, o prevencii pred drogovými závislosťami látkovými a nelátkovými  

a ďalšími rizikovými faktormi porúch zdravia a spôsobu života.   

 

Ponúkaný pohybový obsah modulu: 

 

Základná gymnastika, zdravotne orientované cvičenie, relaxačné a dýchacie cvičenie, 

cvičenie na držanie tela, technika základnej lokomócie, východiskové polohy, cvičenie na 

lavičkách, tanečné kroky a poskoky, špecifické cvičenia na jednotlivé poruchy zdravia, 

strečing a pod. 
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 Zdravý životný štýl   
 

Poznatky o pohybovom režime, o hygienických návykoch, o režime dňa, o správnom 

stravovaní. Poznatky o základných pojmoch vo výžive a zložení potravín, o správnych 

stravovacích návykoch, o škodlivých látkach v potravinovom reťazci, o poruchách príjmu 

potravy. Poznatky a zručnosti o životnom štýle, pohybovej gramotnosti, zdravotne 

orientovanej telovýchovnej a športovej aktivite. Pohybový program, denný pohybový režim, 

poznatky o režime práce a oddychu, o prostriedkoch regenerácie a využití športu ako 

regeneračného prostriedku, o psychohygiene, o kalokagatii a olympizme. 

 

Ponúkaný pohybový obsah modulu: 

 

Všestranne rozvíjajúce cvičenia, systém jogových cvičení , 5 Tibeťanov, masáž, totálna 

relaxácia, jogging, chôdza s behom, cvičenie v prírode, pohybové hry, didaktické hry, očná 

gymnastika, psychomotorika, hody na cieľ, prekážkové dráhy a pod.  

  

 Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť   
 

Poznatky o jednotlivých kondičných a koordinačných schopnostiach, o metódach rozvoja 

pohybových schopností, o metódach hodnotenia a testovania všeobecných pohybových 

schopností, o rozvoji pohybovej výkonnosti pomocou športových disciplín. Poznatky 

a zručnosti vo zvyšovaní telesnej zdatnosti, zaťažovanie v telovýchovnom a športovom 

procese, všeobecná a špeciálna pohybová výkonnosť, sebahodnotenie.  

   

Ponúkaný pohybový obsah modulu: 

 

Športové činnosti mobilizujúce energetické zdroje a optimalizujúce ich vplyv. Možno ich 

merať v priestore, čase alebo v čase i priestore v štandardných podmienkach. Využiť cvičenia 

a prostriedky atletiky, lyžovania, korčuľovania, plávania, streľby, a iných. Pohybové činnosti, 

ktoré prispievajú k rozvoju pohybových schopností a zvyšovaniu telesnej zdatnosti. Sem 

patria rôzne telovýchovné a športové činnosti kondičnej gymnastiky (cvičenie v posilňovni, 

posilňovacie cvičenia s vlastným telom, s náčiním, na náradí) aerobik, body styling, 

ropeskipping, cyklistika a pod. 

 

 Športové činnosti pohybového režimu  
 

Poznatky o účinku jednotlivých športových činností na zlepšenie zdravia, o technike a taktike 

vykonávania športových disciplín, pravidlá vybraných športov, športová terminológia, 

športové prostredie, športový divák 
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Ponúkaný pohybový obsah v  module: 

 

 Športové činnosti, pri ktorých podľa pravidiel dochádza k stretu medzi jednotlivcami. 
Vyžadujú ovládanie techniky pohybov vo vzťahu k súperovi, schopnosť predvídať a 
vôľu víťaziť. Výber činností z viacerých kontaktných športov najmä úderové, chvatové  
a pákové systémy: džudo, zápasenie, aikido, karate a ďalšie úpolové športy 
a individuálnych športov bez priameho kontaktu so súperom ako tenis, stolný tenis, 
bedminton. Majú poskytnúť žiakom poznatky o niektorých bojových a individuálnych 
športoch a osvojenie si vybraných športových zručností s prekonávaním súpera s 
akcentom na možnosť ich uplatnenia v živote, zorientovanie sa v základoch technika 
a taktiky sebaobrany. 

 

 Športové činnosti uskutočňované v kolektíve podľa daných pravidiel. 
Charakteristickým znakom je súperenie medzi kolektívmi, vyžadujú kooperáciu v 
družstve, vplývajú na rozvoj schopnosti anticipácie jednotlivcov i kolektívov a vôle 
zvíťaziť. Výber sa uskutočňuje zo športových i netradičných hier: basketbal, hádzaná, 
volejbal, futbal, rugby, nohejbal,  hokej, florbal, fresbee ultimate, futsal, hokejbal, 
korfbal, plážový volejbal, ringo, softball, streetbasketbal, bejzbal, kolky, a iné. Majú 
prispieť k rozvoju osobnosti žiaka, ku pracovnej kooperácii a komunikácii, zlepšiť 
anticipáciu partnera, rozvinúť toleranciu, vôľu, zdokonaliť osvojené herné činnosti 
jednotlivca a kolektívu, vedieť posúdiť kvalitu herných činností a herných kombinácií 
vo vzťahu k prevencii porúch a ochrane zdravia,  preukázať uplatnenie herných činností  
a kombinácii v hre, v zápase,  vo svojom pohybovom režime a pri rozvoji funkčnosti 
jednotlivých orgánov tela. 

 

 Športové činnosti charakteristické kreativitou a ovládaním pohybovej formy na 
náradí, s náčiním a bez náčinia, pri ktorých sú zvýraznené  rozličné estetické prejavy 
a cit pre rytmus. Výber telovýchovných a športových činností tvorí: tanec, športová 
gymnastika, moderná gymnastika, základná gymnastika, plávanie, jóga, kalanetika, 
strečingové cvičenia, pilates, korčuľovanie, skoky na trampolíne, rope skiping, 
psychomotorické cvičenia, zdravotne orientované cvičenia, cvičenie vo vode. Aktivity 
charakteru súťaži ako napr. tvorba pohybovej skladby a iné. Sledujú rozvíjanie 
tvorivosti a estetického prejavu pri pohybovej činnosti, rozvíjanie koordinácie pohybov 
celého tela v priestore a jednotlivých častí tela navzájom, spoznávanie súladu hudby a 
pohybu, vnímanie rytmu pohybu ako nástroja rytmu dýchania a činnosti srdcovo-
cievnej sústavy, rozvoj myslenia a duševnej pohody, vytvárania pozitívnych zážitkov a 
vzťahu k pravidelnému pohybu na základe osvojených pohybových zručností 
kreatívnych individuálnych a estetických športov, dokázať ich spoznávať, pociťovať a 
rozumieť im. 

 

 Športové činnosti charakteristické premiestňovaním sa v prírodnom prostredí, 
adaptovaním sa na zmeny tohto prostredia. Z prostredia vplývajú na človeka vzduch, 
voda, zem, sneh, skaly, hory, pláže a iné, v ktorých podmienkach sa pohybové aktivity 
uskutočňujú. Vo výbere sú športy: bežecké a zjazdové lyžovanie, snowboarding, 
plávanie, turistika, kolieskové korčulovanie, severská chôdza, biatlon, jogging, 
orientačný beh, lezenie, kempovanie, cyklistika a iné.  Zmyslom je, aby žiak spoznal 
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pôsobenie a využitie prírodných síl na realizáciu telovýchovných a športových činností, 
získal schopnosť lepšej orientácie v prostredí a premiestňovania sa v prirodzenom 
prostredí s ľubovoľným lokomočným a premiestňovacím prostriedkom, zlepšenie 
adaptácie organizmu, otužilosti a získavanie schopnosti prekonávania prekážok. 
Zmyslom je ďalej zdokonalenie osvojených pohybových zručností  aspoň z jedného 
zimného, jedného letného športu a jedného športu vo vode, získanie základných 
zručností z ďalších športov vykonávaných v prírode a prostredníctvom nich vytváranie 
vzťahu k aktivite a poznaniu pohybových a prírodných vplyvov pri starostlivosti o 
zdravie. 

  

 

Požiadavky na výstup 
 

Zdravie a jeho poruchy  

  

a) Obsahový štandard 
 

 Pojmy a symboly 

Zdravie, zdravotný stav, zdravotné návyky, hygiena, poruchy zdravia, zdravotné oslabenie, 

zdravotné postihnutie, civilizačné choroby, správne držanie tela, primárna a sekundárna 

prevencia, nebezpečenstvo závislostí, prvá pomoc, životné prostredie, oporná a pohybová 

sústava, dýchacia sústava, obehová sústava a vplyv pohybu na ich rozvoj. 

 

b)  Výkonový štandard 

 

Žiak  vie: 

 definovať zdravie, zdravotný stav, zdravotné oslabenie, zdravotné postihnutie; 

 vysvetliť, ako pohybové aktivity prispievajú k udržaniu zdravia; 

 má schopnosti diskutovať o problematike týkajúcej sa zdravia, civilizačných chorôb, hľadať 
a realizovať riešenia v tejto problematike; 

 vysvetliť pojem hygiena a definovať jej význam pre zdravie; 

 vysvetliť zásady primárnej a sekundárnej prevencie; 

 identifikovať telesné, psychické, duševné a sociálne aspekty pohybu, športu vo vzťahu 
k zdraviu; 

 praktické poskytnutie prvej pomoci; 
 

Zdravý životný štýl 

a) Obsahový štandard 

 

Pojmy a symboly 

 

Psychohygiena, stres, zloženie potravín, hodnota potravín, diéta, výživové doplnky, zdravý 

životný štýl, pohybový program, pohybový režim, zdravotne orientovaná pohybová aktivita, 

tvorba pohybového programu, kalokagatia, olympizmus,  aktívny odpočinok. 



 

347 
 

 

b) Výkonový štandard 

 

Žiak  vie: 

 klasifikovať zloženie potravín a dokumentovať ich význam pre zdravú výživu; 

 vysvetliť hlavné charakteristiky alternatívnych foriem výživy ; 

 rozlíšiť a aplikovať základné typy diét ; 

 základné atribúty zdravého životného štýlu; 

 zostaviť program denného pohybového režimu; 

 diskutovať o zdravotne orientovaných cvičeniach; 

 porozumieť účinku pohybu na telesný, funkčný, psychický a pohybový rozvoj ; 

 vytvoriť a zorganizovať svoj pohybový program ako súčasť zdravého životného štýlu; 
 

Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť  

 

a) Obsahový štandard 

Pojmy a symboly 

 Sila, vytrvalosť, rýchlosť ako kondičné pohybové schopnosti, koordinačné schopnosti, 

rovnovážna schopnosť, stabilita a labilita tela, napnutie a uvoľnenie svalov tela, kĺbová 

pohyblivosť, ohybnosť chrbtice, priestorová orientácia, rozvoj pohybových schopností, 

motorické testy, testová batéria, pohybová výkonnosť, diagnostika telesného rozvoja a 

pohybovej výkonnosti, telesná zdatnosť, aeróbna činnosť, anaerobná činnosť, fitnes, wellness. 

 

b) Výkonový štandard 

 

Žiak vie: 

 diferencovane uplatniť pôsobenie veľkosti sily vzhľadom na svoju kondíciu a potrebu 
zdravia, poznať metódy a zásady rozvoja sily rôznych svalových skupín s využitím viacerých 
pohybových prostriedkov; 

 charakterizovať zásady rozvoja a rozdiel vo vykonávaní cvičení na rozvoj rýchlosti a 
vytrvalosti, dokáže preukázať zmenu rozvoja  týchto pohybových schopností a zostaviť 
program ich rozvoja na udržanie a skvalitnenie zdravia; 

 poznať princípy rozvoja a hodnotenia koordinačných  schopností, preukázať svoju úroveň 
ich rozvoja činnosťami pre denný režim; 

 správne držať telo, uvedomiť si princípy stability a lability tela pri pohybe v rôznych 
situáciách, poznať zásady rozvoja  kĺbovej pohyblivosti a ohybnosti chrbtice a prevencie 
pred vznikom porúch, vie vybrať a uplatniť cvičenia rozvoja vo svojom pohybovom režime; 

 zvládnuť pohybové situácie v priestore a čase,  vykonávať pohyb s rôznym zaťažením a 
zhodnotiť svoju motorickú úroveň;   

 porozumieť svojmu fyzickému potenciálu a možnostiam zlepšovania telesnej zdatnosti a 
pohybovej výkonnosti; 

 uplatniť osvojené športové zručnosti pri rozvoji jednotlivých pohybových  schopností, 
dokáže si vytvoriť individuálny program ich rozvoja a prezentovať vzťah k pohybu; 
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Športové činnosti pohybového režimu 

 Športové činnosti, pri ktorých podľa pravidiel dochádza k stretu medzi jednotlivcami 

 

a) Obsahový štandard 

 

Pojmy a symboly 

 Úpolové športy, etika boja, sebaobrana, chvaty, pákové a úderové systémy, 

bezpečnosť športu, športový výstroj, súper, protivník, športové súťaže, predvídanie, rýchlosť 

reakcie, protihráč, individuálne športy; 

 

b) Výkonový štandard 

 

Žiak  vie: 

 zvládnuť individuálny zápas so súperom v jednom druhu úpolového a individuálneho 
športu; 

 chápať postoj voči súperovi, protivníkovi a prezentuje schopnosť predvídať priamym alebo 
sprostredkovaným spôsobom;  

 preukázať osvojené vybrané činnosti z bojových a sebaobranných techník; 

 rešpektovať pravidlá športov a zásady sebaobrany;  

 preukázať schopnosť zachovania bezpečnosti pri pádoch; 
 

Športové činnosti uskutočňované v kolektíve 

 

a) Obsahový štandard 

 

Pojmy a symboly 

 Herná činnosť jednotlivca, herné kombinácie, herná zručnosť, hra, pohybová hra, 

športová hra, raketa, pálka, bránka, kôš, individuálny výkon, kolektívny výkon, súťaž, zápas, 

fair play, taktika, technika, psychická príprava, súper,  herné náčinie. 

 

b) Výkonový štandard 

Žiak  vie: 

 chápať podstatu a súvislosť medzi jednotlivými hernými zručnosťami, činnosťami a 
kombináciami v danej hre a využitie ich v aktivitách pre zdravie; 

 poznať pravidlá aspoň 2 hier a vie ich uplatniť v hre; 

 chápať rozdiel v individuálnej a kolektívnej taktike,  medzi individuálnym a kolektívnym 
výkonom, demonštrovať využitie komunikačných zručností, konať v zásadách fair play , 
dokáže zaznamenať a analyzovať zo záznamu hernú situáciu; 

 chápať podstatu herného športového výkonu a preukázať záujem aspoň o jednu športovú 
hru; 

 vykonať ukážku herných činností jednotlivca aspoň z 2  hier; 

 demonštrovať základné zručnosti zvolených pohybových a športových hier s raketou alebo 
pálkou a cit pre kooperáciu a komunikáciu; 
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 vykonať ukážku zvolených herných činností jednotlivca z loptových hier s výsledným 
efektom dosiahnutia gólu, koša, bodu ako prostriedku rozvoja osobnosti, správania žiaka; 

 zorganizovať cvičebnú skupinu, zapojiť sa do rozhodovania hry, súťaže; 
 

 

 

Športové činnosti kreatívne a estetické 

 

a) Obsahový štandard 

 

Pojmy a symboly 

 Kreativita, estetika, estetický pohyb, estetické športy, hodnotová orientácia, hudba, 

rytmus, takt, melódia, hudobno - pohybová výchova, výrazový prostriedok, zážitok, prežívanie. 

 

b) Výkonový štandard 
Žiak  vie: 

 vykonať ukážku pohybu s vybraným náčiním a bez náčinia s rôznymi  výrazovými 
prostriedkami na zlepšenie funkcie orgánov tela; 

 demonštrovať vytváranie (zo zadaného cvičenia) adekvátnej kombinácie pohybových 
činností a prezentovať úroveň myslenia, stavu nervovej sústavy; 

 zostaviť rozcvičenie pri hudbe, individuálnu a kolektívnu pohybovú väzbu; 

 osvojiť si zásady, princípy tvorby pohybovej skladby a  opísať, nakresliť túto pohybovú 
skladbu (napr. grafický záznam pohybovej skladby); 

 chápať význam taktu, rytmu, melódie a vedieť ich využiť v spojitosti s pohybovou kultúrou 
tela; 

 dokázať vytvárať pohybové väzby a vedieť ich využiť v spojitosti s hudobnou ukážkou;  

 hodnotiť  a prezentovať kvalitu pohybu, vie vyjadriť svoje zážitky z pohybu; 
 

Športové činnosti v prírodnom prostredí 

 

a) Obsahový štandard  

 

 Pojmy a symboly 

 Prírodné prostredie, pohybová činnosť v teréne,  druhy terénov, premiestňovanie  a 

pobyt v prírode, ochrana človeka a prírody, adaptácia na prírodné prostredie, vodné 

prostredie, pohyb vo vode, cvičenie vo vode, bezpečnosť pohybu v prírode, zelené hry, 

adrenalínové športy, zážitkové učenie, prvá pomoc 

 

b) Výkonový štandard 

Žiak  vie: 

 sa premiestniť špecifickou pohybovou činnosťou v teréne; 

 demonštrovať osvojenie si základných pohybových zručností vo vodnom prostredí, v 
zimnej a letnej prírode; 
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 chápať rozdielnosť zamerania a účinku pohybových aktivít vo vodnom prostredí a vie 
vykonať ukážku zdolávania vodného prostredia; 

 sa orientovať v prírodnom prostredí a adaptovať na ponúkané zaťaženie, predvídať riziko 
pobytu a športovej  činnosti ;  

 si osvojiť základy vybraného zimného športu a plávania; 

 vhodne využiť prírodné prostredie na prevenciu zdravia, na špecifickú starostlivosť pri 
zdravotnej poruche; 

 porozumieť metodike nácviku vybraného športu v prírode a vie zorganizovať aktivitu 
v prírode   

 

 

Metódy a formy práce – stratégia vyučovania 
 

Organizačné formy povinného vyučovania telesnej a športovej výchovy 

Vyučovacia hodina  

Základnou organizačnou formou je 45 minútová vyučovacia hodina telesnej a športovej 

výchovy. Zúčastňujú sa jej všetci žiaci.  

Žiaci so zdravotným oslabením (III. zdravotná skupina) sú  ponechaní na vyučovacích 

hodinách telesnej a športovej výchovy s intaktnými žiakmi a realizujeme integrované 

vyučovanie. Zásady integrácie na hodinách telesnej výchovy sú uvedené v učebných osnovách 

zdravotnej telesnej výchovy (Učebné osnovy zdravotnej telesnej výchovy pre stredné školy 

(ISCED 3A,B) – č. CD-2004-3180/6220-1:095, platné od 1.9.2004 ) 

Žiak môže byť oslobodený od účasti  na vyučovaní telesnej a športovej výchovy iba na návrh 

lekára.  

Bezpečnosť pri vyučovaní zabezpečuje učiteľ svojou prítomnosťou po celý čas vyučovacej 

hodiny, dôsledným uplatňovaním obsahu učebných osnov, premyslenou a účelnou 

organizáciou práce, používaním adekvátnych vyučovacích metód a foriem, vydávaním 

presných a zreteľných povelov na riadenie činnosti, vysvetľovaním a dôsledným uplatňovaním 

zásad bezpečnosti pri práci v rôznych podmienkach telovýchovného procesu, sústavným 

overovaním bezpečnosti a funkčnosti náradia pred jeho používaním a zreteľným označením 

poškodeného náradia a náradia nezodpovedajúceho technickým normám. 

 Ak nastane úraz, okamžite poskytne učiteľ prvú pomoc, zabezpečí lekárske ošetrenie, 

oznámenie rodičom a napíše záznam o úraze. 

Žiaci používajú na hodinách zodpovedajúci cvičebný úbor, ktorý zodpovedá zásadám 

bezpečnosti a hygieny telovýchovnej činnosti. 

 

Kurzová forma výučby    

Kurzové formy výučby sú súčasťou vyučovania predmetu, majú samostatnú časovú 

dotáciu. Sú formou s povinným obsahom. V 1. ročníku absolvujú žiaci kurz pohybových aktivít 

v prírode so zameraním na zimné športy (lyžiarsky kurz, snowboardový kurz), v 2.ročníku  kurz 

pohybových aktivít v prírode so zameraním na letné športy (zdokonaľovací kurz plávania, 

turistický kurz resp. kurz iných športov v prírode).  
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Na formy povinného vyučovania nadväzujú rôzne formy záujmovej telesnej a športovej 

výchovy za spolupráce s rodičmi a ostatnými učiteľmi školy. Dôležité miesto v systéme školskej 

telesnej výchovy má i nepovinný predmet "Pohybová a športová výchova". Cenná je 

spolupráca aj s telovýchovnými organizáciami v mieste školy. 

 

 

Hodnotenie predmetu 

  

Predpokladom spravodlivého hodnotenia žiakov je ich čo najlepšie poznanie. 

Hodnotenie žiakov je integrujúcou súčasťou výchovno-vzdelávacej práce v telesnej výchove.  

Má byť jedným z prostriedkov získavania žiakov pre ich vlastné telesné, pohybové, psychické 

a intelektuálne zdokonaľovanie, pre utváranie trvalého vzťahu k telesnej výchove a športu 

a starostlivosti o svoje zdravie. 

Za najdôležitejšie pri hodnotení žiaka v telesnej a športovej výchove sa považuje nielen 

to, aké dôsledky zanechala táto činnosť na zlepšení jeho zdravia, pohybovej gramotnosti a 

výkonnosti, telesnej zdatnosti, ale aj to, či žiak získal k tejto činnosti vzťah, či sa na nej so 

záujmom zúčastňoval, a to nielen v čase povinného vyučovania, ale aj mimo neho,  či pociťoval 

z nej radosť a potešenie,  či sa stala súčasťou jeho životného štýlu. Preto za základné 

ukazovatele hodnotenia žiaka sa považuje: 

 posúdenie prístupu a postojov žiaka, najmä jeho vzťahu k pohybovej aktivite a 
vyučovaniu telesnej a športovej výchovy a jeho sociálneho správania a adaptácie; 

 rozvoj telesných, pohybových a funkčných schopností žiaka, najmä rozvoj zdravotne 
orientovanej telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti s prihliadnutím 
na individuálne predpoklady žiaka; 

 proces učenia sa, osvojovania, zdokonaľovania a upevňovania pohybových zručností a 
teoretických vedomostí, najmä orientácia v obsahu učebných programov 
zostavených učiteľom a realizovaných na jednotlivých školách;  
 

Hodnotenie vzťahu žiaka k telesnej a športovej výchove realizuje učiteľ nielen na 

základe dlhodobého sledovania prejavov žiaka na vyučovaní, pri ktorej si všíma najmä jeho 

aktivitu, snahu, samostatnosť a tvorivosť, ale aj na základe jeho aktivity a angažovanosti v 

školskej i mimoškolskej záujmovej telovýchovnej a športovej činnosti. Úroveň poznatkov v 

telesnej výchove a športe posudzuje priebežne v procese a môže si na to vytvárať i pomocné 

vedomostné testy. Na hodnotenie telesného rozvoja, telesnej zdatnosti a všeobecnej 

pohybovej výkonnosti sa odporúča používať batérie somatometrických a motorických testov. 

Na hodnotenie zvládnutia obsahu učebných programov používa učiteľ pomocné posudzovacie 

škály, využíva testy špeciálnej pohybovej výkonnosti a pridržiava sa štandardov. 

 Súhrnné hodnotenie žiaka je vyjadrené na vysvedčení. Ide o také súhrnné hodnotenie, 

aké sa na danej škole používa aj v iných vyučovacích predmetoch. Odporúča sa však priebežne 

počas vyučovania využívať najmä slovné hodnotenie, pretože umožňuje presnejšie vyjadriť 
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klady a nedostatky žiakov a pre mnohých, a to osobitne pre dievčatá, je dôležitým a často aj 

silnejším motivačným činiteľom. 
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UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU Telesná výchova 

ročník: 1.-4.,  chlapci                                                                                                    

     

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Telesná výchova 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy 
Hodiny 

Medzi- 

predmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Teória telesnej 

kultúry 2 h 
2 

 

Žiak má: Žiak: 

  

 Hygiena a bezpečnosť na vyučovacích hodinách TEV 

 Význam športu a TEV a jeho vplyv na zdravie 

 

 zdravoveda Porozumieť účinkom pohybu na 

telesný, funkčný, psychický 

a motorický rozvoj a osvojiť si 

potrebu pravidelnej pohybovej 

aktivity v dennom režime 

Plne chápe význam 

zdravia pre jednotlivca 

a spoločnosť a význam 

pohybových aktivít naň. 

  

Diagnostika vstupnej pohybovej výkonnosti 4  Žiak má: Žiak:   

 Diagnostika VPV–člnkový beh, sed-ľah 
 Diagnostika VPV–skok do diaľky z miesta, cvičenie 

obratnosti  

 Diagnostika VPV–hod 2kg plnou loptou, zhyby nadhmatom,  

 Diagnostika VPV–beh v teréne v rozsahu 12 min.  

  Preukázať schopnosť hodnotiť 

a diagnostikovať telesnú 

zdatnosť a pohybovú 

výkonnosť, a takisto vedieť 

diagnostikovať pulzovú 

frekvenciu 

Správnym spôsobom 

vykonal testovú batériu 

 

 

Individuálne 

praktické 

cvičenie 

 

Štandardizovaná 

testovacia 

batéria 

 

 

Turistika a pobyt v prírode 2 
 

Žiak má: Žiak: 
  

 Turistický pochod do arboréta TU 

 Turistický pochod do arboréta TU 

 Ekológia, 

geografia 

cestovného 

ruchu 

Preukázať schopnosť orientácie 

a premiestňovania sa 

v prírodnom prostredí 

pomocou rôznych 

lokomočných a športových 

prostriedkov 

Sa vie premiestniť 

špecifickou pohybovou 

činnosťou v prírodnom 

teréne 

  



 

354 
 

Výberové učivo    2 

 

Žiak má: Žiak: 

  

 Netradické športy - futsal  

 Netradické športy - futsal  

     

 
  

Atletika       11  Žiak má: Žiak:   

 Technika behov – prípravné cvičenia 

 Technika štartov 

 Pohybové hry na rozvoj rýchlosti 

 Pohybové hry na rozvoj vytrvalosti 

 Výbeh do terénu v okolí školy 

 Vytrvalostný beh v teréne 

 Hod granátom – technika hodu 

 Hod granátom na cieľ 

 Hod granátom na výkon 
 Posilňovanie  

 Posilňovanie 

  Preukázať pohybovú 

gramotnosť, využitie poznatkov 

a zručností v osobnom 

športovom výkone 

Preukázať osvojenie si 

základných atletických disciplín 

Zvládol správnu techniku 

behu, zvýšil úroveň 

svojej pohybovej 

výkonnosti 

 

 Beh na výkon 

Hod na výkon 

 Športové hry – basketbal      10  Žiak má: Žiak:   

  

 HČJ – nácvik prihrávok a chytania lopty na mieste 
 HČj – nácvik prihrávok a chytania lopty za pohybu 
 HČJ – nácvik driblingu 
 HČJ – zdokonaľovanie prihrávok a driblingu 
 Pravidlá basketbalu a hra podľa pravidiel 
 HČJ - Streľba z miesta a trestné hody  
 HČJ – streľba z dvojtaktu 
 HČJ – streľba z výskoku 
 Hra na jeden kôš 
 Hra podľa pravidiel 

  

 

  Preukázať pohybovú 

gramotnosť v príslušnej 

športovej hre-basketbale 

a zvládnuť jednotlivé herné 

činnosti jednotlivca 

Prezentovať osobný výkon 

v športovom súťažení a v hre 

Zvládol pravidlá 

basketbalu, vedel ich 

uplatniť v hre, 

v súťažení konal 

v zásadách fair play 

Individuálne  predvedená 

názorná ukážka 

príslušnej 

športovej 

činnosti 
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Teória telesnej kultúry 
2 

 

Žiak má: Žiak: 
  

 Základy prvej pomoci pri úraze 

 Škodlivé účinky drog a netoxických závislostí 

 zdravoveda Má vedieť základné zásady 

poskytnutia prvej pomoci, 

a porozumieť nebezpečenstvu 

závislostí, ich biologickými 

a sociálnymi následkami, 

výchova k eliminácii rizika 

Vedel prakticky 

poskytnúť základnú 

prvú pomoc 

  

Gymnastika 
18 

 

Žiak má: Žiak: 
  

 Kondičná hodina 

 Precvičovanie kotúľov vpred a vzad 

 Kotúle vpred a vzad vo väzbách 

 Kotúľ vpred ponad prekážku 

 Stojka na hlave 

 Stojka na rukách 

 Premet bokom 

 Tvorba akrobatickej zostavy 

 Hodnotenie akrobatiky 

 Preskok ponad kozu roznožmo na šírku a na dĺžku 

 Preskok ponad kozu skrčmo 

 Preskok ponad šv. debňu na šírku odbočmo, skrčmo 

 Hodnotenie preskokov náradia 

 Hrazda – náskok do vzporu, výmyk predom, 
zoskoky zášvihom a podmetom 

 Hrazda – toč vzad 
 Hrazda – prešvihy únožmo a toč vo vzpore jazdmo 
 Kruhy – húpanie a obraty v hupe 
 Kruhy - vis vznesmo a vis strmhlav 
 

  Dokázať vytvárať pohybové 

väzby, v ktorých vie vyjadriť 

svoje zážitky z pohybu. 

Zvládnuť zásady a princípy 

tvorby pohybovej skladby 

Vykonal ukážku 

gymnastického cvičenia 

z akrobacie a takisto 

gymnastického cvičenia 

na príslušnom náradí 

a prezentoval tak 

úroveň svojej 

pohybovej kultúry 

individuálna Ukážka 

konkrétnych 

gymnastických 

cvičení na náradí 

a prostných 

Výberové učivo 2 

 

Žiak má: Žiak: 

  

  

 Bejzbal – pravidlá hry a hra podľa pravidiel 
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 Nohejbal - pravidlá hry a hra podľa pravidiel 
 

Turistika a pobyt v prírode 
2 

 

Žiak má: Žiak: 
  

 Turistická vychádzka s orientáciou v prírode 

 Turistická vychádzka s orientáciou v prírode 

  Preukázať schopnosť orientácie 

a premiestňovania sa 

v prírodnom prostredí 

pomocou rôznych 

lokomočných a športových 

prostriedkov 

    

Atletika 
4 

 

Žiak má: Žiak: 
  

 Kondičná hodina 

 Vrh guľou 

 Vytrvalostný beh v teréne 

 Vytrvalostný beh na 1500m - hodnotenie 
 

 

 

  Preukázať pohybovú 

gramotnosť, využitie poznatkov 

a zručností v osobnom 

športovom výkone 

 

    

Športové hry 3 

 

Žiak má: Žiak: 

  

  

 Športové hry podľa výberu žiakov 
 Športové hry podľa výberu žiakov 
 Športové hry podľa výberu žiakov 
l 

 

  Poznať pravidlá aspoň dvoch 

hier a vie ich uplatniť v hre 

Pochopil podstatu 

herného športového 

výkonu v kolektívnej 

športovej hre, vykonal 

ukážku herných činností 

jednotlivca vo vybranej 

hre 

  



 

357 
 

Diagnostika pohybovej výkonnosti 
3 

 

Žiak má: Žiak: 
  

 Diagnostika VPV – člnkový beh, skok do diaľky z miesta 

 Diagnostika VPV – cvičenie obratnosti, hod 2kg loptou, 
zhyby nadhmatom 

 Diagnostika VPV – vytrvalostný beh v teréne 12 min 

  Preukázať schopnosť hodnotiť 

a diagnostikovať telesnú 

zdatnosť a pohybovú 

výkonnosť, a takisto vedieť 

diagnostikovať pulzovú 

frekvenciu 

Správnym spôsobom 

vykonal testovú batériu 

 

 

 Štandardizovaná 

testovacia 

batéria 

Vyhodnotenie pohybovej výkonnosti 

a zdatnosti žiakov 
1 

 

  

  

 Vyhodnotenie pohybovej výkonnosti a zdatnosti 
žiakov 

 

 

 

       

Blok plávania a LVVK 
 

 

  
  

V mesiaci február je plánovaný 5 dňový  LVVK.. 

V mesiacoch máj, jún je plánovaný plavecký výcvik 

v rozsahu 36 hodín. 
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ROČNÍK:1.-4., dievčatá                                                                                                 

       

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Telesná výchova 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy 
Hodiny 

Medzi- 

predmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Teória telesnej 

kultúry 2 h 
2 

 

Žiak má: Žiak: 

  

 Hygiena a bezpečnosť na vyučovacích hodinách TEV 

 Význam športu a TEV a jeho vplyv na zdravie 

 

 zdravoveda Porozumieť účinkom pohybu na 

telesný, funkčný, psychický 

a motorický rozvoj a osvojiť si 

potrebu pravidelnej pohybovej 

aktivity v dennom režime 

Plne chápe význam 

zdravia pre jednotlivca 

a spoločnosť a význam 

pohybových aktivít naň. 

  

Diagnostika vstupnej pohybovej výkonnosti 4  Žiak má: Žiak:   

 Diagnostika VPV–člnkový beh, sed-ľah 
 Diagnostika VPV–skok do diaľky z miesta, cvičenie 

obratnosti  

 Diagnostika VPV–hod 2kg plnou loptou,výdrž v zhybe,  

 Diagnostika VPV–beh v teréne v rozsahu 12 min.  

  Preukázať schopnosť hodnotiť 

a diagnostikovať telesnú 

zdatnosť a pohybovú 

výkonnosť, a takisto vedieť 

diagnostikovať pulzovú 

frekvenciu 

Správnym spôsobom 

vykonal testovú batériu 

 

 

Individuálne 

praktické 

cvičenie 

 

Štandardizovaná 

testovacia 

batéria 

 

 

Atletika 9 
 

Žiak má: Žiak: 
  

 Technika behu, prípravné cvičenia 

 Technika štartov 

 Hry zamerané na rozvoj rýchlosti 

 Hry na rozvoj vytrvalosti 

 Technika hodu granátom 

 Hod granátom na výkon 

 Beh a presun v teréne striedavým tempom 

  Preukázať pohybovú 

gramotnosť, využitie poznatkov 

a zručností v osobnom 

športovom výkone 

Preukázať osvojenie si 

základných atletických disciplín 

Zvládol správnu techniku 

behu, zvýšil úroveň 

svojej pohybovej 

výkonnosti 

 

 Beh na výkon 

Hod na výkon 
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 Behy na krátke vzdialenosti 

 Vytrvalostný beh v teréne na 1500m 
 

Kondičná príprava    11 

 

Žiak má: Žiak: 

  

 Cvičenia s plnými 2kg loptami 

 Šplh na tyči 

 Aerobic 

 Posilňovanie v posilňovni 

 Aerobic 

 Šplh na lane 

 Aerobic 

 Cvičenie so švihadlom–preskoky 

 Posilňovanie v posilňovni 

 Posilňovanie v posilňovni 

 Kalanetika a strečingové cvičenia 
 

   Poznať metódy a zásady 

rozvoja sily rôznych svalových 

skupín s využitím rôznych 

pohybových prostriedkov 

Porozumel svojmu 

fyzickému potenciálu 

a možnostiam 

zlepšovania telesnej 

zdatnosti a pohybovej 

výkonnosti, naučil sa 

cviky na správne držanie 

tela, spoznal zásady 

rozvoja kĺbovej 

pohyblivosti a ohybnosti 

chrbtice 

 

  

Športové hry–basketbal      15  Žiak má: Žiak:   

 Herné činnosti jednotlivca-prihrávky 

 HČJ–prihrávky v pohybe 

 Nácvik driblingu 

 Zdokonaľovanie driblingu 

 Pravidlá hry 

 Modelovaná hra 

 HČJ–streľba z miesta 

 Trestné hody 

 Streľba z dvojtaktu 

 Streľba z výskoku 

 Hry a súťaže na zdokonaľovanie  HČJ 

 Basketbal–hra na jeden kôš 

 Basketbal–hra 

 Kontrolné cvičenie–streľba z miesta 

 Kontrolné cvičenie–streľba z dvojtaktu 
 

  Preukázať pohybovú 

gramotnosť v príslušnej 

športovej hre-basketbale 

a zvládnuť jednotlivé herné 

činnosti jednotlivca 

Prezentovať osobný výkon 

v športovom súťažení a v hre 

Zvládol pravidlá 

basketbalu, vedel ich 

uplatniť v hre, 

v súťažení konal 

v zásadách fair play 

Individuálne  predvedená 

názorná ukážka 

príslušnej 

športovej 

činnosti 
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 Teória telesnej kultúry     2  Žiak má: Žiak:   

  

 Prvá pomoc pri úraze 
 Škodlivé účinky fajčenia, alkoholu a iných drog a ich vplyv 

na ľudský organizmus 
 

 

 

 zdravoveda Má vedieť základné zásady 

poskytnutia prvej pomoci, 

a porozumieť nebezpečenstvu 

závislostí, ich biologickými 

a sociálnymi následkami, 

výchova k eliminácii rizika 

Vedel prakticky 

poskytnúť základnú 

prvú pomoc 

  

Gymnastika 
18 

 

Žiak má: Žiak: 
  

 Kondičná hodina 

 Precvičovanie kotúľov vpred a vzad 

 Kotúle vpred a vzad vo väzbách 

 Nácvik akrobatickej zostavy z kotúľov 

 Kontrolné cvičenie–akrobatická zostava 

 Stojka na lopatkách 

 Stojka na hlave 

 Stojka na rukách 

 Premet bokom 

 Hrazda– visy, náskok do vzporu, zosun vpred 
 Hrazda– výmyk do vzporu, zoskok zášvihom 
 Kruhy – húpanie a obraty v hupe 
 Kruhy - vis vznesmo a vis strmhlav 
 Kladina– chôdza, obraty, rovnovážne postoje 
 Kladina– skoky a zoskoky 
 Kontrola gymnastických cvičení na náradí 
 Šplh na tyči 
 Šplh na lane 
 

  Dokázať vytvárať pohybové 

väzby, v ktorých vie vyjadriť 

svoje zážitky z pohybu. 

Zvládnuť zásady a princípy 

tvorby pohybovej skladby 

Vykonal ukážku 

gymnastického cvičenia 

z akrobacie a takisto 

gymnastického cvičenia 

na príslušnom náradí 

a prezentoval tak 

úroveň svojej 

pohybovej kultúry 

individuálna Ukážka 

konkrétnych 

gymnastických 

cvičení na náradí 

a prostných 

Diagnostika pohybovej výkonnosti 4 

 

Žiak má: Žiak: 

  

  

 Diagnostika VPV– člnkový beh, sed-ľah 
 Diagnostika VPV– skok do diaľky z miesta, cvičenie 

obratnosti 

  Preukázať schopnosť hodnotiť 

a diagnostikovať telesnú 

zdatnosť a pohybovú 

výkonnosť, a takisto vedieť 

Správnym spôsobom 

vykonal testovú batériu 

 

 

 Štandardizovaná 

testovacia 

batéria 
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 Diagnostika VPV–  hod plnou loptou, výdrž v zhybe 
 Diagnostika VPV– vytrvalostný beh v teréne 1500m 
 

 

diagnostikovať pulzovú 

frekvenciu 

Vyhodnotenie pohybovej výkonnosti 

a telesnej zdatnosti žiakov 
1 

 

  

  

 Vyhodnotenie pohybovej výkonnosti žiakov za školský rok        

Blok plávania a LVVK 
 

 

  
  

V mesiaci február je plánovaný 5 dňový  LVVK.. 

V mesiacoch máj, jún je plánovaný plavecký výcvik  
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10  UČEBNÉ OSNOVY ODBORNÝCH PREDMETOV 

10.1 Učebné osnovy odborných predmetov 8270 M 00 scénická kostýmová 

tvorba 

10.1.1 Ekonomika 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: EKONOMIKA A SVET PRÁCE 

Názov predmetu Ekonomika 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne,  33 vyučovacích hodín v školskom 
roku, spolu 63 vyučovacích hodín 

Kód a názov študijného odboru 8270 M 00 scénická kostýmová tvorba 
8260 M 00 propagačné výtvarníctvo 

Ročník 3. – 4.  

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Vyučovací predmet ekonomika poskytuje žiakom základné vedomosti o trhovej 
ekonomike, o správaní sa podniku v trhovom hospodárstve a o obchodnej, personálnej 
a finančnej činnosti firmy. Oboznamuje žiaka s legislatívou Slovenskej republiky v ekonomickej 
oblasti a to najmä so Živnostenským zákonom, Obchodným zákonníkom, ale aj Zákonníkom 
práce a daňovými zákonmi. Učiteľ aktualizuje učivo so zreteľom na zmeny v právnych normách 
Slovenskej republiky a na vývoj spoločensko-ekonomickej praxe.  

Zaradenie problematiky ekonomiky, podnikateľskej a spotrebiteľskej morálky do 
systému vzdelávania v Slovenskej republike má veľký význam. Obsah výučby vychádza zo 
vzdelávacej oblasti ekonomika a svet práce, ktorá má medzipredmetový charakter, dopĺňa 
kompetencie žiaka získané v ostatných oblastiach všeobecného aj odborného vzdelávania o 
najdôležitejšie poznatky a zručnosti súvisiace s jeho uplatnením vo svete práce.  

Obsah učiva je zameraný na osvojenie ekonomických pojmov, základov 
makroekonómie a mikroekonómie, získanie prehľadných vedomostí o ekonomických javoch a 
zákonitostiach, chápanie základných ekonomických vzťahov a podstaty fungovania trhovej 
ekonomiky. Súčasťou vzdelávania je osvojenie efektívneho a hospodárneho správania v 
jednotlivých odborných činnostiach a praktická aplikácia teoretických vedomostí. Svoje 
predpoklady pre uplatňovanie vlastných aktivít v podnikaní žiaci rozvíjajú na základe 
porozumenia podstaty podnikateľskej činnosti a kompetencií získaných z oblasti právnej 
úpravy podnikania.  

Predmet rozvíja u žiakov spôsobilosti, ktoré sú potrebné pre orientáciu v súčasnom 
finančnom svete. Žiaci majú možnosť nadobudnúť znalosti, schopnosti a rozvíjať hodnotové 
postoje potrebné k tomu, aby mohli efektívne reagovať na osobné udalosti v neustále sa 
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meniacom ekonomickom prostredí. Opodstatnenosť vzdelávania v oblasti finančnej 
gramotnosti úzko súvisí s potrebou pripraviť žiakov na jednotlivé etapy života jednotlivca a 
rodiny v spoločnosti, na ktoré mu súčasné rodinné prostredie a obsah vzdelávania neposkytuje 
dostatok podnetov a príležitostí. Obsah vzdelávania a ciele vyučovacieho predmetu nadväzujú 
na Národný štandard finančnej gramotnosti, 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom predmetu je rozvíjať osobné vlastnosti (schopnosti), ktoré sú relevantné pre 
podnikanie, poskytovať študentom základné poznatky o podnikaní a umožniť im kontakt so 
svetom podnikania, formovať v nich povedomie možnosti samo zamestnávania (byť 
podnikateľom) ako jednej z možností životného uplatnenia. To znamená osvojiť si základné 
princípy ekonómie a získané poznatky vedieť aplikovať v praxi. Cieľom  je formovať povedomie 
študentov ako spotrebiteľov. Umožniť im v súlade s množstvom získaných informácií 
rozhodovať o sebe, o svojich nákupoch, registrovať vplyv reklamy aj podporu predaja na 
konanie a rozhodovanie pri nákupe. Smeruje k uvedomeniu si vlastných krokov a 
zodpovednosti na trhu. Trhové hospodárstvo vyžaduje vzdelaného a informovaného 
spotrebiteľa, ktorý pozná svoje postavenie na trhu, vie presadiť svoje práva  a spoluvytvára a 
mení spoločnosť, v ktorej žije.   

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Obsah ekonomiky je zameraný na schopnosť študentov dokázať charakterizovať 

podstatu podnikania, identifikovať hlavé výhody a nevýhody začatia podnikania, zamyslieť sa 

nad svojimi vlastnými schopnosťami a danosťami na podnikanie, vysvetliť rozdiel medzi 

podnikaním a zamestnaním, rozumieť dôležitosti a významu podnikateľského plánu, poznať 

formálne požiadavky na podnikateľský plán. Naučia sa poznať význam pojmov manažment a 

marketing. Oboznámia sa so základnými pojmami z oblasti ľudských zdrojov a spoznajú úlohu 

riadenia ľudských zdrojov.  Naučia sa poznať význam pojmu etika.  Obsah spotrebiteľskej časti 

je spojenie vedomostí a schopností so sociálnymi zručnosťami študentov. Je zameraný na 

kritické postrehy študentov k spotrebe, kvalite, cenám, službám, zdrojom a životnému 

prostrediu.  

Výkonové štandardy  
Absolvent má:  

 používať a aplikovať základné ekonomické pojmy; 

 popísať podstatu a princípy fungovania trhovej ekonomiky; 

 popísať podstatu podnikateľskej činnosti; 

 orientovať sa v právnych normách podnikania a charakterizovať ich; 

 posúdiť vhodné formy podnikania vo svojom odbore; 

 charakterizovať podstatu podniku, základné podnikové činnosti a jeho postavenie na 
trhu; 

 charakterizovať štruktúru národného hospodárstva a činitele ovplyvňujúce jeho 
úroveň; 
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V súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti absolvent má:  

 nájsť, vyhodnotiť a použiť finančné informácie; 

 poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií; 

 rozoznávať riziká v riadení vlastných financií; 

 stanoviť si finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie; 

 rozvinúť potenciál získania vlastného príjmu a schopnosť sporiť; 

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

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

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

 

Popis obsahových štandardov  

Obsah učiva ekonomika uvádza žiakov do problematiky ekonomiky, hospodárskej 

praxe základných vzťahov a podstaty fungovania trhovej ekonomiky. Žiaci si osvoja používanie 

odbornej ekonomickej a finančnej terminológie, získajú poznatky z oblasti makroekonómie a 

ekonomiky podniku, prehľad o zákonitostiach a javoch trhovej ekonomiky, učia sa porozumieť 

základným prvkom trhu a osvoja si vedomosti o fungovaní trhu a jeho subjektoch. Oboznámia 

sa s podstatou podnikateľskej činnosti, jednotlivými formami podnikania a ich 

charakteristikou. Súčasťou obsahu vzdelávania sú odborné vedomosti o podstate a štruktúre 

národného hospodárstva a naučia sa porozumieť základným makroekonomickým 

ukazovateľom. 

Finančná gramotnosť 

Implementácia finančnej gramostnosti vychádza z Národného štandardu  finančnej 

gramostnosti vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Schválilo 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa  31. marca 2014 pod 

číslom 2014-2692/16076:12-10E0 s účinnosťou od 1. septembra 2014 začínajúc prvým 

ročníkom. Téma finančnej gramostnosti je súčasťou učebných osnov predmetu ekonomika. 

Zároveň je možné témy aplikovať v ďalších vyučovacích predmetoch – slovenský jazyk, 

anglický jazyk, občianska nauka, etická výchova, náboženská výchova, matematika, geografia, 

informatika jako samostatné témy vyučovania alebo v rámci medzipredmetových vzťahov.  

 

Šírka poznatkov, zručností a skúseností v oblasti finančného vzdelávania a manažmentu 
osobných financií,   absolvent strednej školy by mal byť schopný:  

 nájsť, vyhodnotiť a použiť finančné informácie,  
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 poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií,  

 rozoznávať riziká v riadení vlastných financií,  

 stanoviť si finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie,  

 rozvinúť potenciál získania vlastného príjmu a schopnosť sporiť,  

 efektívne používať finančné služby,  

 plniť svoje finančné záväzky,  

 zveľaďovať a chrániť svoj majetok,  

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

 hodnotiť úspešnosť vlastnej sebarealizácie, inšpirovať sa príkladmi úspešných 
osobností,  

 porozumieť základným pojmom v oblasti finančníctva a sveta peňazí,  

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

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

 
 
Prehľad výchovných a vzdelávacích  stratégií  
 

Vo vyučovacom predmete ekonomika  využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 
kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti: 
- kriticky hodnotiť zdroje informácií, vyhľadávať a vytvárať informácie, analyzovať 

aktuálne životné situácie, zapamätať si podstatné fakty, sprostredkovať informácie 
vhodným spôsobom, správne interpretovať fakty a vyvodzovať z nich závery, 
vyjadrovať sa zrozumiteľne, výstižne prezentovať svoje názory, zdôvodňovať ich, 
argumentovať a diskutovať na aktuálnu tému, chápať význam učenia sa ako sociálneho 
procesu.  
 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti: 
- zapájať sa do spoločných aktivít, podieľať sa na tímovej práci, stanoviť si krátkodobé a 

dlhodobé ciele, predkladať návrhy, preukázať zodpovednosť za vymedzené úlohy a za 
seba samého, uznávať ľudské práva, objasňovať a aplikovať hodnotový systém a 
postoje, niesť zodpovednosť za vlastný rozvoj a možnosť aktívneho zapojenia sa do 
spoločnosti. 
 

Schopnosť tvorivo riešiť problémy: 
- identifikovať problémy a formulovať ich, kriticky posúdiť informácie, zvoliť vhodné 

informačné zdroje a metódy na riešenie problému, stanoviť kritériá pre voľbu a 
realizáciu vhodného riešenia, operatívne korigovať postupy pri riešení problému, 
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vedieť vyhodnocovať dopady uvážených a nerozvážnych rozhodnutí, využívať 
nadobudnuté poznatky v osobnom živote.  
 

Podnikateľské spôsobilosti: 
- orientovať sa v rôznych informačných zdrojoch a údajoch a vedieť ich využívať, 

preukázať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, 
poznať podstatu finančného zabezpečenia jedinca, rodiny a spoločnosti, plánovať 
osobné financie, poznať význam podnikania a uplatnenia sa na trhu práce, poznať 
možnosti a význam ďalšieho vzdelávania.  
 

Spôsobilosť využívať informačné technológie: 
- vyhľadávať vhodné informačné zdroje z rôznych zdrojov v písomnej, grafickej alebo 

zvukovej forme, informácie evidovať, triediť, spracovávať a prezentovať vhodnou 
formou, efektívne využívať informačné a komunikačné technológie, byť mediálne 
gramotný, poznať základy informačnej bezpečnosti.  
 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom: 
- formulovať a prezentovať svoje postoje, preukázať zodpovednosť za svoje správanie, 

rozhodnutia za zdravie, vyjadriť zodpovedný postoj k životnému prostrediu, globálnym 
ekonomickým problémom a stav spoločnosti ako celku. 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

3. ročník   

Úvod do ekonomiky Informačnoreceptívna - výklad  
Reproduktívna – riadený 
rozhovor  
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh  

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Národné hospodárstvo Informačnoreceptívna - výklad  
Reproduktívna – riadený 
rozhovor  
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s literatúrou a odbornými 
zdrojmi  

Trh a trhový mechanizmus Informačnoreceptívna - výklad  
Reproduktívna – riadený 
rozhovor  
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s literatúrou a odbornými 
zdrojmi 
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Výrobné faktory a trh výrobných 
faktorov 

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

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s literatúrou a odbornými 
zdrojmi 

4. ročník   

Podnik a podnikanie   Informačnoreceptívna - výklad  
Reproduktívna – riadený 
rozhovor  
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s literatúrou a odbornými 
zdrojmi 

Majetok podniku     Informačnoreceptívna - výklad  
Reproduktívna – riadený 
rozhovor  
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s literatúrou a odbornými 
zdrojmi 

Hospodárska činnosť podniku 

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

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s literatúrou a odbornými 
zdrojmi 

 

Učebné zdroje 

      Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

Názov tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

3. ročník 

Úvod do ekonomiky D. Orbánová, Velichová: 
Praktická ekonomika I pre 
SUŠ, SPN Bratislava 2010  
M. Jakubeková a kol.: 

Ekonomika pre študijné 

odbory výrobného 

a nevýrobného zamerania, 

SPN,  2004 

D. Orbánová, Ľ. Velichová: 

Maturujem z ekonomiky, 

SP,  2005 

Obchodný zákonník 

Dataprojektor  
PC  
Tlačiareň  
Tabuľa  
Videotechnika  
Interaktívna 

tabuľa  

Schémy  
 

Internet  
 

Národné 
hospodárstvo 

D. Orbánová, Velichová: 
Praktická ekonomika I pre 

Dataprojektor  
PC  

Schémy  Internet  
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SUŠ, SPN Bratislava 2010  
M. Jakubeková a kol.: 

Ekonomika pre študijné 

odbory výrobného 

a nevýrobného zamerania, 

SPN,  2004 

D. Orbánová, Ľ. Velichová: 

Maturujem z ekonomiky, 

SP,  2005 

Obchodný zákonník 

Tlačiareň  
Tabuľa  
Videotechnika  
Interaktívna 

tabuľa  

  

Trh a trhový 
mechanizmus 

D. Orbánová, Velichová: 
Praktická ekonomika I pre 
SUŠ, SPN Bratislava 2010  
M. Jakubeková a kol.: 

Ekonomika pre študijné 

odbory výrobného 

a nevýrobného zamerania, 

SPN,  2004 

D. Orbánová, Ľ. Velichová: 

Maturujem z ekonomiky, 

SP,  2005 

Obchodný zákonník 

Dataprojektor  
PC  
Tlačiareň  
Tabuľa  
Videotechnika  
Interaktívna 

tabuľa  

Schémy  
 

Internet  
 

Výrobné faktory a trh 
výrobných faktorov 

D. Orbánová, Velichová: 
Praktická ekonomika I pre 
SUŠ, SPN Bratislava 2010  
M. Jakubeková a kol.: 

Ekonomika pre študijné 

odbory výrobného 

a nevýrobného zamerania, 

SPN,  2004 

D. Orbánová, Ľ. Velichová: 

Maturujem z ekonomiky, 

SP,  2005 

Obchodný zákonník 

Odborné texty k 

jednotlivým témam 

Národného štandardu 

finančnej gramotnosti 

verzia 1.1, Bratislava 2014 

Dataprojektor  
PC  
Tlačiareň  
Tabuľa  
Videotechnika  
Interaktívna 

tabuľa  

Schémy  
 

Internet  
 

4. ročník 

Podnik a podnikanie   D. Orbánová, Velichová: 
Praktická ekonomika I pre 
SUŠ, SPN Bratislava 2010  

Dataprojektor  
PC  
Tlačiareň  
Tabuľa  
Videotechnika  

Schémy  
 

Internet  
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M. Jakubeková a kol.: 

Ekonomika pre študijné 

odbory výrobného 

a nevýrobného zamerania, 

SPN,  2004 

D. Orbánová, Ľ. Velichová: 

Maturujem z ekonomiky, 

SP,  2005 

Obchodný zákonník 

Interaktívna 

tabuľa  

Majetok podniku     D. Orbánová, Velichová: 
Praktická ekonomika I pre 
SUŠ, SPN Bratislava 2010  
M. Jakubeková a kol.: 

Ekonomika pre študijné 

odbory výrobného 

a nevýrobného zamerania, 

SPN,  2004 

D. Orbánová, Ľ. Velichová: 

Maturujem z ekonomiky, 

SP,  2005 

Obchodný zákonník 

Dataprojektor  
PC  
Tlačiareň  
Tabuľa  
Videotechnika  
Interaktívna 

tabuľa  

Schémy  
 

Internet  
 

Hospodárska činnosť 
podniku 

D. Orbánová, Velichová: 
Praktická ekonomika I pre 
SUŠ, SPN Bratislava 2010  
M. Jakubeková a kol.: 

Ekonomika pre študijné 

odbory výrobného 

a nevýrobného zamerania, 

SPN,  2004 

D. Orbánová, Ľ. Velichová: 

Maturujem z ekonomiky, 

SP,  2005 

Obchodný zákonník 

A. Krsková , D. Krátka: 
Základy práva a ochrana 
spotrebiteľa, SPN 
Bratislava 1995  
Odborné texty k 

jednotlivým témam 

Národného štandardu 

finančnej gramotnosti 

verzia 1.1, Bratislava 2014  

Dataprojektor  
PC  
Tlačiareň  
Tabuľa  
Videotechnika  
Interaktívna 

tabuľa  

Schémy  
 

Internet  
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Ďalšie učebné zdroje 

A. Martinská Vávrová: Príprava na maturitu. Náuka o spoločnosti., Bratislava 2, Príroda, s.r.o., 

2009  

Zmaturuj z náuky o spoločnosti, Kolektív autorov,  Didaktis spol. s r.o., Bratislava - 

Podnikateľské vzdelávanie, (kol. autorov). Nadácia F. A. Hayeka Bratislava, Združenie 

podnikateľov Slovenska, Bratislava, 2008 (vybrané lekcie)  

Ekonómia pre učiteľov: 20 lekcií modernej ekonómie pre stredné školy, (kol. autorov), Nadácia 

F. A. Hayeka Bratislava, Bratislava, 2006 (vybrané lekcie)  

J. Novák, R.  Šlosár: Základy ekonómie a ekonomiky pre stredné školy, 2008, SPN  

A. Krsková, D. Krátka:  Základy práva., siedme vydanie, Bratislava: Mladé letá, s.r.o., 2008  

M. Dzúrová a kol. :  Spotrebiteľské teórie a reálie. Praktikum., Ekonóm, 2008  

B. Stašenková:  Prečo a ako vzdelávať spotrebiteľa. Bratislava, Metodicko-pedagogické 

centrum, 2006  

J. Novák, R.  Šlosár: Spotrebiteľská výchova v triede – základná príručka (www.e-cons.net) - 

www.pravaspotrebiteľa.sk - Základy ekonómie a ekonomiky pre stredné školy, 2008, SPN - 

Mladé letá, s.r.o., Bratislava 
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UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU Ekonomika 

ROČNÍK: tretí  

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Ekonomika  1  hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Úvod do ekonomiky  9  Žiak má: Žiak:   

Potreby, statky, spotreba 

 2 

Občianska náuka 
- Definovať  potreby, statky, 

služby, uviesť príklady  

- Charakterizovať význam pojmov 
potreba, statky, spotreba 
z ekonomického hľadiska 

- Definuje potreby, statky, služby 

- Uvedie, čo patrí do potrieb, 
statkov, spotreby podniku 

- Charakterizuje význam pojmov 
z ekonomického hľadiska 

Ústne skupinové 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Výroba, produkt, tovar 

3 

Občianska náuka 
- Charakterizovať výrobu a výrobné 

faktory  
- Definovať  pojem  produkt 

a tovar, hospodárstvo  

- Vysvetliť fungovanie ekonomiky 
z hľadiska tvorby produktov a 
tovarov 

- Charakterizuje výrobu a výrobné 
faktory  

- Definuje  pojem  produkt a tovar, 
hospodárstvo  

- Vysvetlí fungovanie ekonomiky 
z hľadiska tvorby produktov a 
tovarov 

Ústne skupinové 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Deľba práce, trhová výmena 

 2 

Občianska náuka 
- Charakterizovať prácu a pracovnú 

silu 
- Vysvetliť deľbu práce  
- Charakterizovať trhovú výmenu  

 
 

- Charakterizuje  prácu a pracovnú 
silu 

- Vysvetlí  deľbu práce  
- Charakterizuje trhovú výmenu  

 

Ústne skupinové 

skúšanie 

Ústne odpovede 
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Ekonómia, ekonomika, typy 

ekonomík 
2 

Občianska náuka 

Matematika 

- Vysvetliť pojmy ekonomika, 
ekonómia a ich členenie  

- Kategorizovať typy ekonomík 

- Vysvetlí pojmy ekonomika, 
ekonómia a ich členenie  

- Kategorizuje typy ekonomík 

Písomný 

didaktický test 

Písomné skúšanie 

Národné hospodárstvo 4 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Hospodárske odvetvia 

a ekonomické sféry 

 2 

Občianska náuka - Charakterizovať pojem národné 

hospodárstvo 

- Kategorizovať  zložky národného 

hospodárstva 

- Vysvetliť základné princípy 

ekonomickej reformy 

- Charakterizuje pojem národné 

hospodárstvo 

- Kategorizuje zložky národného 

hospodárstva 

- Vysvetlí základné princípy 

ekonomickej reformy 

Ústne skupinové 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Typy hospodárstiev 

 

2 

- Členiť ekonomiku na sektory  

v súvislosti s pojmom národné 

hospodárstvo 

- Kategorizovať typy hospodárstiev 

- Vysvetliť spôsob fungovania 

krajiny v jednotlivých typoch 

hospodárstva 

- Člení ekonomiku na sektory  

v súvislosti s pojmom národné 

hospodárstvo 

- Kategorizuje typy hospodárstiev 

- Vysvetlí spôsob fungovania 
krajiny v jednotlivých typoch 
hospodárstva 

Ústne skupinové 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Trh a trhový 

mechanizmus 
9 

 
 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Trh, typy trhov, subjekty na 

trhu 

 

5 

Občianska náuka 

Matematika 

- Definovať pojem trh, trhové 
subjekty  

- Poznať členenie trhu z rôznych 
hľadísk  

- Definuje pojem trh, trhové 
subjekty  

- Pozná členenie trhu z rôznych 
hľadísk  

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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- Vysvetliť základné ekonomické 
otázky a typy ekonomík  

- Vysvetlí základné ekonomické 
otázky a typy ekonomík  

Projekt 

Trhový mechanizmus – dopyt, 

ponuka, rovnovážna cena 

3 

Občianska náuka 

Etická výchova 

- Charakterizovať dopyt a krivku 
dopytu  

- Charakterizovať ponuku a krivku 
ponuky  

- Vysvetliť tvorbu rovnovážnej ceny 
a graficky znázorniť  

- Vysvetliť vplyv ponuky a dopytu 
na cenu  

- Charakterizuje dopyt a krivku 
dopytu  

- Charakterizuje ponuku a krivku 
ponuky  

- Vysvetlí tvorbu rovnovážnej ceny 
a graficky znázorniť  

- Vysvetlí vplyv ponuky a dopytu na 
cenu  

Frontálne ústne 
skúšanie  

 

Ústna odpoveď 

 

  Konkurencia na trhu 
1 

 - Definovať pojem konkurencia  
- Rozlíšiť jednotlivé formy 

konkurencie  

- Definuje pojem konkurencia  
- Rozlišuje  jednotlivé formy 

konkurencie  

Frontálne ústne 
skúšanie  

Ústna odpoveď 

Výrobné faktory a trh 

výrobných faktorov 11 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Práca – ľudský kapitál, trh 

práce, nezamestnanosť 

2 

Občianska náuka 

Etická výchova 

- Charakterizovať prácu a pracovnú 
silu  

- Vysvetliť podstatu a formy mzdy  
- Rozlíšiť nominálnu a reálnu mzdu  
- Rozlíšiť cenu práce a hrubú mzdu  
- Orientovať sa v možnostiach trhu 

práce, hľadania zamestnania 
- Poznať možnosti a spôsoby 

uchádzania sa o prácu 

- Charakterizuje prácu a pracovnú 
silu  

- Vysvetlí podstatu a formy mzdy  
- Rozlíši nominálnu a reálnu mzdu  
- Rozlíši  cenu práce a hrubú mzdu  
- Orientuje sa v možnostiach trhu 

práce, hľadania zamestnania 
- Pozná  možnosti a spôsoby 

uchádzania sa o prácu 

Ústne skupinové 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Finančná zodpovednosť 

Uspokojovanie životných 

potrieb – príjem a práca  

Plánovanie a hospodárenie s 

peniazmi  

Úver a dlh  

Sporenie a investovanie  

6 

Občianska náuka 

Etická výchova 

- Charakterizovať finančný trh a 
jeho zložky  

- Charakterizovať investovanie  
- Opísať bankovú sústavu v 

Slovenskej republike  
- Charakterizovať vklady a úvery  
- Uviesť ďalšie operácie bánk  
- Charakterizovať formy 

platobného styku  

- Charakterizuje finančný trh a jeho 
zložky  

- Charakterizuje investovanie  
- Opíše bankovú sústavu v 

Slovenskej republike  
- Charakterizuje vklady a úvery  
- Uvedie ďalšie operácie bánk  
- Charakterizuje formy platobného 

styku  

Frontálne ústne 

skúšanie 

Ústne odpovede 
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 - Rozlišovať druhy platobných 
kariet  

- Vysvetliť finančné plánovanie 
domácností  

 

- Rozlišuje druhy platobných kariet  
- Vysvetlí finančné plánovanie 

domácností  
 

Kapitál, rozdelenie kapitálu, 

trh kapitálu, úrok, zisk, 

dividenda 

 

3 

Matematika 
- Vysvetliť pojem kapitál 

- Kategorizovať druhy kapitálu 

- Definovať úrok, zisk, dividendu 

- Správne vysvetlí pojem kapitál 

- Kategorizuje druhy kapitálu 

- Definuje úrok, zisk, dividendu 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Projekt 

 

ROČNÍK: štvrtý  

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Ekonomika  1  hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Podnik a podnikanie   12  Žiak má: Žiak:   

Charakteristika podniku 

 

3 

 
- Charakterizovať podnikanie a 

podnikateľa  

- Rozlíšiť individuálne a spoločné 

podnikanie  

- Charakterizovať ciele podniku  

- Vysvetliť jednotlivé podnikové 

činnosti  

- Charakterizuje podnikanie a 

podnikateľa  

- Rozlišuje individuálne a spoločné 

podnikanie  

- Charakterizuje ciele podniku  

- Vysvetliť jednotlivé podnikové 

činnosti 

Ústne skupinové 

skúšanie 

Ústne odpovede 
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Založenie a vznik podniku 

 

3 

Občianska náuka 

Etická výchova 

- Vysvetliť podmienky založenia 

podniku 

- Ovládať podmienky zápisu do 

obchodného registra 

- Rozlišovať druhy obchodného 

názvu 

- Poznať dôvody a spôsoby 

zrušenia podniku 

- Vysvetliť rozdiel medzi založením 

a vznikom podniku. 

- Vysvetliť rozdiel medzi zrušením 

a zánikom podniku 

- Vysvetlí podmienky založenia 

podniku 

- Ovláda podmienky zápisu do 

obchodného registra 

- Rozlišuje druhy obchodného 

názvu 

- Pozná dôvody a spôsoby zrušenia 

podniku 

- Vysvetlí rozdiel medzi založením 

a vznikom podniku. 

- Vysvetlí rozdiel medzi zrušením 

a zánikom podniku 

Frontálne ústne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Právne formy podnikania 

 

2 

Občianska náuka 

Etická výchova 

- Rozlišovať právne formy 

podnikania 

- Charakterizovať jednotlivé formy 

podnikania 

- Vysvetliť rozdiel medzi 

jednotlivými právnymi formami 

podnikania 

- Rozlišuje právne formy 

podnikania 

- Charakterizuje jednotlivé formy 

podnikania 

- Vysvetlí rozdiel medzi 

jednotlivými právnymi formami 

podnikania 

Frontálne ústne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Podnikateľský plán 

Plánovanie a hospodárenie s 

peniazmi  

Úver a dlh v podnikaní  

Investovanie v podnikaní  

 

4 

Občianska náuka 

Etická výchova 

Matematika 

 

- Charakterizovať pojem 

podnikateľský plán 

- Ovládať štruktúru 

podnikateľského plánu 

- Navrhnúť vlastný podnikateľský 

plán 

- Prezentovať a vysvetliť vlastný 

návrh podnikateľského plánu 

- Charakterizuje pojem 

podnikateľský plán 

- Ovláda štruktúru 

podnikateľského plánu 

- Navrhne vlastný podnikateľský 

plán 

- Prezentuje a vysvetlí vlastný 

návrh podnikateľského plánu 

- Vysvetlí daňový a odvodový 

systém  

Ústne skupinové 

skúšanie 

Praktické 

zadanie 

Ústne odpovede 

Projekt 
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- Vysvetliť daňový a odvodový 

systém  

- Charakterizovať vybrané druhy 

daní – daň z príjmov, DPH, 

spotrebné dane  

- Poznať možnosti získania 

podnikateľského úveru 

- Rozlišovať zamerania 

investovania v podnikaní  

- Charakterizuje vybrané druhy 

daní – daň z príjmov, DPH, 

spotrebné dane  

- Pozná možnosti získania 

podnikateľského úveru 

- Rozlišuje zamerania investovania 

v podnikaní  

Majetok podniku     10 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Dlhodobý majetok podniku 

  
3 

Matematika 
- Charakterizovať majetok podniku 

a jeho členenie  

- Vysvetliť opotrebenie a 

odpisovanie majetku  

- Definovať pojem dlhodobý 

majetok podniku 

- Charakterizuje  majetok podniku 

a jeho členenie  

- Vysvetlí opotrebenie a 

odpisovanie majetku  

- Definuje pojem dlhodobý 

majetok podniku 

Ústne skupinové 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Obežný majetok podniku 

a jeho kolobeh 

 

3 

 
- Definovať obežný majetok 

podniku 

- Vysvetliť kolobeh obežného 

majetku podniku 

- Definuje obežný majetok podniku 

- Vysvetlí kolobeh obežného 

majetku podniku 

Frontálne ústne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Obstarávanie, oceňovanie 

a odpisovanie  majetku 

 
4 

Matematika 
- Rozlišovať pojmy obstarávanie, 

oceňovanie, odpisovanie majetku 

- Vysvetliť rozdiel medzi 

uvedenými pojmami 

- Vysvetliť jednotlivé pojmy 

- Rozlišuje pojmy obstarávanie, 

oceňovanie, odpisovanie majetku 

- Vysvetlí rozdiel medzi uvedenými 

pojmami 

- Vysvetlí  jednotlivé pojmy 

Ústne skupinové 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 

Písomná odpoveď  
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Hospodárska činnosť 

podniku 
8 

 
 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Náklady podniku a ich 

členenie 2 
Matematika 

- Vysvetliť náklady, výnosy a 

výsledok hospodárenia podniku  

- Kategorizovať náklady podniku 

 

- Vysvetlí náklady, výnosy a 

výsledok hospodárenia podniku  

- Kategorizuje náklady podniku 

 

Frontálne ústne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Kalkulácia nákladov 

Štruktúra ceny 

 
2 

Matematika - Chápať proces kalkulácie 

nákladov 

- Vysvetliť pojem ceny z hľadiska 

jej štruktúry 

- Opísať tvorbu ceny ako súčasť 

nákladov, zisku, DPH  

- Chápe  proces kalkulácie 

nákladov 

- Vysvetlí pojem ceny z hľadiska jej 

štruktúry 

- Opíše tvorbu ceny ako súčasť 

nákladov, zisku, DPH  

Frontálne ústne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Spotrebiteľská výchova 

 

Vplyv reklamy na spotrebiteľa  

 

4 

Občianska náuka 

Etická výchova 

Dejiny výtvarnej 

kultúry 

 

- Vysvetliť základné princípy 

ochrany spotrebiteľov podľa 

Zákona o ochrane spotrebiteľa  

- Opísať postup pri reklamácii 

tovaru  

- Identifikovať bežné typy 

spotrebiteľských podvodov  

- Rozlíšiť pozitívne a negatívne 

vplyvy reklamy na spotrebiteľa 

- Aplikovať autorský zákon na tému 

reklamy  a ochrany spotrebiteľa 

 

- Vysvetlí základné princípy 

ochrany spotrebiteľov podľa 

Zákona o ochrane spotrebiteľa  

- Opíše postup pri reklamácii 

tovaru  

- Identifikuje bežné typy 

spotrebiteľských podvodov  

- Rozlíši pozitívne a negatívne 

vplyvy reklamy na spotrebiteľa 

- Aplikuje autorský zákon na tému 

reklamy  a ochrany spotrebiteľa 

pri vypracovaní projektu 

 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Projekt 

Prierezové témy: osobnostný a sociálny vývin, mediálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti 



 

378 
 

Všeobecné pokyny hodnotenia: Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto Školskom 

vzdelávacom programe (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové 

práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie 

komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých 

tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického 

testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín 

opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho 

hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka. 

Hodnotenie žiakov vychádza z aktuálneho metodického pokynu na hodnotenie a klasifikáciu žiakov. Záväzný počet známok za polrok – 

minimálne 2 známky, z toho 1 známka z písomného skúšania a 1 známka z ústnej odpovede. Každý žiak musí napísať za polrok 1 písomnú odpoveď, 

ak ju nenapíše na naplánovanej hodine spoločne s ostatnými, napíše náhradnú. Ak žiak kvôli neprítomnosti v škole nenapíše písomnú odpoveď z 

prebratého učiva tematického celku, učiteľ preverí jeho vedomosti formou náhradného písomného skúšania alebo ústnym skúšaním na ďalších 

vyučovacích hodinách. Stupnica hodnotenia pre klasifikáciu písomných previerok: 100% - 85% - výborný, 84,99% – 70% - chválitebný, 69,99% - 

45% - dobrý, 44,99% - 30% - dostatočný, 29,99% a menej – nedostatočný. Osobitne bude známkou hodnotené vypracovanie samostatného 

zadania podľa zadanej témy učiva – môže mať formu referátu, prezentácie, cvičenia.  
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9.1.2 Dejiny výtvarnej kultúry 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: UMELECKO-HISTORICKÁ VÝCHOVA 

Názov predmetu Dejiny výtvarnej kultúry 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne 1.-3. ročník, 4. ročník 3 hodiny 
týždenne,   spolu 288 vyučovacích hodín 

Kód a názov študijného odboru 8270 M 00 scénická kostýmová tvorba 
8260 M 00 propagačné výtvarníctvo 

Ročník 1. – 4.  

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Predmet dejiny výtvarnej kultúry poskytuje základný prehľad o najdôležitejších úsekoch v dejinách 

výtvarnej kultúry vo vývoji, prejavoch, podobách a možnostiach jednotlivých druhoch umenia. Učivo 

predmetu sa zameriava na poznatky a vedomosti o umeleckých a umelecko-remeselných artefaktoch 

v dejinách výtvarnej kultúry. Poskytuje žiakom celkové vzdelanie z histórie umenia. Žiaci sú vedení 

k rozvoju výtvarného myslenia, ku kultivácii výtvarného videnia a vyjadrovania sa, k prehlbovaniu 

estetického cítenia a k úcte ku všetkým kultúrnym prejavom človeka.  

Obsahom predmetu sú všeobecné kategórie teórie výtvarného umenia, všeobecné princípy 

periodizácie historického vývoja spoločnosti a jej výtvarnej kultúry, podmienenosť vývojových etáp, 

informácie o významných osobnostiach a ich tvorbe. Výber tvorcov a ich diel sa obmedzuje na tie 

najdôležitejšie, najtypickejšie, najvýznamnejšie. Výučba má chronologický charakter podľa 

jednotlivých historických období, je koncipovaná tak, aby sa žiaci prehľadným spôsobom dozvedeli 

o najdôležitejších vývinových etapách umenia, jednotlivých slohových obdobiach, oboznámili sa 

s prameňmi z ktorých vyrastá dnešná tradícia a zorientovali sa v kultúrnom dedičstve svetového 

a slovenského umenia. Prostredníctvom predmetu dejiny výtvarnej kultúry si žiaci rozšíria horizont na 

vlastnú tvorivú účasť, ktorú aktívne uplatnia pri plnení praktických úloh vo svojom odbore.  

  

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom predmetu dejiny výtvarnej kultúry je poskytnúť žiakom orientáciu v dejinách 
umenia so zameraním na dejiny úžitkového umenia, objasniť základné súvislosti umenia so 
spoločenskou situáciou, myšlienkovými zdrojmi, vývojovými obdobiami všeobecných dejín 
ľudstva a na základe týchto poznatkov vypestovať v nich estetické cítenie a myslenie a hlboký 
záujem o zvolený odbor.  

Cieľom vyučovacieho predmetu je teda poskytnúť žiakom základnú, ucelenú a všestrannú 
orientáciu v histórii výtvarného umenia ako významnej súčasti ľudskej civilizácie i v jeho 
rôznorodých súčasných prejavoch. Naučiť žiakov chápať pramene, ciele a zámery výtvarného 
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umenia ako svojbytného odboru ľudskej činnosti. Vnímaním, prežívaním a hodnotením 
konkrétnych výsledkov výtvarnej činnosti, ktoré vznikali ako súčasť celkového rozvoja 
civilizácie sa kultivuje u žiakov senzibilita, fantázia, emocionálna, vôľová a intelektuálna 
stránka osobnosti.  

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Vo vyučovacom predmete dejiny výtvarnej kultúry využívame pre utváranie a rozvíjanie 

nesledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Komunikačné a sociálno – interakčné spôsobilosti:  

- vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory týkajúce sa umenia a umeleckého diela 

- orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať informácie o umení a umeleckom diele, 
o výtvarnej kultúre a dejinách výtvarnej kultúry 

- posúdiť význam nadobudnutých informácií v osobnom živote a vo zvolenom povolaní 

- zúčastňovať sa aktívne diskusie, formulovať a obhajovať svoje názory a postoje 

- uplatňovať vlastný výtvarný a estetický názor, vnímať, myslieť a samostatne sa vyjadrovať 
kultivovaným spôsobom 

 

Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti: 

- stanoviť si ciele a priority podľa svojich schopností, záujmovej a pracovnej orientácii 

- reagovať adekvátne na postrehy, námietky, hodnotenie či kritiku svojho vystupovania, 
prezentovania a presadzovania svojich názorov zo strany druhých ľudí 

- overovať si získané poznatky, kriticky zvažovať názory, postoje a jednanie iných ľudí 

- pracovať v týme a podieľať sa na realizácii spoločných pracovných a iných činností 

- podnecovať prácu týmu vlastnými návrhmi na zlepšenie práce a riešenie úloh, nezaujate 
zvažovať návrhy druhých, rešpektovať pracovný priestor druhých 

- nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým ľudom, rešpektovať kultúru, 
umelecké hodnoty a prejavy druhých ľudí 

 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom: 

- uvedomovať si vlastnú kultúrnu identitu, jej dejiny, špecifiká a odlišnosti od iných kultúr 

- byť vnímavý k umeleckým a kultúrnym prejavom a hodnotám a chápať ich ako významnú 
súčasť ľudskej existencie 

- uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť, dejiny, historické i súčasné 
prejavy v európskom a svetovom kontexte 

- podporovať hodnoty, výtvarné prejavy miestnej, národnej, európskej i svetovej kultúry a mať 
k nim vytvorený pozitívny vzťah 
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- aktívne prispievať k vytváraniu a uchovávaniu umeleckých hodnôt a k ich odovzdávaniu ďalším 
generáciám 

 

Spôsobilosť využívať informačné technológie: 

- samostatne vyhľadávať vhodné zdroje a informácie potrebné k spracovaniu seminárnych prác 
či iných odborných textov a referátov na zadanú tému 

- evidovať, triediť a uchovávať informácie s cieľom využívať ich pri spracúvaní danej témy 

- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným 
informáciám a byť mediálne gramotný 

- adekvátnou formou spracovať odborný textový dokument na zadanú tému prostredníctvom 
počítača 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

1. ročník   

Úvod do dejín výtvarnej kultúry Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Pravek Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

Starovek Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, seminárna práca 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

2. ročník   

Spoločenská a náboženská 

reformácia v umení 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 
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Práca s knihou a obrázkovým 

materiálom 

Formovanie východnej časti 

rozpadnutej ríše Rímskej 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

Raný stredovek a formovanie 

západnej časti rozpadnutej ríše 

Rímskej 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

Formovanie západoeurópskeho 

umenia po rozpade ríše Karola 

Veľkého 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

Vrcholný stredovek Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, seminárna práca 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a obrázkovým 

materiálom 

3. ročník   

Novovek Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, seminárna práca 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a obrázkovým 

materiálom 

Klasicizmus Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

Romantizmus Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

Symbolizmus Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a obrázkovým 

materiálom 

Impresionizmus Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, seminárna práca 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 
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Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a obrázkovým 

materiálom 

Secesia Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, seminárna práca 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a obrázkovým 

materiálom 

4. ročník   

Umenie 20. storočia Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, seminárna práca 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

Návšteva galérie 

Abstraktné umenie Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a s obrázkovým 
materiálom 
Návšteva galérie 

Slovenské umenie 20. storočia Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

Návšteva galérie 

Moderné umelecké smery 20. 

stor. vo svete a u nás 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, seminárna práca 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a časopisom 

Návšteva galérie 

Prehľad architektúry 

a základných umeleckých smerov 

v modernom svete 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, seminárna práca 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a časopisom 

Návšteva galérie 

 

Učebné zdroje 

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

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

1. ročník 

Úvod do dejín 

výtvarnej kultúry 

Thiry K., Janek M.: Dejiny 

výtvarného umenia a umeleckých 

remesiel. Bratislava: SPN, 2012. 

Pijoan J.: Dejiny umenia 1. 

Bratislava: Tatran, 1982. 

Mráz B.: Dějiny výtvarné kultury 

1. Praha: IDEA SERVIS, 2009. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

  

Pravek Thiry K., Janek M.: Dejiny 

výtvarného umenia a umeleckých 

remesiel. Bratislava: SPN, 2012. 

Pijoan J.: Dejiny umenia 1. 

Bratislava: Tatran, 1982. 

Mráz B.: Dějiny výtvarné kultury 

1. Praha: IDEA SERVIS, 2009. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

(reprodukcie 

umeleckých diel) 

 

Starovek Thiry K., Janek M.: Dejiny 

výtvarného umenia a umeleckých 

remesiel, Bratislava: SPN, 2012. 

Pijoan J.: Dejiny umenia 2. 

Bratislava: Tatran, 1982. 

Mráz B.: Dějiny výtvarné kultury 

1. Praha: IDEA SERVIS, 2009. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

(reprodukcie 

umeleckých diel) 

 

2. ročník 

Spoločenská 

a náboženská 

reformácia v umení 

Thiry K., Janek M.: Dejiny 

výtvarného umenia a umeleckých 

remesiel. Bratislava: SPN, 2012. 

Pijoan J.: Dejiny umenia 3. 

Bratislava: Tatran, 1983. 

Mráz B.: Dějiny výtvarné kultury 

1. Praha: IDEA SERVIS, 2009. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

(reprodukcie 

umeleckých diel) 

 

Formovanie 

východnej časti 

rozpadnutej ríše 

Rímskej 

Thiry K., Janek M.: Dejiny 

výtvarného umenia a umeleckých 

remesiel. Bratislava: SPN, 2012. 

Pijoan J.: Dejiny umenia 3. 

Bratislava: Tatran, 1983. 

Lassus J.: Ranokresťanské 

a byzantské umenie. Bratislava: 

Pallas, 1971. 

Mráz B.: Dějiny výtvarné kultury 

1. Praha: IDEA SERVIS, 2009. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

(reprodukcie 

umeleckých diel) 

 

Formovanie západnej 

časti rozpadnutej ríše 

Rímskej 

Thiry K., Janek M.: Dejiny 

výtvarného umenia a umeleckých 

remesiel, Bratislava: SPN, 2012. 

Pijoan J.: Dejiny umenia 3. 

Bratislava: Tatran, 1983. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

(reprodukcie 

umeleckých diel) 
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Mráz B.: Dějiny výtvarné kultury 

1. Praha: IDEA SERVIS, 2009. 

Kolektív aut.: Dejiny umenia. 

Bratislava: SNP – Mladé letá, 

2001. 

Raný stredovek a 

formovanie 

západoeurópskeho 

umenia po rozpade 

ríše Karola Veľkého 

Kidson P.: Stredoveké umenie. 

Bratislava: Pallas, 1974. 

Mráz B.: Dějiny výtvarné kultury 

1. Praha: IDEA SERVIS, 2009. 

Kolektív aut.: Dejiny umenia. 

Bratislava: SNP – Mladé letá, 

2001. 

Hollingsworthová M.: Umenie 

v dejinách sveta. Bratislava: SPN – 

Mladé letá, 2006. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

(reprodukcie 

umeleckých diel) 

 

Vrcholný stredovek Kidson P.: Stredoveké umenie. 

Bratislava: Pallas, 1974. 

Pijoan J.: Dejiny umenia 4. 

Bratislava: Tatran, 1983. 

Mráz B.: Dějiny výtvarné kultury 

2. Praha: IDEA SERVIS, 2009. 

Buran D. a kol.: Gotika – Dejiny 

slovenského výtvarného umenia. 

Bratislava: Slovart, 2003. 

Mráz B., Mrázová B.: 

Encyklopedie svetového 

maliarstva, Praha: Akadémia, 

1988. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

(reprodukcie 

umeleckých diel) 

Web Gallery of 

Art  

www.wga.hu 

Pamiatky, 

remeslá a zbierky 

www.obnova.sk 

ARS Lexicon – 

Výtvarné umenie 

na Slovensku 

www.arslexicon.s

k 

3. ročník 

Novovek Pijoan J.: Dejiny umenia 5. 

Bratislava: Tatran, 1984. 

Pijoan J.: Dejiny umenia 6. 

Bratislava: Tatran, 1984. 

Pijoan J.: Dejiny umenia 7. 

Bratislava: Tatran, 1985. 

Pijoan J.: Dejiny umenia 8. 

Bratislava: Tatran, 1985. 

Mráz B.: Dějiny výtvarné kultury 

2. Praha: IDEA SERVIS, 2009. 

Rusina I.  a kol.: Renesancia – 

Dejiny slovenského výtvarného 

umenia. Bratislava: Slovart, 2010. 

Kitson M.: Barok a rokoko. 

Bratislava: Pallas, 1972. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

(reprodukcie 

umeleckých diel) 

Web Gallery of 

Art  

www.wga.hu 

Pamiatky, 

remeslá a zbierky 

www.obnova.sk 

ARS Lexicon – 

Výtvarné umenie 

na Slovensku 

www.arslexicon.s

k 

 

http://www.wga.hu/
http://www.obnova.sk/
http://www.arslexicon.sk/
http://www.arslexicon.sk/
http://www.wga.hu/
http://www.obnova.sk/
http://www.arslexicon.sk/
http://www.arslexicon.sk/
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Klasicizmus Pijoan J.: Dejiny umenia 8. 

Bratislava: Tatran, 1985. 

Mráz B.: Dějiny výtvarné kultury 

2. Praha: IDEA SERVIS, 2009. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

(reprodukcie 

umeleckých diel) 

Web Gallery of 

Art  

www.wga.hu 

Pamiatky, 

remeslá a zbierky 

www.obnova.sk 

Romantizmus Pijoan J.: Dejiny umenia 8. 

Bratislava: Tatran, 1985. 

Mráz B.: Dějiny výtvarné kultury 

2. Praha: IDEA SERVIS, 2009. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

(reprodukcie 

umeleckých diel) 

Web Gallery of 

Art  

www.wga.hu 

 

Symbolizmus Pijoan J.: Dejiny umenia 9. 

Bratislava: Tatran, 1986. 

Mráz B.: Dějiny výtvarné kultury 

3. Praha: IDEA SERVIS, 2009. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

(reprodukcie 

umeleckých diel) 

Web Gallery of 

Art  

www.wga.hu 

 

Impresionizmus Pijoan J.: Dejiny umenia 8. 

Bratislava: Tatran, 1985. 

Mráz B.: Dějiny výtvarné kultury 

3. Praha: IDEA SERVIS, 2009. 

Kolektív aut.: Impresionismus, 

Praha: Slovart, 2011. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

(reprodukcie 

umeleckých diel) 

Web Gallery of 

Art  

www.wga.hu 

 

Secesia Pijoan J.: Dejiny umenia 8. 

Bratislava: Tatran, 1985. 

Mráz B.: Dějiny výtvarné kultury 

3. Praha: IDEA SERVIS, 2009. 

Sanna A.: Secese : obrazová 

encyklopédie umění, Praha: 

Slovart, 2009. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

(reprodukcie 

umeleckých diel) 

Web Gallery of 

Art  

www.wga.hu 

 

4. ročník 

Umenie 20. storočia Pijoan J.: Dejiny umenia 9. 

Bratislava: Tatran, 1986. 

Mráz B.: Dějiny výtvarné kultury 

4. Praha: IDEA SERVIS, 2009. 

Kolektív aut.: Umění 20. století. 

Praha: Taschen, 2011. 

Kolektív aut.: Umění po roce 

1900. Praha: Slovart, 2007. 

Dempseyová A.: Umělecké styly, 

školy a hnutí. Praha: Slovart, 

2005. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

(reprodukcie 

umeleckých diel) 

 

Abstraktné umenie Pijoan J.: Dejiny umenia 9. 

Bratislava: Tatran, 1986. 

Tabuľa 

PC 

Obrázkový 

materiál 

 

http://www.wga.hu/
http://www.obnova.sk/
http://www.wga.hu/
http://www.wga.hu/
http://www.wga.hu/
http://www.wga.hu/
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Pijoan J.: Dejiny umenia 10. 

Bratislava: Tatran, 1986. 

Štofko M.: Od abstrakcie po živé 

umenie. Bratislava: Slovart, 2007. 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

(reprodukcie 

umeleckých diel) 

Slovenské umenie 20. 

storočia 

Geržová J.: Slovník svetového 

a slovenského výtvarného umenia 

druhej polovice 20. storočia. 

Bratislava: PROFIL, 1999. 

Kolektív aut.: Umenie na 

Slovensku. Bratislava: Slovart, 

2009. 

Rusinová Z. a kol.: 20. storočie. 

Bratislava: Slovenská národná 

galéria, 2000. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

(reprodukcie 

umeleckých diel) 

ARS Lexicon – 

Výtvarné umenie 

na Slovensku 

www.arslexicon.s

k 

 

Moderné umelecké 

smery 20. stor. vo 

svete a u nás 

Geržová J.: Slovník svetového 

a slovenského výtvarného umenia 

druhej polovice 20. storočia. 

Bratislava: PROFIL, 1999. 

Štofko M.: Od abstrakcie po živé 

umenie. Bratislava: Slovart, 2007. 

Dempseyová A.: Umělecké styly, 

školy a hnutí. Praha: Slovart, 

2005. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

(reprodukcie 

umeleckých diel) 

Odborná 

periodická tlač 

(Fórum 

architektúry; 

Designum; 

Projekt; Remeslo, 

umenie, dizajn; 

...), katalógy 

výstav, internet 

Prehľad architektúry 

a základných 

umeleckých smerov 

v modernom svete 

Moravčíková H., Dulla M.: 

Architektúra Slovenska v 20. 

storočí. Bratislava: Slovart, 2002. 

Moravčíková H.: Architektúra na 

Slovensku. Bratislava: Slovart, 

2006. 

Glancey J.: Architektúra. 

Bratislava: Slovart, 2007. 

Kolektív aut.: Moderní 

architektura. Praha: Rebo, 2006. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

(reprodukcie 

umeleckých diel) 

Odborná 

periodická tlač 

(Fórum 

architektúry; 

Designum; 

Projekt; Remeslo, 

umenie, dizajn; 

...), katalógy 

výstav, internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arslexicon.sk/
http://www.arslexicon.sk/
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UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU Dejiny výtvarnej kultúry 

ROČNÍK: PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: DEJINY VÝTVARNEJ KULTÚRY  2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Úvod do dejín výtvarnej 

kultúry 4 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Význam predmetu 

a periodizácia dejín výtvarnej 

kultúry 2 

Výtvarná príprava     

(1. ročník) 

- charakterizovať význam 
predmetu dejiny výtvarnej 
kultúry 

- vymenovať hierarchicky vývoj 
dejín výtvarnej kultúry,  jej 
jednotlivé etapy  a obdobia  

- vie správne charakterizovať 
význam predmetu dejiny 
výtvarnej kultúry 

- menuje v správnom poradí 
hierarchický vývoj dejín výtvarnej 
kultúry, jej etapy a obdobia 

Ústne skupinové 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Jednotlivé historické disciplíny 

– umelecké výtvarné druhy 

2 

- vymenovať druhy výtvarného 
umenia a opísať čím sa od seba 
líšia 

- charakterizovať jednotlivé 
výtvarné druhy 

- uviesť príklady na jednotlivé 
umelecké výtvarné druhy 

- vie vymenovať druhy výtvarného 
umenia a správne popisuje ich 
charakter a odlišnosti 

- uvádza správne príklady na 
jednotlivé umelecké výtvarné 
druhy 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Pravek 8  
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Žiak má: Žiak: 

Výtvarné prejavy paleolitu 

2 

Dejepis (1.ročník) - opísať výtvarné prejavy 
paleolitického umenia 

- charakterizovať funkcie 
paleolitického umenia 

- vie správne opísať prejavy 
paleolitického umenia 

- formuluje charakteristiky funkcií 
paleolitického umenia  

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Mezolit a neolit -  praveký 

realizmus 

2 

- charakterizovať obdobie mezolitu 
a neolitu 

- vymenovať a opísať jednotlivé 
druhy a typy neolitickej 
architektúry 

- vysvetliť pojem paleotický 
realizmus 

- popisuje obdobie mezolitu 
a neolitu 

- menuje a popisuje jednotlivé 
druhy a typy neolitckej 
architektúry 

- vie vysvetliť pojem paleotický 
realizmus 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Doba bronzová 

2 

- opísať obdobie doby bronzovej 

- vymenovať a charakterizovať 
remeslá doby bronzovej 

- formuluje opis obdobia doby 
bronzovej 

- vymenúva a charakterizuje 
remeslá doby bronzovej 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Doba železná – zdokonalenie 

výrobných nástrojov a zbraní 
2 

- opísať obdobie doby železnej 

- vymenovať jednotlivé typické 
znaky a charakteristiky obdobia 
doby železnej 

- formuluje opis doby železnej 

- menuje jednotlivé typické znaky 
a charakteristiky obdobia doby 
železnej 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Starovek 54 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
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Vývoj starovekého umenia – 

historický kontext a hlavné 

znaky doby 2 

Dejepis (1.ročník) - charakterizovať historický kontext 
a hlavné znaky umenia staroveku 

- vie správne objasniť historický 
kontext a hlavné znaky umenia 
staroveku 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Najstaršie staroveké civilizácie 

– ich rozdelenie a 

charakteristika 2 

- vymenovať najstaršie staroveké 
civilizácie 

- charakterizovať najstaršie 
staroveké civilizácie 

- menuje a správne formuluje opis 
najstarších starovekých civilizácií  

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Egypt – hlavné znaky 

egyptskej kultúry  

2 

- charakterizovať hlavné rysy 
egyptskej kultúry 

- opísať estetické poňatie 
výtvarných prejavov egyptského 
umenia 

- vie správne definovať hlavné rysy 
egyptskej kultúry 

- opisuje estetické poňatie 
výtvarných prejavov egyptského 
umenia 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Seminárna 

práca 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia a písomné 

spracovanie 

seminárnej práce 

Egyptská architektúra – účel 

a druhy egyptskej architektúry 

2 

- opísať základné princípy 
uplatňujúce sa v egyptskej 
architektúre 

- vymenovať jednotlivé typy a 
druhy egyptskej architektúry 

- pomenúva a popisuje základné 
princípy  uplatňujúce sa v 
egyptskej architektúre 

- menuje jednotlivé typy a druhy 
egyptskej architektúry 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Seminárna 

práca 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia a písomné 

spracovanie 

seminárnej práce 
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Najvýznamnejšie 

architektonické pamiatky 

egyptského umenia 2 

- vymenovať a opísať 
najvýznamnejšie architektonické 
pamiatky egyptského umenia 

- uvádza a opisuje najznámejšie 
architektonické pamiatky 
egyptského umenia 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Egyptské sochárstvo  

a maliarstvo – integrálna 

sochárska a maliarska 

výzdoba architektúry 2 

- vymenovať príznačné umelecké 
princípy a slohové znaky 
egyptského sochárstva 
a maliarstva 

- menuje príznačné umelecké 
princípy a slohové znaky 
egyptského sochárstva 
a maliarstva 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Seminárna 

práca 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia a písomné 

spracovanie 

seminárnej práce 

Umenie Mezopotámie – 

architektúra, maliarstvo, 

sochárstvo Mezopotámie 
2 

- opísať charakter a znaky 
mezopotámskeho umenia 

- vysvetliť v čom spočíva prínos 
mezopotámskej architektúry 

- charakterizovať mezopotámske 
maliarstvo a sochárstvo 

- popisuje charakter a znaky 
mezopotámskeho umenia 

- objasňuje v čom spočíva prínos 
mezopotámskej architektúry pre 
vývoj dejín stavebníctva 

- charakterizuje mezopotámske 
maliarstvo a sochárstvo 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Vznik prvých štátov – Perzská 

ríša 

2 

- objasniť vznik prvých štátov 

- vymenovať a opísať prvé 
vzniknuté štáty a mestá 

- charakterizovať Perzskú ríšu 
a objasniť v čom spočíva význam 
perzského umenia 

- podáva vysvetlenie príčin vzniku 
prvých štátov 

- menuje a popisuje prvé vzniknuté  
štáty a mestá 

- formuje opis Perzskej ríše 
a objasňuje význam a 
výnimočnosť perzského umenia 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 



 

392 
 

Egejská oblasť – vznik antickej 

kultúry 
2 

- opísať Egejskú oblasť 

- vysvetliť súvislosti a podstatu 
vzniku antickej kultúry 

- opisuje Egejskú oblasť 

- správne vysvetľuje súvislosti 
a podstatu vzniku antickej kultúry 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Minojske a mykénske umenie 

– Krétsko – mykénska kultúra 
2 

- charakterizovať minojské 
a mykénske umenie 

- opísať hlavné prvky krétskej 
kultúry  

- charakterizuje minojské 
a mykénske umenie 

- vymenúva hlavné prvky krétskej 
kultúry 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Umenie starovekého Grécka – 

vývojové obdobia gréckeho 

umenia 
2 

- poznať hlavné znaky a rysy 
umenia starovekého Grécka 

- vymenovať a opísať jednotlivé 
vývinové obdobia gréckeho 
umenia 

- pozná hlavné znaky a rysy umenia 
starovekého Grécka 

- menuje a opisuje jednotlivé 
vývinové obdobia gréckeho 
umenia 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Seminárna 

práca 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia a písomné 

spracovanie 

seminárnej práce 

Geometrické obdobie – 

abstraktno – geometrický 

dekoratívny štýl starovekého 

Grécka  

2 

- definovať geometrické obdobie 
starovekého Grécka 

- vysvetliť  znaky geometrického 
dekoratívneho štýlu starovekého 
Grécka 

- správne definuje geometrické 
obdobie starovekého Grécka 

- vysvetľuje znaky geometrického 
dekoratívneho štýlu starovekého 
Grécka 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Archaické obdobie – zriadenie 

mestských štátov – vývoj Atén 

a Sparty 2 

- definovať archaické obdobie 
starovekého Grécka 

- vysvetliť princípy a súvislosti 
týkajúce sa zriadenia mestských 
štátov Grécka 

- správne definuje archaické 
obdobie starovekého Grécka 

- vysvetľuje princípy a súvislosti 
týkajúce sa zriadenia mestských 
štátov 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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- opísať vývoj gréckych mestských 
štátov – Atény a Sparta 

- popisuje vývoj gréckych štátov 

Architektúra starovekého 

Grécka – stavebné slohy 

starovekého Grécka 
2 

- popísať hlavné rysy architektúry 
starovekého Grécka 

- porovnať a zhodnotiť základné 
stavebné prvky dórskeho 
a iónskeho slohu 

- opisuje hlavné rysy architektúry 
starovekého Grécka 

- hodnotí, porovnáva a správne 
rozdeľuje základne stavebné 
prvky dórskeho a iónskeho slohu 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Seminárna 

práca 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia a písomné 

spracovanie 

seminárnej práce 

Sochárstvo starovekého 

Grécka – vývoj plastiky 

2 

- charakterizovať staroveké grécke 
sochárstvo 

- zhodnotiť prínos gréckeho 
sochárstva pre vývoj svetového 
umenia 

- charakterizuje staroveké grécke 
sochárstvo 

- vecne hodnotí prínos gréckeho 
sochárstva pre vývoj svetového 
umenia 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Seminárna 

práca 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia a písomné 

spracovanie 

seminárnej práce 

Najznámejšie sochárske 

pamiatky starovekého Grécka 

– najvýznamnejší sochári 
2 

- vymenovať a opísať najznámejšie 
sochárske pamiatky starovekého 
Grécka 

- vymenovať najvýznamnejších 
sochárov Grécka 

- menuje a popisuje najznámejšie 
sochárske pamiatky starovekého 
Grécka 

- pomenúva najvýznamnejších 
sochárov Grécka 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Seminárna 

práca 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia a písomné 

spracovanie 

seminárnej práce 

Klasické obdobie -  grécka 

mytológia, náboženstvo, 

úlohy vedy a umenia 
2 

- opísať klasické obdobie 
starovekého Grécka 

- vysvetliť charakter  a podstatu 
gréckej mytológie, náboženstva, 

- opisuje klasické obdobie 
starovekého Grécka 

- objasňuje charakter a podstatu 
gréckej mytológie, náboženstva, 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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vedy a umenia starovekého 
Grécka 

vedy a umenia starovekého 
Grécka 

 

Umelecké remeslo 

starovekého Grécka 
2 

- popísať hlavné druhy umeleckého 
remesla starovekého Grécka 

- popisuje hlavné druhy 
umeleckého remesla starovekého 
Grécka 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Helenistické obdobie – 

korintský sloh, najznámejšie 

helenistické pamiatky  2 

- vysvetliť hlavné a typické znaky 
helenistického obdobia 

- poznať typické znaky a črty 
korintského stavebného slohu 

- vymenovať a opísať najznámejšie 
helenistické pamiatky 

- vysvetľuje hlavné a typické znaky 
helenistického  obdobia 

- uvádza typické znaky a črty 
korintského stavebného slohu 

- menuje a popisuje najznámejšie 
helenistické pamiatky 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Význam gréckej kultúry pre 

európsku vzdelanosť 
2 

- definovať v čom spočíva prínos 
a podstata gréckej kultúry 
a umenia pre európsku 
vzdelanosť 

- objasňuje prínos a podstatu 
gréckej kultúry a umenia pre 
európsku vzdelanosť 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Umenie Etruskov 

2 

- charakterizovať umenie Etruskov - formuluje typické charakteristiky 
umenia Etruskov 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Doba rímskeho impéria – 

historický kontext, hlavné 

znaky rímskej kultúry 

2 

- opísať dobu rímskeho impéria 

- definovať historický kontext 
a hlavne znaky rímskej kultúry 

- vecne popisuje dobu a historický 
kontext Rímskej ríše 

- menuje hlavné znaky rímskej 
kultúry 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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Písomné 

skúšanie 

Seminárna 

práca 

Prezentácia a písomné 

spracovanie 

seminárnej práce 

Vývoj Rímskej ríše – od 

rozpadu rodovej spoločnosti 

ku kráľovstvu, od rozpadu 

republiky k cisárstvu 

2 

- charakterizovať vývoj Rímskej ríše 

- vysvetliť obdobia a súvislosti  
vzniku  jednotlivých zriadení 
Rímskej ríše 

- charakterizuje vývoj Rímskej ríše 

- opisuje obdobia a súvislosti 
vzniku jednotlivých zriadení 
Rímskej ríše 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Architektúra star. Ríma – 

hlavné znaky a typické stavby 

rímskej architektúry 
2 

- vymenovať charakteristické rysy 
rímskej architektúry 

- opísať typické stavby rímskej 
architektúry 

- vysvetliť rozdiel a porovnať 
architektúru rímsku a grécku 

- menuje charakteristické rysy 
rímskej architektúry 

- popisuje typické stavby rímskej 
architektúry 

- udáva rozdiely a odlišnosti medzi 
architektúrou rímskou a gréckou 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Seminárna 

práca 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia a písomné 

spracovanie 

seminárnej práce 

Sochárstvo star. Ríma – prínos 

rímskeho sochárstva do dejín 

umenia 
2 

- opísať hlavné a typické znaky 
sochárstva starovekého Ríma 

- zhodnotiť prínos rímskeho 
sochárstva pre vývoj svetových 
dejín umenia 

- popisuje hlavné a typické znaky 
sochárstva starovekého Ríma 

- samostatne hodnotí prínos 
rímskeho sochárstva pre vývoj 
svetových dejín umenia 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Seminárna 

práca 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia a písomné 

spracovanie 

seminárnej práce 

Maliarstvo star. Ríma - 

vývinové obdobia maliarskeho 

štýlu 

2 

- opísať hlavné a typické znaky 
maliarstva starovekého Ríma 

- uvádza hlavné a typické znaky 
maliarstva starovekého Ríma 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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- charakterizovať jednotlivé 
vývinové obdobia maliarskeho 
štýlu starovekého Rím 

- vie charakterizovať jednotlivé 
vývinové obdobia maliarskeho 
štýlu starovekého Ríma 

Písomné 

skúšanie 

 

Prínos rímskej kultúry 

k európskej vzdelanosti a 

kultúre 2 

- definovať v čom spočíva prínos 
a podstata rímskej kultúry pre 
európsku vzdelanosť a kultúru 

- ozrejmuje prínos a podstatu 
rímskej kultúry pre európsku 
vzdelanosť a kultúru 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

 

 

ROČNÍK: DRUHÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: DEJINY VÝTVARNEJ KULTÚRY  2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Spoločenská a náboženská 

reformácia v umení 10 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Organizácia predmetu, jeho 

cieľ, obsah, pomôcky a 

potreby 
2 

Dejepis (1.ročník) - vedieť organizáciu predmetu 

- vymedziť ciele a obsah 
predmetu dejiny výtvarnej 
kultúry 

- vie organizáciu predmetu 

- vymedzuje ciele a obsah 
predmetu dejiny výtvarnej 
kultúry 

Ústne skupinové 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 
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- vymenovať základné pomôcky 
potrebné k predmetu dejiny 
výtvarnej kultúry  

- menuje základné pomôcky 
potrebné k predmetu dejiny 
výtvarnej kultúry 

Obdobie prelomu medzi 

starovekom a stredovekom – 

historický kontext 
2 

- charakterizovať obdobie 
prelomu medzi stredovekom 
a starovekom 

- uviesť hlavné črty, ktorými sa 
líši starovek od stredoveku 

- objasniť historické súvislosti 
vzniku stredoveku   

- vie správne charakterizovať 
obdobie prelomu stredoveku 
a staroveku 

- vysvetľuje rozdiely medzi 
starovekom a stredovekom 

- objasňuje historické súvislosti 
vzniku stredoveku 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Starokresťanské umenie – 

spoločenská a náboženská 

reformácia 2 

- vysvetliť zákonitosti 
a charakter spoločenskej 
a náboženskej reformácii 
v dejinách kultúry 

- definovať starokresťanské 
umenie 

- správne uvádza zákonitosti 
a charakter spoločenskej 
a náboženskej reformácii 
v dejinách kultúry 

- definuje starokresťanské 
umenie 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Umenie katakomb – 

kresťanstvo ako nová 

ideológia, rozvoj kresťanstva 2 

- vymenovať a opísať prvé 
výtvarné prejavy kresťanov 

- charakterizovať hlavné črty 
kresťanského antického 
maliarstva a sochárstva 

- uvádza a opisuje prvé výtvarné 
prejavy kresťanov 

- charakterizuje hlavné črty 
kresťanského antického 
maliarstva a sochárstva 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Umenie doby víťazstva cirkvi – 

vplyv kresťanstva na formu 

výtvarných prejavov 2 

- definovať umenie doby 
víťazstva cirkvi 

- vymenovať základné výtvarné 
prejavy a formy kresťanov 

- popísať znaky ranej kresťanskej 
baziliky 

- vie podať výklad o umení doby 
víťazstva cirkvi 

- menuje základné výtvarné 
prejavy a formy kresťanov 

- popisuje znaky ranej 
kresťanskej baziliky 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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Formovanie východnej časti 

rozpadnutej ríše Rímskej 4 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Rozpad Rímskej ríše – vznik 

Východorímskej ríše 
2 

Dejepis (1.ročník) - vysvetliť súvislosti týkajúce sa 
rozpadu Rímskej ríše 

- definovať vznik 
Východorímskej ríše 

- podáva vysvetlenie 
o súvislostiach týkajúce sa 
rozpadu Rímskej ríše 

- definuje vznik Východorímskej 
ríše 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Umenie Byzancie – byzantská 

architektúra, maliarstvo, 

sochárstvo 

2 

- charakterizovať umenie 
Byzancie 

- popísať hlavné rysy byzantskej 
architektúry, maliarstva a 
sochárstva 

- zhodnotiť akým spôsobom 
ovplyvnila byzantská kultúra 
západoeurópske umenie 

- charakterizuje umenie 
Byzancie 

- vie popísať hlavné rysy 
byzantskej architektúry, 
maliarstva a sochárstva 

- vie vysvetliť akým spôsobom 
ovplyvnila byzantská kultúra 
západoeurópske umenie 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Raný stredovek a formovanie 

západnej časti rozpadnutej 

ríše Rímskej 
8 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Príchod barbarských národov 

– vznik  Západorímskej ríše 
2 

Dejepis (1.ročník) - opísať historické súvislosti 
týkajúce sa príchodu 
barbarských národov 

- definovať vznik Západorímskej 
ríše 

- popisuje historické súvislosti 
týkajúce sa príchodu 
barbarských národov 

- definuje vznik Západorímskej 
ríše 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Predkarolínske obdobie 
2 

- opísať predkarolínske obdobie 
a hlavné výtvarné prejavy 
tohto obdobia 

- vie opísať predkarolínske 
obdobie a hlavné výtvarné 
prejavy tohto obdobia 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
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Písomné skúšanie Didaktický test 

 

Karolínske obdobie – prvý 

príklad znovuzrodenia 

antickej kultúry 
2 

- definovať v čom spočíva prínos 
karolínskeho umenia pre ďalší 
vývoj dejín výtvarného umenia 

- určiť, ktoré nové motívy 
karolínskeho umenia sa 
uplatnili v ďalšom vývoji 
stredovekého umenia 

- vie podať vysvetlenie v čom 
spočíva prínos karolínskeho 
umenia pre ďalší vývoj dejín 
výtvarného umenia 

- správne určuje motívy 
karolínskeho umenia 
uplatňujúce sa v ďalšom vývoji 
stredovekého umenia 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Rozpad Franskej ríše 

a otónske obdobie 
2 

- definovať príčiny rozpadu 
Franskej ríše 

- popísať rozdiel medzi 
„karolínskou a otónskou 
renesanciou“ 

- definuje príčiny rozpadu 
Franskej ríše 

- vie správne vysvetliť rozdiel 
medzi „karolínskou a otónskou 
renesanciou“ 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Formovanie 

západoeurópskeho umenia 

po rozpade ríše Karola 

Veľkého 

6 

 
 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Obdobie temna 

2 

Dejepis (1.ročník) - vysvetliť a popísať hlavné 
znaky obdobia temna 

- vysvetľuje a popisuje hlavné 
znaky obdobia temna 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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Islam a arabská ríša 

2 

- objasniť základné 
charakteristické črty islamu 
a arabskej ríše 

- opísať prejavy a vplyv islamskej 
kultúry pre ďalší vývoj dejín 
výtvarného umenia 

- objasňuje základné 
charakteristické črty islamu 
a arabskej ríše 

- popisuje prejavy a vplyvy 
islamskej kultúry pre ďalší 
vývoj dejín výtvarného umenia 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Slovania a ich prvé štátne 

útvary 
2 

- vysvetliť základné rozdiely 
medzi vývojom umenia južných 
a východných Slovanov 
a v západnej Európe 

- vie určiť základne rozdiely 
medzi vývojom umenia južných 
a východných Slovanov 
a v západnej Európe 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Vrcholný stredovek 38 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Hlavné znaky vrcholného 

stredoveku -  historický 

kontext doby 

2 

Dejepis (1.ročník) 
- vymenovať hlavné znaky 

vrcholného stredoveku 

- vymedziť časové ohraničenie 
vrcholného stredoveku 

- opísať historické súvislosti 
a spojitosti doby vrcholného 
stredoveku 

- menuje hlavné znaky 
vrcholného stredoveku 

- vie správne vymedziť časové 
ohraničenie vrcholného 
stredoveku 

- opisuje historické súvislosti 
a spojitosti doby vrcholného 
stredoveku 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Románsky sloh – historický 

kontext a hlavné znaky 

románskeho slohu 2 

- charakterizovať románsky sloh 

- vymenovať hlavné znaky, 
ktorými sa vyznačuje románsky 
sloh 

- charakterizuje románsky sloh 

- správne menuje hlavné znaky, 
ktorými sa vyznačuje románsky 
sloh 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Seminárna práca 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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Prezentácia a písomné 

spracovanie seminárnej 

práce 

Románska architektúra a jej 

hlavné znaky 

2 

- opísať hlavné črty a princípy 
románskej architektúry 

- popisuje hlavné črty a princípy 
románskej architektúry 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Seminárna práca 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia a písomné 

spracovanie seminárnej 

práce 

Najvýznamnejšie 

architektonické pamiatky 

románskeho slohu 

2 - uviesť najvýznamnejšie 
architektonické pamiatky 
románskeho slohu 

- vymenovať krajiny a oblasti 
s najväčším výskytom 
románskych stavieb 

- charakterizovať románske 
stavby z hľadiska funkcie a typu 

- správne uvádza 
najvýznamnejšie 
architektonické pamiatky 
románskeho slohu 

- menuje krajiny a oblasti 
s najväčším výskytom 
románskych stavieb 

- formuje opis románskej stavby 
z hľadiska funkcie a typu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Seminárna práca 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia a písomné 

spracovanie seminárnej 

práce 

Románske sochárstvo a jeho 

hlavné znaky 

2 - zadefinovať hlavné rysy 
a princípy románskeho 
sochárstva 

- definuje hlavné rysy a princípy 
románskeho sochárstva 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Najvýznamnejšie sochárske 

pamiatky románskeho slohu 

2 - uviesť najvýznamnejšie 
sochárske pamiatky 
románskeho slohu 

- správne uvádza 
najvýznamnejšie sochárske 
pamiatky románskeho slohu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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Románske maliarstvo a jeho 

hlavné znaky 

2 - opísať hlavné znaky 
románskeho maliarstva 

- určiť najvyužívanejšie 
maliarske druhy  a ich hlavné 
motívy románskeho slohu 

- popisuje hlavné znaky 
románskeho maliarstva 

- vie určiť najvyužívanejšie 
maliarske druhy a ich hlavné 
motívy románskeho slohu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Románsky sloh a jeho vplyv 

na umelecké remeslá 

2 - charakterizovať umelecké 
remeslá a prejavy úžitkového 
umenia v románskom slohu 

- charakterizuje umelecké 
remeslá a prejavy úžitkového 
umenia v románskom slohu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Gotický sloh – historický 

kontext a hlavné znaky 

gotického slohu 

2 - charakterizovať gotický sloh 

- vymenovať hlavné znaky, 
ktorými sa vyznačuje gotický 
sloh 

- správne formuluje základný 
opis gotického slohu 

- menuje hlavné znaky, ktorými 
sa vyznačuje gotický sloh 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Seminárna práca 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia a písomné 

spracovanie seminárnej 

práce 

Gotická architektúra a jej 

hlavné znaky 

2 - opísať typické črty gotickej 
architektúry 

- vysvetliť súvislosť hlavných 
znakov gotickej architektúry so 
spoločenským a duchovným 
charakterom doby 

- popisuje typické črty gotickej 
architektúry 

- vie odôvodniť súvislosť 
hlavných znakov gotickej 
architektúry so spoločenským 
a duchovným charakterom 
doby 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Seminárna práca 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia a písomné 

spracovanie seminárnej 

práce 
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Francúzska gotická 

architektúra 

2 - definovať špecifické znaky 
francúzskej gotickej 
architektúry 

- definuje špecifické znaky 
francúzskej gotickej 
architektúry 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Seminárna práca 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia a písomné 

spracovanie seminárnej 

práce 

Najvýznamnejšie 

architektonické pamiatky 

gotického slohu 

2 - vymenovať najvýznamnejšie 
architektonické pamiatky 
gotického slohu 

- menuje najvýznamnejšie 
architektonické pamiatky 
gotického slohu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Seminárna práca 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia a písomné 

spracovanie seminárnej 

práce 

Gotické sochárstvo a jeho 

hlavné znaky 

2 - opísať typické črty gotického 
sochárstva 

- vysvetliť súvislosť 
charakteristických znakov 
gotického sochárstva so 
spoločenskou a duchovnou 
povahou doby 

- správne popisuje typické črty 
gotického sochárstva 

- vie vysvetliť súvislosť 
charakteristických znakov 
gotického sochárstva so 
spoločenskou a duchovnou 
podstatou doby 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Najvýznamnejšie sochárske 

pamiatky gotického slohu 

2 - vymenovať najvýznamnejšie 
sochárske pamiatky gotického 
slohu 

- menuje najvýznamnejšie 
sochárske pamiatky gotického 
slohu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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Gotické maliarstvo  a jeho 

hlavné znaky 

2 - charakterizovať hlavné rysy 
gotického maliarstva 

- vysvetliť pojmy realizmus 
a idealizmus v súvislosti 
s gotickým maliarstvom 

- formuje opis hlavných rysov 
gotického maliarstva 

- vie vysvetliť pojmy realizmus 
a idealizmus v súvislosti 
s gotickým maliarstvom 

 

  

Najvýznamnejšie maliarske 

pamiatky  gotické slohu 

2 - vymenovať najvýznamnejšie 
sochárske pamiatky gotického 
slohu 

- vie uviesť najvýznamnejšie 
sochárske pamiatky gotického 
slohu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Gotický sloh a jeho vplyv na 

umelecké remeslá 

2 - charakterizovať umelecké 
remeslá a prejavy úžitkového 
umenia v gotickom slohu 

- charakterizuje umelecké 
remeslá a prejavy úžitkového 
umenia v gotickom slohu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Gotické umenie na Slovensku 2 - opísať znaky, vplyvy 
a špecifickosť nachádzajúca sa 
v slovenských gotických 
pamiatkach  

- vie popísať znaky, vplyvy 
a špecifickosť nachádzajúca sa 
v slovenských gotických 
pamiatkach 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Seminárna práca 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia a písomné 

spracovanie seminárnej 

práce 

Najvýznamnejšie gotické 

pamiatky na Slovensku 

2 - vymenovať významné 
slovenské gotické pamiatky 

- menuje významné slovenské 
gotické pamiatky 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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Seminárna práca Prezentácia a písomné 

spracovanie seminárnej 

práce 

 

 

 

 

 

ROČNÍK: TRETÍ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: DEJINY VÝTVARNEJ KULTÚRY  2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Novovek 

28 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Vývoj novovekého umenia – 

historický kontext a hlavné 2 
- vysvetliť pojem novovek, 

zadefinovať hlavné znaky 
novoveku a novovekého 
umenia 

- podáva vysvetlenie pojmu 
novovek, definuje hlavné znaky 
novoveku a novovekého 
umenia 

Ústne skupinové 

skúšanie 

Ústne odpovede 



 

406 
 

znaky doby, nové myšlienkové 

a kultúrne prúdy 
Dejepis (1.ročník) 

Slovenský jazyk       

(2. ročník) 

- objasniť historické súvislosti 
vzniku novoveku   

- popísať a charakterizovať vývoj 
novovekého umenia 

- objasniť vznik nových 
myšlienkových a kultúrnych 
prúdov a základných súvislostí, 
ktoré sa viažu s ich vznikom 

- objasňuje historické súvislosti 
vzniku novoveku 

- popisuje a charakterizuje vývoj 
novovekého umenia 

- vie objasniť vznik nových 
myšlienkových a kultúrnych 
prúdov a základné súvislosti, 
ktoré sa viažu s ich vznikom 

 

Humanizmus a renesancia – 

základné znaky a prejavy 

humanizmu a renesancie, 

renesancia ako pojem, zrod 

a vývoj renesancie, 

charakteristika renesančného 

slohu 

2 

- definovať pojem humanizmus 
a renesancia a vznik týchto 
pojmov 

- uviesť hlavné črty a prejavy 
humanizmu a renesancie 

- popísať zrod a vývoj renesancie 
ako umeleckého slohu 

- vie zadefinovať pojem 
humanizmus a renesancia 
a objasňuje vznik týchto 
pojmov 

- uvádza hlavné črty a prejavy 
humanizmu a renesancie 

- popisuje zrod a vývoj 
renesancie ako umeleckého 
slohu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Renesančná architektúra a jej 

hlavné znaky – druhy 

a funkcie renesančnej 

architektúry, najvýznamnejšie 

architektonické pamiatky 

renesancie 

2 

- popísať renesančnú 
architektúru a jej hlavné znaky 

- charakterizovať hlavné druhy 
a funkcie renesančnej 
architektúry 

- uviesť najvýznamnejšie 
architektonické pamiatky 
renesancie 

- popisuje renesančnú 
architektúru a jej hlavné znaky 

- charakterizuje hlavné druhy 
a funkcie renesančnej 
architektúry 

- uvádza najvýznamnejšie 
architektonické pamiatky 
renesancie 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Renesančné sochárstvo a jeho 

hlavné znaky – 

najvýznamnejšie sochárske 

pamiatky renesancie 

2 

- zadefinovať hlavné znaky 
a princípy renesančného 
sochárstva 

- uviesť najvýznamnejšie 
pamiatky renesančného 
sochárstva 

- definuje hlavné znaky 
a princípy renesančného 
sochárstva 

- uvádza najvýznamnejšie 
pamiatky renesančného 
sochárstva 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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Renesančné maliarstvo  a jeho 

hlavné znaky (vznik 

perspektívy, námety, druhy 

a techniky maliarstva) – 

najvýznamnejšie maliarske 

pamiatky renesancie 

2 

- opísať hlavné znaky 
renesančného maliarstva 

- objasniť vznik perspektívy 
v maliarstve 

- popísať námety, druhy  
a maliarske techniky 
renesancie 

- vymenovať najvýznamnejšie 
maliarske pamiatky renesancie 

- opisuje hlavné znaky 
renesančného maliarstva 

- objasňuje vznik perspektívy 
v maliarstve 

- popisuje námety, druhy 
a maliarske techniky 
renesancie 

- menuje najvýznamnejšie 
maliarske pamiatky renesancie 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Najvýznamnejšie osobnosti 

renesančného umenia 
2 

- uviesť najvýznamnejšie 
osobnosti renesančného 
umenia a vysvetliť ich vplyv na 
výtvarné umenie 

- uvádza najvýznamnejšie 
osobnosti renesančného 
umenia a vysvetľuje ich vplyv 
na výtvarné umenie 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Manierizmus – význam 

pojmu, hlavné znaky a 

predstavitelia manierizmu 2 

- objasniť pojem manierizmus 

- charakterizovať hlavné znaky 
manierizmu 

- vymenovať hlavných 
predstaviteľov manierizmu 

- objasňuje pojem manierizmus 

- charakterizuje hlavné znaky 
manierizmu 

- menuje hlavných 
predstaviteľov manierizmu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Barok - historický kontext 

doby, barok ako pojem, zrod, 

vývoj, typické znaky baroka 

2 

- charakterizovať barok ako 
umelecký sloh a historické 
kontexty, ktoré súvisia so 
vznikom baroka 

- vysvetliť pojem barok a popísať 
jeho zrod a vývoj 

- vymenovať hlavné znaky, 
ktorými sa vyznačuje barok 

- charakterizuje barok ako 
umelecký sloh a historické 
kontexty, ktoré súvisia so 
vznikom baroka 

- vysvetľuje pojem barok 
a popisuje jeho zrod a vývoj 

- menuje hlavné znaky, ktorými 
sa vyznačuje barok 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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Baroková architektúra a jej 

hlavné znaky – druhy 

a funkcie barokovej 

architektúry, najvýznamnejšie 

architektonické pamiatky 

baroka 

2 

- opísať typické črty barokovej 
architektúry 

- vysvetliť súvislosť hlavných 
znakov barokovej architektúry 
so spoločenským a duchovným 
charakterom doby 

- vymenovať najvýznamnejšie 
pamiatky barokovej 
architektúry 

- opisuje typické črty barokovej 
architektúry 

- vie odôvodniť súvislosť 
hlavných znakov barokovej 
architektúry so spoločenským 
a duchovným charakterom 
doby 

- menuje najvýznamnejšie 
pamiatky barokovej 
architektúry 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Barokové sochárstvo a jeho 

hlavné znaky – 

najvýznamnejšie sochárske 

pamiatky baroka 
2 

- opísať typické črty barokového 
sochárstva 

- vysvetliť súvislosť 
charakteristických znakov 
barokového sochárstva so 
spoločenskou a duchovnou 
povahou doby 

- vymenovať najvýznamnejšie 
sochárske pamiatky baroka 

- správne popisuje typické črty 
barokového sochárstva 

- vie vysvetliť súvislosť 
charakteristických znakov 
barokového sochárstva so 
spoločenskou a duchovnou 
podstatou doby 

- menuje najvýznamnejšie 
sochárske pamiatky baroka 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Barokové maliarstvo  a jeho 

hlavné znaky (temnosvit) – 

najvýznamnejšie maliarske 

pamiatky baroka 
2 

- charakterizovať hlavné rysy 
barokového maliarstva 

- vysvetliť pojem temnosvit 
v súvislosti s barokovým  
maliarstvom 

- uviesť najvýznamnejšie 
maliarske pamiatky baroka 

- charakterizuje hlavné znaky 
barokového maliarstva 

- vysvetľuje pojem temnosvit 
v súvislosti s barokovým 
maliarstvom 

- uvádza najvýznamnejšie 
maliarske pamiatky baroka 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Najvýznamnejšie osobnosti 

barokového umenia 2 
- uviesť najvýznamnejšie 

osobnosti barokového 
umenia, popísať ich tvorbu 
a najznámejšie diela 

- uvádza najvýznamnejšie 
osobnosti barokového umenia, 
popisuje ich tvorbu 
a najznámejšie diela 
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Rokoko – historický kontext 

doby, rokoko ako pojem, 

zrod, vývoj, typické znaky 

rokoka 

2 

- charakterizovať pojem rokoko 

- uviesť historické súvislosti 
týkajúce sa vzniku rokoka 

- objasniť typické znaky rokoka 

- charakterizuje pojem rokoko 

- uvádza historické súvislosti 
týkajúce sa vzniku rokoka 

- objasňuje typické znaky rokoka 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Rokokové umenie – princípy 

a tendencie rokokového 

umenia, druhy a prejavy 

rokoka v umení 

2 

- popísať rokokové umenie, 
základné princípy a tendencie 
rokokového umenia 

- definovať druhy a prejavy 
rokokového umenia 

- správne popisuje rokokové 
umenie, základné princípy 
a tendencie rokokového 
umenia 

- definuje druhy a prejavy 
rokokového umenia 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Klasicizmus 

10 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Klasicizmus – historický 

kontext doby, klasicizmus ako 

pojem, zrod, vývoj, typické 

znaky klasicizmu 2 

Dejepis (1.ročník) 

Slovenský jazyk       

(3. ročník) 

- vysvetliť pojem klasicizmus 
a súvislosti týkajúce sa 
historických okolností doby 
vzniku klasicizmu 

- definovať vznik a vývoj 
klasicizmu a popísať jeho 
typické znaky 

- podáva vysvetlenie pojmu 
klasicizmus a objasňuje 
súvislosti týkajúce sa 
historických okolností doby 
vzniku klasicizmu 

- definuje vznik a vývoj 
klasicizmu a popisuje jeho 
typické znaky 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Klasicistická architektúra a jej 

hlavné znaky – druhy 

a funkcie klasicistickej 

architektúry, najvýznamnejšie 

architektonické pamiatky 

klasicizmu 

2 

- opísať hlavné druhy, funkcie 
a základné črty klasicistickej 
architektúry 

- vymenovať najvýznamnejšie 
architektonické pamiatky 
klasicizmu 

- popisuje hlavné druhy, funkcie 
a základné črty klasicistickej 
architektúry 

- menuje najvýznamnejšie 
architektonické pamiatky 
klasicizmu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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Klasicistické sochárstvo – 

hlavné znaky 

a najvýznamnejšie sochárske 

pamiatky klasicizmu 

2 

- zadefinovať hlavné rysy 
a princípy klasicistického 
sochárstva 

- uviesť najvýznamnejšie 
sochárske pamiatky klasicizmu 

- definuje hlavné rysy a princípy 
klasicistického sochárstva 

- uvádza najvýznamnejšie 
sochárske pamiatky klasicizmu 

  

Klasicistické maliarstvo – 

hlavné znaky 

a najvýznamnejšie maliarske 

pamiatky klasicizmu 
2 

- opísať hlavné znaky 
klasicistického maliarstva 

- určiť najvyužívanejšie 
maliarske druhy  a ich hlavné 
motívy klasicizmu 

- uviesť najvýznamnejšie 
maliarske pamiatky klasicizmu 

- popisuje hlavné znaky 
klasicistického maliarstva 

- vie určiť najvyužívanejšie 
maliarske druhy a ich hlavné 
motívy klasicizmu 

- uvádza najvýznamnejšie 
maliarske pamiatky klasicizmu  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Najvýznamnejšie osobnosti 

klasicistického umenia 
2 

- vymenovať najvýznamnejšie 
osobnosti klasicistického 
umenia 

- menuje najvýznamnejšie 
osobnosti klasicistického 
umenia  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Romantizmus 

8 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Romantizmus – Umenie zač. 

19. storočia, charakteristika 

a historický kontext doby, 

romantizmus ako pojem, 

zrod, vývoj, typické znaky 

romantizmu 

2 

Dejepis (1.ročník) 

Slovenský jazyk       

(3. ročník) 

- charakterizovať umenie zač. 
19. storočia, objasniť historický 
kontext doby 

- opísať romantizmus ako 
pojem, zrod a vývoj 
romantizmu, typické znaky 
romantizmu 

- charakterizuje umenie zač. 19. 
storočia, objasňuje historický 
kontext doby 

- popisuje romantizmus ako 
pojem, zrod a vývoj 
romantizmu, typické znaky 
romantizmu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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Umelecké prejavy 

romantizmu – romantická 

architektúra, maliarstvo 

a sochárstvo – hlavné znaky 

romantického umenia 
2 

- definovať  umelecké prejavy 
romantizmu 

- opísať romantickú 
architektúru, maliarstvo 
a sochárstvo, uviesť hlavné 
znaky jednotlivých umeleckých 
druhov 

- uviesť príklady 
najvýznamnejších pamiatok 
romantickej architektúry, 
sochárstva, maliarstva 

- definuje umelecké prejavy 
romantizmu 

- opisuje romantickú 
architektúru, maliarstvo 
a sochárstvo, uvádza hlavné 
znaky jednotlivých umeleckých 
druhov 

- uvádza príklady 
najvýznamnejších pamiatok 
romantickej architektúry, 
sochárstva, maliarstva 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Najvýznamnejšie osobnosti 

romantického umenia 
2 

- vymenovať najvýznamnejšie 
osobnosti romantického 
umenia a ich najznámejšie 
diela 

- menuje najvýznamnejšie 
osobnosti romantického 
umenia a ich najznámejšie 
diela 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Nové umelecké princípy 

a trendy v umení 19. storočia, 

koniec jednoty štýlov, vznik 

nových umeleckých smerov – 

realizmus, historizmus, 

akademizmus 

2 

- objasniť a popísať vznik nových 
umeleckých princípov 
a trendov v umení 19. storočia 

- vysvetliť súvislosti týkajúce sa 
vzniku nových umeleckých 
smerov a ukončenia jednoty 
umeleckých štýlov 

- definovať a bližšie popísať 
umelecké smery ako realizmus, 
historizmus, akademizmus 

- objasňuje a popisuje vznik 
nových umeleckých princípov 
a trendov v umení 19. storočia 

- vysvetľuje súvislosti týkajúce sa 
vzniku nových umeleckých 
smerov a ukončenia jednoty 
umeleckých štýlov 

- definuje a bližšie popisuje 
umelecké smery ako realizmus, 
historizmus, akademizmus 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Symbolizmus 

4 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
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Symbolizmus - charakteristika 

a hlavné znaky umeleckého 

smeru, vplyvy a prejavy 

symbolizmu 
2 

Dejepis (1.ročník) 

Slovenský jazyk       

(3. ročník) 

- charakterizovať pojem 
symbolizmus, popísať hlavné 
znaky tohto umeleckého smeru 

- definovať vplyv a prejavy 
symbolizmu, postavenie 
symbolizmu vo výtvarnom 
umení 

- charakterizuje pojem 
symbolizmus, popisuje hlavné 
znaky tohto umeleckého smeru 

- definuje vplyv a prejavy 
symbolizmu, postavenie 
symbolizmu vo výtvarnom 
umení 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Najvýznamnejšie osobnosti 

(predstavitelia) a umelecké 

pamiatky symbolizmu 
2 

- uviesť najvýznamnejších 
predstaviteľov symbolizmu 

- popísať tvorbu a najznámejšie 
diela najvýznamnejších 
predstaviteľov symbolizmu 

 

- uvádza najvýznamnejších 
predstaviteľov symbolizmu 

- popisuje tvorbu a najznámejšie 
diela najvýznamnejších 
predstaviteľov symbolizmu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Impresionizmus 8 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Impresionizmus – historický 

kontext obdobia konca 19. 

storočia, charakteristika, 

výtvarné prejavy a hlavné 

znaky impresionizmu 

2 

Dejepis (1.ročník) 

Slovenský jazyk       

(3. ročník) 

- popísať historický kontext 
a súvislosti týkajúce sa obdobia 
konca 19. storočia v umení 

- charakterizovať pojem 
impresionizmus 

- vysvetliť súvislosti týkajúce sa 
vzniku impresionizmu a popísať 
jeho hlavné znaky 

- popisuje historický kontext 
a súvislosti týkajúce sa obdobia 
konca 19. storočia v umení 

- charakterizuje pojem 
impresionizmus 

- vie vysvetliť súvislosti týkajúce 
sa vzniku impresionizmu 
a popisuje jeho hlavné znaky 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Najvýznamnejšie osobnosti 

(predstavitelia) a umelecké 

pamiatky impresionizmu 

2 

- vymenovať najvýznamnejších 
predstaviteľov impresionizmu 

- menuje najvýznamnejších 
predstaviteľov impresionizmu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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- popísať tvorbu a najznámejšie 
diela najvýznamnejších 
predstaviteľov impresionizmu 

- popisuje tvorbu a najznámejšie 
diela najvýznamnejších 
predstaviteľov impresionizmu  

Seminárna práca Prezentácia a písomné 

spracovanie seminárnej 

práce 

Postimpresionizmus – význam 

pojmu, vznik, charakteristika, 

výtvarné prejavy a hlavné 

znaky postimpresionizmu  

2 

- charakterizovať umelecký smer 
postimpresionizmus 

- definovať vznik a 
charakterizovať výtvarné 
prejavy a hlavné znaky 
postimpresionizmu 

- charakterizuje umelecký smer 
postimpresionizmus 

- definuje vznik a charakterizuje 
výtvarné prejavy a hlavné 
znaky postimpresionizmu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Najvýznamnejšie osobnosti 

(predstavitelia) a umelecké 

pamiatky postimpresionizmu 

2 - vymenovať najvýznamnejších 
predstaviteľov 
postimpresionizmu 

- popísať tvorbu a najznámejšie 
diela najvýznamnejších 
predstaviteľov 
postimpresionizmu 

 

- menuje najvýznamnejších 
predstaviteľov 
postimpresionizmu 

- popisuje tvorbu a najznámejšie 
diela najvýznamnejších 
predstaviteľov 
postimpresionizmu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Seminárna práca 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia a písomné 

spracovanie seminárnej 

práce 

Secesia 8 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Prelom 19. a 20. storočia – 

historický kontext doby, vznik 

nových umeleckých tendencií  

2 
Dejepis (1.ročník) 

Slovenský jazyk       

(3. ročník) 

- charakterizovať obdobie 
prelomu 19. a 20. storočia 
v umení 

- objasniť vznik nových 
umeleckých tendencií a určiť 
hlavné znaky a prejavy týchto 
tendencií 

- charakterizuje obdobie 
prelomu 19. a 20. storočia 
v umení 

- objasňuje vznik nových 
umeleckých tendencií a určuje 
hlavné znaky a prejavy týchto 
tendencií 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 



 

414 
 

Secesia – význam pojmu, 

vznik, charakteristika, 

výtvarné prejavy a hlavné 

znaky secesie 

2 - definovať pojem secesia 
a objasniť vznik tohto pojmu 

- popísať a charakterizovať 
výtvarné prejavy a hlavné 
znaky secesie 

- uviesť hlavné umelecké druhy 
secesie a krajiny, v ktorých 
dosiahla secesia najväčšie 
uplatnenie 

- definuje pojem secesia 
a objasňuje vznik tohto pojmu 

- popisuje a charakterizuje 
výtvarné prejavy a hlavné 
znaky secesie 

- uvádza hlavné umelecké druhy 
secesie a krajiny, v ktorých 
dosiahla secesia najväčšie 
uplatnenie 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Najvýznamnejšie osobnosti 

a umelecké pamiatky 

secesného umenia 

2 - vymenovať najvýznamnejších 
predstaviteľov secesného 
umenia 

- popísať tvorbu a najznámejšie 
diela a pamiatky 
najvýznamnejších 
predstaviteľov secesného 
umenia 

- menuje najvýznamnejších 
predstaviteľov secesného 
umenia 

- popisuje tvorbu a najznámejšie 
diela a pamiatky 
najvýznamnejších 
predstaviteľov secesného 
umenia 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Slovenské umenie 19. storočia 

– začiatky samostatného 

slovenského umenia, hlavné 

znaky a námety slovenského 

umenia, významní 

predstavitelia 

2 - charakterizovať slovenské 
umenie 19. storočia 

- popísať začiatky samostatného 
slovenského umenia 

- popísať problém ľudovosti, 
národnooslobodzovacieho 
a revolučného boja 
v slovenskom výtvarnom 
umení 

- uviesť významných 
predstaviteľov slovenského 
výtvarného umenia 19. 
storočia 

- charakterizuje slovenské 
umenie 19. storočia 

- popisuje začiatky 
samostatného slovenského 
umenia 

- popisuje problém ľudovosti, 
národnooslobodzovacieho 
a revolučného boja 
v slovenskom výtvarnom 
umení 

- uvádza významných 
predstaviteľov slovenského 
výtvarného umenia 19. 
storočia 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: DEJINY VÝTVARNEJ KULTÚRY  3 hodiny týždenne, spolu 90 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Moderné umenie 20. storočia 

– umenie do roku 1945 21 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Vznik moderny –  odpor voči 

tradičnému akademickému 

umeniu – vznik umeleckých 

avantgárd  a „izmov“, 

hľadanie nových foriem vo 

výtvarnom umení 

3 

Slovenský jazyk       

(3. a 4. ročník) 

- vysvetliť pojem moderna, 
zadefinovať hlavné znaky 
moderny a moderného umenia 

- objasniť historické súvislosti 
vzniku moderny vo výtvarnom 
umení   

- popísať a charakterizovať vývoj 
moderného umenia 

- objasniť vznik umeleckých 
avantgárd a „izmov“ vo 
výtvarnom umení 

- definovať pojem avantgarda, 
smer, hnutie 

- vymenovať hlavné 
avantgardné hnutia 
moderného umenia 20. 
storočia 

- vysvetľuje pojem moderna, 
definuje hlavné znaky moderny 
a moderného umenia 

- objasňuje historické súvislosti 
vzniku moderny vo výtvarnom 
umení 

- popisuje a charakterizuje vývoj 
moderného umenia 

- objasňuje vznik umeleckých 
avantgárd a „izmov“ vo 
výtvarnom umení 

- vie definovať pojem 
avantgarda, smer, hnutie 

- vie vymenovať hlavné 
avantgardné hnutia 
moderného umenia 20. 
storočia 

Ústne skupinové 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 
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Expresionizmus a fauvizmus – 

prvé avantgardné hnutia, 

hlavní predstavitelia 

expresionizmu a fauvizmu 

3 

- charakterizovať umelecký smer 
expresionizmus a fauvizmus 

- objasniť hlavné znaky 
a princípy jazyka 
expresionizmu a fauvizmu 

- vymenovať hlavných 
predstaviteľov expresionizmu a 
fauvizmu  

- vymenovať a charakterizovať 
jednotlivé hlavné črty, štýl 
a charakter výtvarného jazyka 
a prejavu týchto predstaviteľov 

- opísať umelecké diela 
najvýznamnejších 
predstaviteľov expresionizmu a 
fauvizmu 

- charakterizuje umelecký smer 
expresionizmus a fauvizmus 

- vie objasniť hlavné znaky 
a princípy jazyka 
expresionizmu a fauvizmu 

- vie vymenovať hlavných 
predstaviteľov expresionizmu 
a fauvizmu 

- menuje a charakterizuje 
jednotlivé hlavné črty, štýl 
a charakter výtvarného jazyka 
a prejavu týchto predstaviteľov 

- opisuje umelecké diela 
najvýznamnejších 
predstaviteľov expresionizmu a 
fauvizmu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Kubizmus a futurizmus – 

hlavní predstavitelia kubizmu 

a futurizmu 

Osobnosť Pabla Picassa 

6 

- charakterizovať umelecký smer 
kubizmus a futurizmus 

- objasniť hlavné znaky 
a princípy jazyka kubizmu a 
futurizmu 

- vymenovať hlavných 
predstaviteľov kubizmu a 
futurizmu 

- vymenovať a charakterizovať 
jednotlivé hlavné črty, štýl 
a charakter výtvarného jazyka 
a prejavu týchto predstaviteľov 

- opísať umelecké diela 
najvýznamnejších 
predstaviteľov kubizmu 
a futurizmu 

- charakterizuje umelecký smer 
kubizmus a futurizmus 

- objasňuje hlavné znaky 
a princípy jazyka kubizmu 
a futurizmu 

- menuje hlavných 
predstaviteľov kubizmu 
a futurizmu 

- menuje a charakterizuje 
jednotlivé črty, štýl a charakter 
výtvarného jazyka a prejavu 
týchto predstaviteľov 

- opisuje umelecké diela 
najvýznamnejších 
predstaviteľov kubizmu 
a futurizmu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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- charakterizovať osobnosť Pabla 
Picassa a jeho prínos pre 
výtvarné umenie 20. storočia 

- vie charakterizovať osobnosť 
Pabla Picassa a jeho prínos pre 
výtvarné umenie 20. storočia 

Ruské umelecké avantgardy – 

suprematizmus, lučizmus, 

konštruktivizmus, rayonizmus 

3 

- vymenovať a charakterizovať 
jednotlivé ruské umelecké 
avantgardy 

- vymenovať a opísať 
zakladateľské osobnosti 
jednotlivých umeleckých 
avantgárd 

- objasniť hlavné znaky 
a princípy jazyka jednotlivých 
ruských avantgárd 

- vymenovať hlavných 
predstaviteľov jednotlivých 
ruských avantgárd 

- vymenovať a charakterizovať 
jednotlivé hlavné črty, štýl 
a charakter výtvarného jazyka 
a prejavu týchto predstaviteľov 

- menuje a charakterizuje 
jednotlivé ruské umelecké 
avantgardy 

- menuje a popisuje 
zakladateľské osobnosti 
jednotlivých umeleckých 
avantgárd 

- objasňuje hlavné znaky 
a princípy jazyka jednotlivých 
ruských avantgárd 

- menuje hlavných 
predstaviteľov jednotlivých 
ruských avantgárd 

- menuje a charakterizuje 
jednotlivé hlavné črty, štýl 
a charakter výtvarného jazyka 
a prejavu týchto predstaviteľov 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Medzinárodný štýl -

funkcionalizmus a Bauhaus – 

história a koncepcia Bauhausu 

3 

- charakterizovať umelecký smer 
funkcionalizmus a zrod 
architektúry moderny 

- vymenovať a charakterizovať 
jednotlivé hlavné črty, štýl 
a charakter výtvarného jazyka 
funkcionalizmu 

- opísať históriu a koncepciu 
Bauhausu 

- vymenovať a opísať hlavné 
osobnosti Bauhausu 

- charakterizuje umelecký smer 
funkcionalizmus a zrod 
architektúry moderny 

- menuje a charakterizuje 
jednotlivé hlavné črty, štýl 
a charakter výtvarného jazyka 
funkcionalizmu 

- vie opísať históriu a koncepciu 
Bauhausu 

- menuje a popisuje hlavné 
znaky Bauhausu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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- objasniť hlavné znaky 
a princípy koncepcie Bauhausu 

- vie objasniť hlavné znaky 
a princípy koncepcie Bauhausu 

Dadaizmus a surrealizmus – 

hlavní predstavitelia 

dadaizmu a surrealizmu 

Ready-made a osobnosť 

Marcela Duschampa 

Osobnosť Salvadora Dalího   

 

 

 

 

3 

- charakterizovať umelecký smer 
dadaizmus a surrealizmus 

- objasniť hlavné znaky 
a princípy jazyka dadaizmu a 
surrealizmu 

- vymenovať hlavných 
predstaviteľov dadaizmu a 
surrealizmu 

- vymenovať a charakterizovať 
jednotlivé hlavné črty, štýl 
a charakter výtvarného jazyka 
a prejavu týchto predstaviteľov 

- opísať umelecké diela 
najvýznamnejších 
predstaviteľov dadaizmu 
a surrealizmu 

- vysvetliť pojem rady-made 

- charakterizovať osobnosť 
Marcela Duschampa a jeho 
prínos pre umenia 20. storočia 

- charakterizovať osobnosť 
Salvadora Dalího a jeho prínos 
pre umenia 20. storočia 

- charakterizuje umelecký smer 
dadaizmus a surrealizmus 

- vie objasniť hlavné znaky 
a princípy jazyka dadaizmu 
a surrealizmu 

- menuje hlavných 
predstaviteľov dadaizmu 
a surrealizmu 

- menuje a charakterizuje 
jednotlivé hlavné črty, štýl 
a charakter výtvarného jazyka 
a prejavu týchto predstaviteľov 

- opisuje umelecké diela 
najvýznamnejších 
predstaviteľov dadaizmu 
a surrealizmu 

- vie vysvetliť pojem rady-made 

- vie charakterizovať osobnosť 
Marcela Duschampa a jeho 
prínos pre 20. Storočie 

- vie charakterizovať osobnosť 
Salvadora Dalího a jeho prínos 
pre umenie 20. storočia 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Postmoderné umenie 20. 

storočia – umenie po roku 

1945 
24 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Vznik postmoderny – hlavné 

znaky postmoderného 

3 - vysvetliť pojem postmoderna, 
zadefinovať hlavné znaky 

- vie vysvetliť pojem 
postmoderna, zadefinovať 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
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umenia, vznik nových 

umeleckých tendencií, 

centrum umeleckého diania 

New York 

Slovenský jazyk       

(3. a 4. ročník) 

postmoderny 
a postmoderného umenia 

- objasniť historické súvislosti 
vzniku postmoderny vo 
výtvarnom umení   

- popísať a charakterizovať vývoj 
postmoderného umenia 

- vymenovať nové postmoderné 
umelecké tendencie a objasniť 
ich vznik 

- opísať situáciu v umení po roku 
1945, vysvetliť historický 
kontext a jeho súvislosť 
s výtvarným umením 2. 
polovice 20. storočia  

hlavné znaky postmoderny 
a postmoderného umenia 

- vie objasniť historické súvislosti 
vzniku postmoderny vo 
výtvarnom umení   

- vie popísať a charakterizovať 
vývoj postmoderného umenia 

- menuje nové postmoderné 
umelecké tendencie 
a objasňuje ich vznik 

- vie opísať situáciu v umení po 
roku 1945 a vie vysvetliť 
historický kontext a jeho 
súvislosť s výtvarným umením 
2. polovice 20. storočia 

Písomné skúšanie Didaktický test 

 

Abstraktné umenie – 

abstraktný expresionizmus – 

predstavitelia povojnového 

amerického hnutia 

Lyrická abstrakcia, informel, 

tašizmus – reakcie 

európskeho umenia na 

abstraktný expresionizmus v 

USA 

6 

- charakterizovať abstraktné 
umenie 20. storočia  

- objasniť hlavné znaky 
a princípy jazyka abstraktného 
expresionizmu 

- vymenovať hlavných 
predstaviteľov abstraktného 
expresionizmu 

- vymenovať a charakterizovať 
jednotlivé hlavné črty, štýl 
a charakter výtvarného jazyka 
a prejavu týchto predstaviteľov 

- charakterizovať osobnosť 
Jacksona Pollocka 

- definovať umelecké tendencie: 
lyrická abstrakcia, informel a 
tašizmus 

- charakterizuje abstraktné 
umenie 20. storočia 

- objasňuje hlavné znaky 
a princípy jazyka abstraktného 
expresionizmu 

- menuje hlavných 
predstaviteľov abstraktného 
expresionizmu 

- menuje a charakterizuje 
jednotlivé hlavné črty, štýl 
a charakter výtvarného jazyka 
a prejavu týchto predstaviteľov 

- charakterizuje osobnosť 
Jacksona Pollocka 

- definuje umelecké tendencie: 
lyrická abstrakcia, informel a 
tašizmus 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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Neodadaizmus a pop-art 

v USA – reakcia na abstraktné 

umelecké tendencie 

a sociálny kontext v umení 

                                         

3 

- charakterizovať umelecké 
tendencie neodadaizmus 
a pop-art  

- vymenovať hlavných 
predstaviteľov neodadaizmu 
a pop-artu 

- vymenovať a charakterizovať 
jednotlivé hlavné črty, štýl 
a charakter výtvarného jazyka 
neodadaizmu a pop-artu 

- charakterizovať osobnosť 
Andyho Warhola a popísať 
jeho tvorbu 

- charakterizuje umelecké 
tendencie neodadaizmus 
a pop-art 

- menuje hlavných 
predstaviteľov neodadaizmu 
a pop-artu 

- menuje a charakterizuje 
jednotlivé hlavné črty, štýl 
a charakter výtvarného jazyka 
neodadaizmu a pop-artu 

- charakterizuje osobnosť 
Andyho Warholu a popisuje 
jeho tvorbu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Op-art a kinetické umenie – 

integrácia pohybu do 

umeleckej formy 

3 

- charakterizovať umelecké 
tendencie op-art a kinetické 
umenie  

- vymenovať hlavných 
predstaviteľov op-artu 
a kinetického umenia 

- vymenovať a charakterizovať 
jednotlivé hlavné črty, štýl 
a charakter výtvarného jazyka 
op-artu a kinetického umenia 

- charakterizuje umelecké 
tendencie op-art a kinetické 
umenie 

- menuje hlavných 
predstaviteľov op-artu 
a kinetického umenia 

- menuje a charakterizuje 
jednotlivé hlavné črty, štýl 
a charakter výtvarného jazyka 
op-artu a kinetického umenia 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Akčné umenie – happening, 

events, performace, body-art, 

multimediálne prejavy a ich 

začiatky 

Hnutie Fluxus 

3 

- charakterizovať akčné umenie 
20. storočia  

- objasniť hlavné znaky 
a princípy jazyka akčného 
umenia 

- vymenovať hlavné umelecké 
tendencie patriace do akčného 
umenia 

- charakterizuje akčné umenie 
20. storočia 

- objasňuje hlavné znaky 
a princípy jazyka akčného 
umenia 

- menuje hlavné umelecké 
tendencie patriace do akčného 
umenia 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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- vymenovať hlavných 
predstaviteľov akčného umenia 

- vymenovať a charakterizovať 
jednotlivé hlavné črty, štýl 
a charakter výtvarného jazyka 
akčného umenia 

- definovať umelecké tendencie: 
happening, events, 
performace, body-art 

- definovať a objasniť koncepciu 
a tvorbu hnutia Fluxus 

- menuje hlavných 
predstaviteľov akčného umenia 

- menuje a charakterizuje 
jednotlivé hlavné črty, štýl 
a charakter výtvarného jazyka 
akčného umenia 

- definuje umelecké tendencie: 
happening, events, 
performace, body-art 

- definuje a objasňuje koncepciu 
a tvorbu hnutia Fluxus 

Konceptuálne umenie – 

vysvetlenie pojmu 

a teoretické východiská 

Land-art a jeho prejavy 

3 

 
- charakterizovať konceptuálne 

umenie, vysvetliť teoretické 
východiská konceptuálneho 
umenia  

- objasniť hlavné znaky 
a princípy konceptuálneho 
umenia 

- vymenovať hlavných 
predstaviteľov konceptuálneho 
umenia 

- vymenovať a charakterizovať 
jednotlivé hlavné črty, štýl 
a charakter výtvarného jazyka 
konceptuálneho umenia 

- definovať umeleckú tendenciu 
land-art a jeho prejavy 

- uviesť príklady tvorby land-
artových umelcov 

- charakterizuje konceptuálne 
umenie, vysvetľuje teoretické 
východiská konceptuálneho 
umenia 

- vie objasniť hlavné znaky 
a princípy konceptuálneho 
umenia 

- menuje hlavných 
predstaviteľov konceptuálneho 
umenia 

- menuje a charakterizuje 
jednotlivé hlavné črty, štýl 
a charakter výtvarného jazyka 
konceptuálneho umenia 

- definuje umeleckú tendenciu 
land-art a jeho prejavy 

- vie uviesť príklady tvorby land-
artových umelcov 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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Nová koncepcia materiálu 

v umení 20. storočia – objekt 

a inštalácia – arte povera 

3 

 
- charakterizovať novú 

koncepciu materiálu v umení 
20. storočia 

- uviesť príklady na využitie 
nových materiálov v tvorbe 
objektov a sôch v umení 20. 
storočia 

- uviesť príklady autorov 
tvoriacich objekty a inštalácie 
v 20. storočí 

- objasniť umelecké hnutie arte 
povera 

- charakterizuje novú koncepciu 
materiálu v umení 20. storočia 

- vie uviesť príklady na využitie 
nových materiálov v tvorbe 
objektov a sôch v umení 
20.storočia 

- vie uviesť príklady autorov 
tvoriacich objekty a inštalácie 
v 20. storočí 

- vie objasniť umelecké hnutie 
arte povera 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Slovenské moderné umenie                        

20. storočia 18 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Dvadsiate roky: 

Národne orientovaná 

slovenská moderna - 

zviditeľnenie Slovenska, 

etnografické prvky v umení:  

vidiecka krajina, ľudový kroj, 

človek a heroizácia 

 

 

 

3 

Slovenský jazyk       

(3. a 4. ročník) 
- charakterizovať dvadsiate roky 

na slovenskej umeleckej scéne 

- opísať národne orientovanú 
slovenskú modernu 

- vymenovať hlavných 
predstaviteľov národne 
orientovanej Slovenskej 
moderny 

- vymenovať a charakterizovať 
jednotlivé hlavné znaky, štýl 
a charakter výtvarného jazyka 
a prejavu týchto predstaviteľov 

- opísať tvorbu Martina Benku, 
Janka Alexyho a Alexandra 
Bazovského 

- charakterizuje dvadsiate roky 
na slovenskej umeleckej scéne 

- opisuje národne orientovanú 
Slovenskú modernu 

- menuje hlavných 
predstaviteľov národne 
orientovanej Slovenskej 
moderny 

- menuje a charakterizuje 
jednotlivé hlavné znaky, štýl 
a charakter výtvarného jazyka 
a prejavu týchto predstaviteľov 

- opisuje tvorbu Martina Benku, 
Janka Alexyho a Alexandra 
Bazovského 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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Košická výtvarná moderna – 

Košice ako centrum 

avantgardného diania na 

Slovensku, obdobie 

vyrovnávania rozdielov medzi 

svetovým a slovenským 

výtvarným prejavom 3 

- charakterizovať košickú 
výtvarnú modernu 

- vymenovať hlavných 
predstaviteľov košickej 
výtvarnej moderny  

- vymenovať a charakterizovať 
jednotlivé hlavné znaky, štýl 
a charakter výtvarného jazyka 
a prejavu týchto predstaviteľov 

- opísať tvorbu Antona Jesuscha, 
Júliusa Jakobyho, Eugena 
Króna a ďalších hlavných 
predstaviteľov košickej 
výtvarnej moderny 

- charakterizuje košickú 
výtvarnú modernu 

- menuje hlavných 
predstaviteľov košickej 
výtvarnej moderny 

- menuje a charakterizuje 
jednotlivé hlavné znaky, štýl 
a charakter výtvarného jazyka 
a prejavu týchto predstaviteľov 

- opisuje tvorbu Antona 
Jesuscha, Júliusa Jakobyho, 
Eugena Króna a ďalších 
hlavných predstaviteľov 
košickej výtvarnej moderny 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Tridsiate roky: 

Neskoré dvadsiate až tridsiate 

roky – európsky orientovaná 

moderna – kubizujúca tvorba 

vychádzajúca z ľudového 

umenia 

 

 

 

 

 

 

3 

- charakterizovať neskoré 
dvadsiate a tridsiate roky na 
Slovensku 

- definovať európsky 
orientovanú modernu 

- vymenovať hlavných 
predstaviteľov európsky 
orientovanej moderny 

- vymenovať a charakterizovať 
jednotlivé hlavné znaky, štýl 
a charakter výtvarného jazyka 
a prejavu týchto predstaviteľov 

- opísať a charakterizovať 
osobnosť Ľudovíta Fullu, 
popísať znaky jeho tvorby, 
vymenovať najvýznamnejšie 
diela tohto umelca 

- opísať a charakterizovať 
osobnosť Mikuláša Galandu, 

- charakterizuje neskoré 
dvadsiate a tridsiate roky na 
Slovensku 

- definuje európsky orientovanú 
modernu 

- menuje hlavných 
predstaviteľov európsky 
orientovanej moderny 

- menuje a charakterizuje 
jednotlivé hlavné znaky, štýl 
a charakter výtvarného jazyka 
a prejavu týchto predstaviteľov 

- opisuje a charakterizuje 
osobnosť Ľudovíta Fullu, 
popisuje znaky jeho tvorby, 
menuje najvýznamnejšie diela 
tohto umelca 

- opisuje a charakterizuje 
osobnosť Mikuláša Galandu, 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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popísať znaky jeho tvorby, 
vymenovať najvýznamnejšie 
diela tohto umelca 

popisuje znaky jeho tvorby, 
menuje najvýznamnejšie diela 
tohto umelca 

Generácia 1909 – stratená 

generácia – záujem o tému 

vojny, protirežimový 

a antifašistický postoj vo 

výtvarnej tvorbe 

3 

 
- charakterizovať generáciu 1909 

–  stratenú generáciu 

- vymenovať hlavných 
predstaviteľov generácie 1909 
–  stratenej generácie 

- vymenovať a charakterizovať 
jednotlivé hlavné znaky, štýl 
a charakter výtvarného jazyka 
a prejavu týchto predstaviteľov 

- opísať tvorbu Ladislava 
Čemického, Vincenta Hložníka, 
Cypriána Majerníka a ďalších 
predstaviteľov generácie 1909 

- charakterizuje generáciu 1909 
–  stratenú generáciu 

- menuje hlavných 
predstaviteľov generácie 1909 
– stratenej generácie 

- menuje a charakterizuje 
jednotlivé hlavné znaky, štýl 
a charakter výtvarného jazyka 
a prejavu týchto predstaviteľov 

- opisuje tvorbu Ladislava 
Čemického, Vincenta Hložníka, 
Cypriána Majerníka a ďalších 
predstaviteľov generácie 1909 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Socialistický realizmus na 

Slovensku  – budovateľské 

zobrazenie napredovania 

krajiny, propagandistické 

témy vo výtvarnom umení 

 

 

3 

 
- definovať pojem socialistický 

realizmus 

- opísať hlavné princípy a znaky 
socialistického realizmu 

- vymenovať základné motívy 
a námety socialistického 
realizmu 

- vymenovať a charakterizovať 
autorov tvoriacich 
v socialistickom realizme 

- definuje pojem socialistický 
realizmus 

- opisuje hlavné princípy a znaky 
socialistického realizmu 

- menuje základné motívy 
a námety socialistického 
realizmu 

- menuje a charakterizuje 
autorov tvoriacich 
v socialistickom realizme 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Tvorba skupiny Mikuláša 

Galandu – návrat k slovenskej 

moderne, archetypálne témy 3 

 
- charakterizovať tvorbu skupiny 

Mikuláša Galandu 

- vymenovať hlavné témy, 
námety a motívy výtvarnej 
skupiny Mikuláša Galandu 

- charakterizuje tvorbu skupiny 
Mikuláša Galandu 

- menuje hlavné témy, námety 
a motívy výtvarnej skupiny 
Mikuláša Galandu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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- vymenovať a charakterizovať 
hlavných predstaviteľov 
skupiny Mikuláša Galandu 

- menuje a charakterizuje 
hlavných predstaviteľov 
skupiny Mikuláša Galandu 

Slovenské postmoderné 

umenie 20. storočia 9 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Šesťdesiate roky: 

Zlatá éra v slovenskom 

výtvarnom umení – vznik 

nových umeleckých smerov 

(informel, geometrická 

abstrakcia, konceptuálne 

umenie, akčné umenie, nová 

figurácia, ...) 3 

Slovenský jazyk       

(3. a 4. ročník) 
- charakterizovať šesťdesiate 

roky v slovenskom výtvarnom 
umení  

- definovať nové umelecké 
smery na slovenskej výtvarnej 
scéne v šesťdesiatych rokoch 

- objasniť hlavné znaky, námety 
a motívy v slovenskom 
výtvarnom umení 
v šesťdesiatych rokoch 

- vymenovať hlavných autorov 
pôsobiacich v šesťdesiatych 
rokoch na Slovensku 

- vymenovať a charakterizovať 
jednotlivé hlavné znaky, štýl 
a charakter výtvarného jazyka 
a prejavu týchto autorov 

- charakterizuje šesťdesiate roky 
v slovenskom výtvarnom 
umení 

- definuje nové umelecké smery 
na slovenskej výtvarnej scéne 
v šesťdesiatych rokoch 

- objasňuje hlavné znaky, 
námety a motívy v slovenskom 
výtvarnom umení 
v šesťdesiatych rokoch 

- menuje hlavných autorov 
pôsobiacich v šesťdesiatych 
rokoch na Slovensku 

- menuje a charakterizuje 
jednotlivé hlavné znaky, štýl 
a charakter výtvarného jazyka 
a prejavu týchto autorov 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Sedemdesiate roky: 

Umenie normalizácie – dve 

výtvarné scény: oficiálna 

a alternatívna scéna 

výtvarníkov 

 

 

 

 

 - charakterizovať sedemdesiate 
roky v slovenskom výtvarnom 
umení  

- definovať umenie 
normalizácie, charakterizovať 
toto obdobie 

- opísať dve výtvarné scény 
sedemdesiatych rokov 20. 

- charakterizuje sedemdesiate 
roky v slovenskom výtvarnom 
umení 

- definuje umenie normalizácie, 
charakterizuje toto obdobie 

- popíše dve výtvarné scény 
sedemdesiatych rokov 20. 
Storočia, určí základné rozdiely 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Seminárna práca 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia a písomné 

spracovanie seminárnej 

práce 
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3 

Storočia, určiť základné 
rozdiely medzi výtvarným 
jazykom a prejavmi týchto scén 

- objasniť hlavné znaky, námety 
a motívy v slovenskom 
výtvarnom umení 
v sedemdesiatych rokoch 

- vymenovať hlavných autorov 
pôsobiacich v sedemdesiatych 
rokoch na Slovensku 

- vymenovať a charakterizovať 
jednotlivé hlavné znaky, štýl 
a charakter výtvarného jazyka 
a prejavu týchto autorov 

medzi výtvarným jazykom 
a prejavmi týchto scén 

- vie objasniť hlavné znaky, 
námety a motívy v slovenskom 
výtvarnom umení 
v sedemdesiatych rokoch 

- vie vymenovať hlavných 
autorov pôsobiacich 
v sedemdesiatych rokoch na 
Slovensku 

- menuje a charakterizuje 
jednotlivé hlavné znaky, štýl 
a charakter výtvarného jazyka 
a prejavu týchto autorov 

Obdobie 80. a 90. rokov – 

nová generácia výtvarníkov, 

slovenské umenie v súlade so 

svetovým umením, vznik 

nových umeleckých médií 
 

3 

 - charakterizovať obdobie 80. 
a 90. rokov v slovenskom 
výtvarnom umení 

- opísať novú generáciu 
výtvarníkov a určiť autorov 
zaraďovaných do tejto 
generácie 

- objasniť vznik nových 
umeleckých médií, určiť aké 
umelecké média v tomto 
období vznikli a ako sa rozvíjali 

- charakterizuje obdobie 80. 
a 90. rokov v slovenskom 
výtvarnom umení 

- vie opísať novú generáciu 
výtvarníkov a vie určiť autorov 
zaraďovaných do tejto 
generácie 

- vie objasniť vznik nových 
umeleckých médií, vie určiť aké 
umelecké média v tomto 
období vznikli 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Prehľad architektúry, 

úžitkového umenia a vznik 

dizajnu v 20. storočí 
18 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 
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Architektúra brutalizmu – 

high -tech a jeho ozvuky na 

Slovensku 

Architektúra dekonštrukcie 

a architektúra – socha 3 

 
- charakterizovať architektúru 

brutalizmu 

- opísať architektúru high- tech 
a jeho ozvuky na Slovensku 

- charakterizovať architektúru 
dekonštrukcie a opísať princípy 
a znaky architektúry – sochy 

- uviesť významných architektov 
20. storočia a ich najznámejšie 
stavby 

- charakterizuje architektúru 
brutalizmu 

- vie opísať architektúru high-
tech a jeho ozvuky na 
Slovensku 

- charakterizuje architektúru 
dekonštrukcie a vie opísať 
princípy a znaky architektúry – 
sochy 

- vie uviesť významných 
architektov 20. storočia a ich 
najvýznamnejšie stavby 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Umelecké remeslo a úžitkové 

umenie 20. storočia 

3 

- charakterizovať umelecké 
remeslo a úžitkové umenie 20. 
storočia 

- opísať rozvoj umeleckého 
remesla v 20. storočí a jeho 
prerod k dizajnu 

- opísať úžitkový rozmer umenia 

- uviesť delenia umeleckých 
remesiel podľa jednotlivých 
druhov a kategórií 

- charakterizuje umelecké 
remeslo a úžitkové umenie 20. 
storočia 

- vie opísať rozvoj umeleckého 
remesla v 20. Storočí a jeho 
prerod k dizajnu 

- vie opísať úžitkový rozmer 
umenia 

-  vie uviesť delenie umeleckých 
remesiel podľa jednotlivých 
druhov a kategórií  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Seminárna práca 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia a písomné 

spracovanie seminárnej 

práce 

Rozvoj dizajnu vo výtvarnej 

kultúre 20. storočia, 

významné dizajnérske centrá 

a osobnosti 
3 

- zadefinovať pojem dizajn 
a objasniť široké aplikácie 
dizajnu 

- charakterizovať rozvoj dizajnu 
vo výtvarnej kultúre 20. 
storočia 

- vymenovať a opísať významné 
dizajnérske centrá a osobnosti 
20.storočia 

- definuje pojem dizajn 
a objasňuje široké aplikácie 
dizajnu 

- vie charakterizovať rozvoj 
dizajnu vo výtvarnej kultúre 20. 
storočia 

- vie vymenovať a popísať 
významné dizajnérske centrá 
a osobnosti 20. storočia 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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Múzeá a galérie vo svete a na 

Slovensku 

 

 

3 

- charakterizovať poslanie galérií 
a múzeí vo svete i na Slovensku 

- vymenovať významné galérie 
a múzeá vo svete 

- vymenovať významné galérie 
a múzeá na Slovensku 

- vie charakterizovať poslanie 
galérií a múzeí vo svete a na 
Slovensku 

- vie vymenovať významné 
galérie a múzeá vo svete 

- vie vymenovať významné 
galérie a múzeá na Slovensku 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Seminárna práca 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia a písomné 

spracovanie seminárnej 

práce 

Inštitúcie svetových výstav 

výtvarného umenia (Bienále 

Benátky, Documenta Kassel, 

Manifesta, ...) 

 

 

 

3 

- vymenovať a opísať zameranie 
rôznych inštitúcií svetových 
výstav výtvarného umenia 

- vymenovať rôzne podujatia 
prezentujúce výtvarné umenie 
vo svete i na Slovensku (rôzne 
bienále, trienále, ... výstavy 
a prehliadky organizované 
každoročne) 

- vie vymenovať a popísať 
zameranie rôznych inštitúcií 
svetových výstav výtvarného 
umenia 

- vie vymenovať rôzne podujatia 
prezentujúce výtvarné umenie 
vo svete i na Slovensku (rôzne 
bienále, trienále, ....výstavy 
a prehliadky organizované 
každoročne) 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Tradičné a alternatívne 

spôsoby prezentácie 

výtvarného diela 

 

 

 

3 

- objasní základné rozdiely 
medzi tradičným 
a alternatívnym spôsob 
prezentácie výtvarného 
umenia 

- vymenuje rôzne tradičné 
a alternatívne spôsoby 
prezentácie výtvarného 
umenia 

- vie objasniť základné rozdiely 
medzi tradičným 
a alternatívnym spôsobom 
prezentácie výtvarného 
umenia 

- menuje rôzne tradičné 
a alternatívne spôsoby 
prezentácie výtvarného 
umenia 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Seminárna práca 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia a písomné 

spracovanie seminárnej 

práce 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

        Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto Školskom vzdelávacom programe (pre jednotlivcov, skupinu, pre 

ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických 

listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. 

Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického 

testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom 

didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou 

sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka. 

  



 

430 
 

9.1.3 Dejiny divadla a filmu 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: UMELECKO-HISTORICKÁ VÝCHOVA 

Názov predmetu Dejiny divadla a filmu 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne,  spolu 63 vyučovacích hodín  

Kód a názov študijného odboru 8270 M 00 scénická kostýmová tvorba 
8260 M 00 propagačné výtvarníctvo 

Ročník 3. – 4.  

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 
 

Predmet dejiny divadla  a filmu poskytuje žiakom v 3. ročníku štúdia základný prehľad o vývoji 

divadelných foriem a divadelnej scény, ako osobitého úseku dejín umenia. V nadväznosti na získané 

poznatky v 4.ročníku štúdia žiakom stručne približuje aj najzásadnejšie momenty a najvýraznejšie 

osobnosti z histórie filmovej a televíznej tvorby, pričom cielene upozorňuje najmä na vývoj 

a charakteristiku scénografickej a výtvarnej zložky divadelného a filmového umenia. Výchovno-

vzdelávacím cieľom predmetu je poskytnúť žiakom orientáciu v dejinách divadelníctva a filmovej 

tvorby, vedomosti a zručnosti v príprave scénickej výpravy vo všetkých podmienkach a možnostiach jej 

prípravy. 

 

Rozpis učiva 
 

3. ročník 

(1 hodina týždenne, spolu 33 hodín) 

Počet hodín 

 

1. Úvod  ............................................................................................................................. 2 
1.1 Funkcia a filozofia divadla 
1.2 Vzťah divadla a skutočnosti 
 

2. Prvopočiatky divadla  .................................................................................................... 2 
2.1 Predhistorické divadelné formy 
2.2 Mimézis 
 

3. Divadelné formy vyspelých pravekých kultúr  .............................................................. 3 
3.1 Mezopotámia 
3.2 Egypt 
3.3 Ostatné praveké kultúry 
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4. Antické divadlo  ............................................................................................................. 6 

4.1 Divadelné formy antického divadla 
4.2 Divadlo grécke 
4.3 Divadlo rímske 
4.4 Divadelný priestor antického divadla 
4.5 Kostýmy a masky v antickom divadle 
 

5. Divadlo stredoveku  ....................................................................................................... 5 
5.1 Náboženské divadlo -  liturgické a pololiturgické hry 
5.2 Svetské divadlo -  moralita, sottie, fraška 
5.3  Komediálne divadlo  
5.4 Scénické formy stredovekého divadla v Európe 
 

6. Ázijské divadlo  .............................................................................................................. 3 
6.1 Indické divadlo 
6.2 Ostatné formy orientálneho divadla 
6.3 Čínske a Japonské divadlo 
 

7. Humanistické a renesančné divadlo  ............................................................................. 6 
7.1 Talianske renesančné divadlo 
7.2 Španielske divadlo 
7.3 Francúzske divadlo 
7.4 Anglické divadlo (W. Shakespeare) 
7.5 Comedia del' Arte 
7.6 Renesančné divadelné dekorácie 

 
 
 

8. Barokové divadlo a divadlo Osvietenstva ...................................................................6 
8.1 Spojenie hudobných a hraných divadelných foriem, vznik opery 
8.2 Talianske barokové divadlo 
8.3 Meštianske divadlo 
8.4 Veľká divadelná revolúcia 

 
 

4. ročník 
(2 hodiny týždenne, spolu 60 hodín) 

                                                                                                                              Počet hodín 
 

1.  Romantizmus a historizmus v divadle  .............................................................................. 8 
1.1 Základy vývoja novodobého divadla 
1.2 Viedenská ľudová komédia 
1.3 Melodráma a pantomíma 
1.4 Hudobné a tanečné  divadlá (balet, opery, opereta) 
1.5 Reforma scény a kostýmu 
 

2. Naturalizmus a realizmus   ..............................................................................................  4 
2.1 Divadelné spolky (Meiningenčania, Theatre Libre, Freie Buhne) 
2.2 Dráma 
2.3 Opera (J. Verdi, R. Wagner) 
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3. Moderné divadlo ........................................................................................................... 8 
3.1 Novátori priestoru: Craig, Appia 
3.2 Kubizmus, Futurizmus, Dadaizmus a Surrealizmus vo vzťahu k divadlu 
3.3 Od expresionizmu k politickému divadlu 
3.4 Bauhaus a divadlo 
 

4. Ruské divadlo ...............................................................................................................6 
4.1 Ruské divadlo v 18.storočí: nevoľnícke divadlo 
4.2 Ruské divadlo 19 a 20.storočia: K.S.Stanislavskij, A.P.Čechov 
4.3 Ruská divadelná avantgarda  
 

5. Súčasná svetová scénografia  ........................................................................................... 1 
 

6. České a slovenské divadlo (od 17. storočia do r. 1988) . ................................................. 6 
6.1 Slovenské ochotnícke divadlo, centrá ochotníckeho divadla 
6.2 Profesionálne divadlo na Slovensku, vznik SND 
6.3 České divadlo 

     
7. Súčasná slovenská scénografia ........................................................................................ 2 
 

8. Film a televízia  ..................................................................................................... 12 
8.1 Základy vývoja svetovej kinematografie 
8.2 Vývoj slovenskej kinematografie 
8.3 Vznik televízie 
8.4 Televízne inscenačné princípy 
8.5 Charakteristika televíznej a filmovej scénografie 
 

9. Zložky scénickej výpravy  ............................................................................................... 4 
9.1 Výkresová dokumentácia 
9.2 Práca scénického výtvarníka - štylizácia scénickej výpravy 
9.3 Farba a svetlo 
9.4 Zvuk a modulácia zvuku 

10. Scénická stavba  ............................................................................................................ 2 
10.1 Materiály v scénografii a ich funkčnosť 
 

11. Tvorba inscenácie  ......................................................................................................... 3 
11.1 Príprava inscenácie 
11.2 Ekonomika výroby 
11.3 Organizácia výroby 
 

12. Bábkové divadlo ............................................................................................................ 4 
12.1 Charakteristika bábkového divadla 
12.2 Typy bábok 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 
Žiak absolvovaním predmetu získa základné vedomosti o vývoji divadelného umenia z hľadiska 

spoločenského kontextu, vyjadrovacích prostriedkov, základných inscenačných zložiek, žánrov a 

teoretického uvažovania o divadle. Dokáže definovať a chápať dobový kultúrny kontext, estetiku a 
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najmä scénografické a výtvarné tendencie jednotlivých historických období, epoch, štýlov, orientuje sa 

v štýlových premenách, profilových tendenciách a poetikách jednotlivých predstaviteľov divadla. 

Rovnako ovláda periodizáciu filmového a televízneho umenia, má prehľad v dejinách filmu od vzniku 

až po súčasnosť. Vie vymenovať a vysvetliť jednotlivé výrazové prostriedky filmu a televíznych žánrov, 

vie vymenovať a charakterizovať jednotlivé filmové žánre, pozná najvýznamnejších predstaviteľov 

filmového umenia od najstarších čias až po súčasnosť. Študent aplikuje naučené vedomosti 

v divadelnej, filmovej či televíznej praxi,  v kultúrnej praxi osvetových stredísk, v žurnalistickej praxi, 

v pedagogickej praxi Základných umeleckých škôl či Centier voľného času, pri organizácii rôznorodých 

divadelných  a filmových prehliadok, festivalov, seminárov, workshopov. Cielene prispieva k 

uchovávaniu kultúrnej pamäte divadla v relevantných inštitúciách a pod.  

 
Prínos k realizácii kľúčových kompetencií, prierezových tém a medzipredmetových vzťahov 

 

 Prínos predmetu sa týka rozvoja všetkých kľúčových kompetencií s dôrazom na rozvoj 

kompetencie na učenie a kompetencie na riešenie problémov a rozvoj kľúčových kompetencií v oblasti 

pracovného uplatnenia, najmä vo vytváraní zodpovedného postoja k vlastnej profesii. Prierezové témy 

sú realizované voľbou vyučovacích metód, ktoré vedú žiakov najmä k uvedomovaniu si významu 

vzdelania, ďalej formou besied, exkurzií do divadiel, projekciou významných inscenácií a filmových diel 

apod. Medzipredmetové vzťahy sú  najbližšie s predmetmi spoločného odborného základu, najmä 

s dejinami výtvarnej kultúry.  

  

Stratégia výučby  

Predmet sa vyučuje v 3. ročníku po jednej hodine týždenne, vo 4. ročníku po dvoch hodinách 

týždenne. Pri výučbe sú využívané rôzne metódy a formy práce s prevahou metód aktivizujúcich. 

Výklad spočíva vo faktografii a jej prepojení s umenovedným kontextom. Neoddeliteľnou súčasťou 

výučby je čítanie, oboznámenie sa s dostupnými zdrojmi výtvarných a fotografických dokumentov a 

sledovanie ukážok so zameraním na ilustráciu preberaného učiva a rozvoj estetického cítenia žiakov. 

Prostredníctvom čítania dramatických textov so scénickými poznámkami, autobiografií významných 

scénografov a sledovania videozáznamov predstavení získavajú žiaci bezprostrednú skúsenosť 

s preberanou učebnou látkou. Kladením otázok učiteľ nabáda žiakov k samostatnému mysleniu, 

diskusii a formulovaniu vlastných otázok a názorov. Žiakov je možné zapojiť do výučby formou 

prezentácií, referátov, praktických ukážok apod. Výučbu je vhodné doplniť exkurziami, besedami, 

seminármi, workshopmi, návštevami divadelných predstavení apod.  

 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 
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Metódy  Formy práce 

3. ročník   

Úvod do dejín divadla, 

prvopočiatky divadla, divadelné 

formy pravekých kultúr 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Antické divadlo Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
sledovanie videozáznamu 
inscenácie antic.autorov, diskusia, 
referáty 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s  obrázkovým materiálom 

Divadlo stredoveku Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, seminárna práca 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

Ázijské divadlo Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, seminárna práca, 
príprava rekvizít tieňového 
divadla 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom, výroba rekvizít 

Humanistické a renesančné 

divadlo 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, seminárna práca, 
videoprojekcia ilustrujúca 
inscenačné postupy alžbetínskeho 
divadla a commedie dell´arte 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s obrázkovým materiálom, 

videozáznamom 

Barokové divadlo a divadlo 

osvietenstva 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, seminárna práca 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

4. ročník   

Romantizmus a historizmus v 

divadle 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, referáty, videoprojekcia 
inscenácie romantic.autorov 
a baletného predstavenia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, obrázkovým 

materiálom a videomateriálom 

Naturalizmus a realizmus  Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, návšteva operného 
predstavenia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom, návšteva divadla 
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Novátori priestoru Craig a Appia Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, citácie a čítanie 
autobiograf.materiálov 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

Kubizmus, Futurizmus, Dadaizmus 

a Surrealizmus vo vzťahu k divadlu 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, referáty 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

Od expresionizmu 

k politic.divadlu 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, citácie a čítanie 
autobiograf.materiálov 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a obrázkovým 

materiálom 

Bauhaus a divadlo Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a obrázkovým 

materiálom 

Ruské divadlo Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, videoprojekcia 
inscenácie ruského autora 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, obrázkovým 

materiálom a videomateriálom 

Súčasná svetová scénografia Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, videoprojekcia 
scénograficky výrazných 
predstavení 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a obrázkovým 

materiálom, videomateriálom 

Slovenské a české divadlo Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, videoprojekcia prvých 
slovenských inscenácií, návšteva 
predstavenia slov.autora 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a obrázkovým 

materiálom, videomateriálom, 

návšteva divadla 

Súčasná slovenská scénografia Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, videoprojekcia   
inscenácií slov.divadiel, návšteva 
predstavenia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a obrázkovým 

materiálom, videomateriálom, 

návšteva divadla 

Film a televízia Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, referáty, projekcia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a obrázkovým 

materiálom, videomateriálom 
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Zložky scénickej výpravy, 

scénická stavba 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, referáty 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a obrázkovým 

materiálom 

Tvorba inscenácie Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, referáty, účasť na 
skúšobnom procese 
profesionálneho divadla 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a obrázkovým 

materiálom, návšteva divadla 

Bábkové divadlo Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, referáty, príprava kulís, 
výroba bábok 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a obrázkovým 

materiálom, výroba rekvizít 

 

Učebné zdroje:  

 BROCKETT, O. G. Dějiny divadla. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 1999.  
 POLÁK, M. Divadlo a jeho cesta dejinami, vyd.Perfekt 2010 
 MOUSSINAC .L. Divadlo od počiatku po naše dni, Bratislava 1965 
 BLAHNIK, V. K. Světové dejiny divadla, Aventinum Praha 1929 
 KAZDA , J. Kapitoly z dejin divadla, vyd. H &H,1998 
 BERNARD , J. Co je divadlo, SPN Praha 1983 
 CESNAKOVÁ , M. Slávne osobnosti divadla, Mladé letá 1983 
 STEHLÍKOVÁ, E.  Hesla z oblasti antického a středověkého divadla. In Základní pojmy divadla. 

Praha: Libri + Národní divadlo, 2004 
 STYAN, J. L.Prvky dramatu 
 PERKNER, H. Řeč dramatu I. a II., SPN Praha 1985 
 MISTRÍK J. a kolektív autorov: Kapitoly z dejín slov.divadla, Bratislava 1967 
 TOEPLITZ,  K. T. Chaplinovo království, vyd: Mladá fronta 1965 
 BORDWELL,  D., THOMPSONOVÁ, K. Dějiny filmu, Nakladatelství lidové noviny, 2011 
 www.filmovaskola.edupage.sk  
 Verešpejová,  A. Dejiny filmu, rozhlasu a televízie 
 ZAVARSKÝ,  J. Kapitoly z dejín scénografie, vyd.JAMU 2011 
 LAJCHA,  L. Ladislav Vychodil, vyd. Tatran 2007 
 MOJŽIŠOVÁ,  I., POLÁČKOVÁ,  D. Slovenská divadelná scénografia 1920-2000, vyd. Divadelný 

ústav 2004 
 

Hodnotenie žiakov 

  Hodnotenie žiakov prebieha priebežne a v súlade s platnými kritériami hodnotenia SŠUŠSV. 

Žiaci budú hodnotení formou písomného a ústneho skúšania, ktoré je doplnené samostatne 

spracovanými referátmi a prezentáciami s využitím IKT. Okrem znalostí samotných faktov sa hodnotí 

predovšetkým schopnosť ich aplikácie, uvádzania do súvislostí a porozumenie kľúčovej problematike.  

 

https://is.muni.cz/osoba/2318
http://www.filmovaskola.edupage.sk/
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UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU Dejiny divadla a filmu 

ROČNÍK: TRETÍ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: DEJINY DIVADLA  A FILMU   1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Úvod do dejín divadla, filmu 

a televízie 2 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Funkcia a filozofia divadla 

1 

Dejepis     (1-3. 

ročník) 

Dejiny výtvarnej 

kultúry (1-3.ročník) 

- charakterizovať význam 
predmetu dejiny divadla, filmu a 
televízie 

- získať  základné vedomosti o 
vývoji divadelného umenia z 
hľadiska spoločenského kontextu, 
vyjadrovacích prostriedkov, 
základných inscenačných zložiek, 
žánrov a teoretického uvažovania 
o divadle  

- vie správne charakterizovať 
význam predmetu dejiny divadla, 
filmu a TV 

- si uvedomuje súvislosti medzi 
spoločenským vývojom a vývinom 
divadelnej praxe, rozlišuje 
jednotlivé inscenačné zložky 
a zákl.divadelné žánre 

Ústne skupinové 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Vzťah divadla a skutočnosti 
1 

- poznať  biologické predpoklady 
vlastné človeku, ktoré ho 
predurčujú k divadelným 
prejavom 

- uvedomuje si biologické danosti 
človeka, ktoré ho vedú k túžbe 
vyjadrovať sa prostredníctvom 
divadla  

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Prvopočiatky divadla 2  
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Žiak má: Žiak: 

Predhistorické divadelné 

formy 

1 

Dejepis (1.ročník) 

Dejiny výtvarnej 

kultúry (1.ročník) 

- poznať praveké - prvé formy 
divadla 

-  poznať súvis medzi umením 
pravekého človeka a jeho bojom 
o prežitie. Vedieť ho vysvetliť a 
opísať v súvislosti s divadlom 

- vedieť vysvetliť kultový a magický 
charakter umenia /divadla/ v 
praveku.  

- poznať prvý dôvod používania 
„masky“ človekom.  

- pozná praveké - prvé formy 
divadla 

-  pozná súvis medzi umením 
pravekého človeka a jeho bojom 
o prežitie. Vedieť ho vysvetliť a 
opísať v súvislosti s divadlom 

- vie vysvetliť kultový a magický 
charakter umenia v praveku.  

- vie, čo viedlo človeka k 
používaniu „masky“  

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Mimézis 

1 

- vedieť vysvetliť pojmy 
mimézis, animizmus, lovecké 
maskovanie 

-  

- vie vysvetliť pojmy mimézis, 
animizmus, lovecké maskovanie 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Divadelné formy vyspelých 

pravekých kultúr 3 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Mezopotámia 

1 

Dejepis (1.ročník)  

Dejiny výtvarnej 

kultúry (1.ročník) 

- vedieť charakterizovať 
predgrécky starovek – 
náboženské obrady, procesie 
so sochami bohov, poznať 
najstaršiu komic.scénku sveta 
„Dialóg pána a otroka“ 

- vie charakterizovať 
predgrécky starovek – 
náboženské obrady, procesie 
so sochami bohov 

- pozná najstaršiu komic.scénku 
sveta „Dialóg pána a otroka“ 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 



 

439 
 

Egypt 

1 

-  vedieť charakterizovať 
divadlo v starovekom Egypte 

- poznať dramatický papyrus, 
tzv. „Knihu mŕtvych“ , ktorý sa 
vďaka svojmu charakteru dá 
považovať za prvý scenár 

- ovládať ostatné prejavy 
divadelnej činnosti v Egypte 
(prví herci z povolania, masky, 
pantomíma, parodovanie 
božstiev) 

- vie charakterizovať divadlo v 
starovekom Egypte 

- pozná dramatický papyrus, 
tzv. „Knihu mŕtvych“ , ktorý sa 
vďaka svojmu charakteru dá 
považovať za prvý scenár 

- ovláda ostatné prejavy 
divadelnej činnosti v Egypte 
(prví herci z povolania, masky, 
pantomíma, parodovanie 
božstiev) 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Ostatné praveké kultúry 

1 

- vymenovať najstaršie staroveké 
civilizácie 

- charakterizovať najstaršie 
staroveké civilizácie  a ich 
kultúrne a divadelné prejavy 
(Sumeri, Babylončania, Peržania) 

- poznať minojskú, fenickú, 
izraelskú kultúru 

- vie vymenovať najstaršie 
staroveké civilizácie 

- vie charakterizovať najstaršie 
staroveké civilizácie  a ich 
kultúrne a divadelné prejavy 
(Sumeri, Babylončania, Peržania) 

- pozná minojskú, fenickú, 
izraelskú kultúru 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Seminárna 

práca 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia a písomné 

spracovanie 

seminárnej práce 

Antické divadlo 

6 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Divadelné formy antického 

divadla 

 

- popísať vývoj a hlavné znaky 
antického divadla a drámy 

-  charakterizovať vplyv 
antického divadla a drámy  

- poznať základné princípy 
Aristotelovej Poetiky 

- vie popísať vývoj a znaky 
antického divadla a drámy 

- vie  charakterizovať vplyv 
antického divadla a drámy a 
správne objasniť historický 
kontext  

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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- pozná základné princípy 
Aristotelovej Poetiky 

Divadlo grécke 

2 

- poznať súvis medzi gréckym 
divadlom a kultovými obradmi 

- poznať rok počiatku histórie 
podľa tradície ako aj prvú 
známu osobnosť, ktorá prvý 
krát vystúpila pred 
verejnosťou (r. 534, grécky 
herec Thespis) 

- ovládať rozvoj gréckeho 
divadla Thespisovým 
pričinením 

- poznať pôvod komédie a jej 
najvýznamnejších 
predstaviteľov v antickom 
Grécku (Aristofanes, 
Menandros) 

- zdôrazniť vplyv 
antropocentrizmu v gréckom 
umení, teda aj v divadle 

- uviesť a charakterizovať 
hlavných autorov a diela 

- pozná súvis medzi gréckym 
divadlom a kultovými obradmi 

- pozná prvú známu osobnosť 
divadla, herca Thespisa 

- ovláda rozvoj gréckeho 
divadla 

- pozná pôvod komédie a jej 
najvýznamnejších 
predstaviteľov  

- vie charakterizovať vplyv 
antropocentrizmu v gréckom 
umení 

- vie uviesť a charakterizovať 
hlavných autorov a diela 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Divadlo rímske 

1 

- poznať vplyvy, ktorými prešlo 
rímske divadlo (etruskovia, 
gréci) 

- vedieť z poznaného a 
naučeného odvodiť pojem 
„herec“ 

- pozná vplyvy, ktorými prešlo 
rímske divadlo (etruskovia, 
gréci) 

- vie  odvodiť pojem „herec“ 

- vie charakterizovať rímske, 
respektíve latinské divadlo 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia a písomné 

spracovanie referátu 
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- vedieť charakterizovať rímske, 
respektíve latinské divadlo 

- vedieť uviesť 
najvýznamnejších autorov 
latinských komédií (Terentius, 
Plautus) a latinských tragédií 
(Seneca) 

- vedieť charakterizovať 
atelánsku frašku a uviesť jej 
hlavných predstaviteľov 
(Lívius Andronikus) 

- ovládať, ako sa mení 
charakter latinského divadla 
spolu s rozmachom Ríma 

- vie uviesť najvýznamnejších 
rímskych autorov  

- vie charakterizovať atelánsku 
frašku a uviesť jej hlavných 
predstaviteľov (Lívius 
Andronikus) 

- ovláda, ako sa mení charakter 
latinského divadla spolu s 
rozmachom Ríma 

referát 

Divadelný priestor antického 

divadla 

1 

- zaznamenať oddelenie hľadiska 
od javiska 

- vedieť popísať grécke divadlá- 
amfiteátre 

- vedieť popísať rímsku 
architektúru a div.priestor 

- si uvedomuje oddelenie hľadiska 
od javiska 

- vie popísať grécke divadlá- 
amfiteátre 

- vie popísať rímsku architektúru 
a div.priestor 

Ústne 

skúšani

e 

referáty 

Ústna odpoveď 

Prezentácia 

a písom.spracovanie 

referátu 

Kostýmy a masky v antickom 

divadle 

1 

- vedieť  popísať druhy kostýmov 
a typy maskovania používané 
v antickom divadle  

- vie  popísať druhy kostýmov 
a typy maskovania používané 
v antickom divadle 

Ústne 

skúšani

e 

referáty 

Ústna odpoveď 

Prezentácia a písomné 

spracovanie referátu 

Divadlo stredoveku 5     
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Žiak má: Žiak: 

Náboženské divadlo – 

liturgické a pololiturgické hry 

2 

- poznať základnú súvislosť 
medzi umením (divadlom) a 
vznikom kresťanskej kultúry 

- vedieť rozdeliť stredoveké 
divadlo na plebejské - svetské 
žánre a náboženské žánre: 
mystériá, mirákuly, morality) 

- vedieť charakterizovať 
náboženské divadlo  a jeho 
jednotlivé žánre 

- poznať tematiku liturgických 
hier a okolnosti ich uvádzania 

- chápe súvislosť medzi 
umením (divadlom) a vznikom 
kresťanskej kultúry 

- vie rozdeliť stredoveké 
divadlo na plebejské - svetské 
žánre a náboženské žánre: 
mystériá, mirákuly, morality) 

- vie charakterizovať 
náboženské divadlo  a jeho 
jednotlivé žánre 

- pozná tematiku liturgických 
hier a okolnosti ich uvádzania 

Ústne 

skúšani

e 

Písomné 

skúšani

e 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Svetské divadlo – moralita, 

sottie, fraška 

1 

- poznať plebejské – svetské 
žánre: frašky, pastorály, 
rytiersku epiku 

- vedieť charakterizovať svetské 
stredoveké  divadlo a uviesť 
pojmy ako : trubadúri, Hans 
Sachs, meistersingeri 

- pozná plebejské – svetské 
žánre: frašky, pastorály, 
rytiersku epiku 

- vie charakterizovať svetské 
stredoveké  divadlo a uviesť 
pojmy ako : trubadúri, Hans 
Sachs, meistersingeri 

Ústne 

skúšani

e 

Písomné 

skúšani

e 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Komediálne divadlo 

1 

- vysvetliť pojmy Sottie, Dni 
bláznov, sólové výstupy 

- charakterizovať hercov 
a herectvo stredoveku 
v náboženskej aj svetskej línii 

- vysvetliť pojmy sottie, Dni 
bláznov, sólové výstupy 

- charakterizovať hercov 
a herectvo stredoveku 
v náboženskej aj svetskej línii 

Ústne 

skúšani

e 

referát 

Ústna odpoveď 

Prezentácia a písomné 

spracovanie referátu 
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Scénické formy stredovekého 

divadla v Európe 

1 

- Uviesť a opísať priestory, 
ktoré využíva stredoveké 
divadlo, mansiony simultánne 
javisko 

- Uviesť a opísať rekvizity 
stredovekého divadla 

- vie uviesť a opísať priestory, 
ktoré využíva stredoveké 
divadlo, mansiony simultánne 
javisko 

-  

- vie uviesť a opísať rekvizity 
stredovekého divadla 

Ústne 

skúšani

e 

referáty 

Ústna odpoveď 

Prezentácia 

a písom.spracovanie 

referátu 

Ázijské divadlo 

3 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Indické divadlo 

1 

- poznať súvislosť s náboženskými 
obradmi 

- vymenovať dominantné zložky 
div.predstavení– hudba, tanec 

- poznať  sanskrtskú drámu 
a tanečnú drámu  

- poznať gestiku,symboliku, 
štylizáciu indického divadla 

- poznať ľudové formy 
indic.divadla- kathakali, Kálidása 
a Šakuntalu 

- pozná súvislosť s náboženskými 
obradmi 

- pozná dominantné zložky  
div.prdstavení – hudba, tanec 

- pozná sanskrtskú a tanečnú 
drámu 

- pozná gestiku,symboliku, 
štylizáciu indického divadla 

- ovláda ľudové formy 
indic.divadla- kathakali, Kálidása 
a Šakuntalu 

Ústne 

skúšani

e 

 

Ústna odpoveď 

 

Ostatné formy orientálneho 

divadla 

1 

- definovať základné znaky a 
vývoj divadla v oblasti Orientu 
– syntetické divadlo, 
symbolický, štylizovaný 
charakter 

- porovnať so znakmi divadla 
v Európe 

- vie definovať základné znaky a 
vývoj divadla v oblasti Orientu 
– syntetické divadlo, 
symbolický, štylizovaný 
charakter 

- vie ich porovnať so znakmi 
divadla v Európe 

Ústne 

skúšani

e 

Seminárna 

práca 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia 

seminárnej práce 
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- charakterizovať vplyv 
orientálneho divadla na 
európske divadlo 20. Storočia 

- poznať princíp jávskeho 
tieňového divadla 

- dokáže charakterizovať vplyv 
orientálneho divadla na 
európske divadlo 20. Storočia 

- pozná princíp jávskeho 
tieňového divadla 

Čínske a japonské divadlo 

1 

- spoznať predstavivosť, techniku 
a jednoduchosť ako 
charakteristické znaky čínskeho 
a japonského divadla 

- uvedomiť si významnú úlohu 
masiek, kostýmov, giest a farieb, 
symboliku 

- poznať čínsku operu 

- vedieť charakterizovať dva 
základné japonské štýly divadla 
Nó a Kabuki 

- vie definovať predstavivosť, 
techniku a jednoduchosť ako 
charakteristické znaky čínskeho 
a japonského divadla 

- uvedomuje si významnú úlohu 
masiek, kostýmov, giest a farieb, 
symboliku 

- pozná čínsku operu 

- vie charakterizovať dva základné 
japonské štýly divadla Nó a 
Kabuki 

Ústne 

skúšani

e 

referát 

Ústna odpoveď 

Prezentácia a písomné 

spracovanie referátu 

Humanistické a renesančné  

divadlo 6 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Talianske renesančné divadlo 

1 

- vedieť stručne vo 
všeobecnosti charakterizovať 
renesančné divadlo 
a spoločenské pomery  14-
16.storočia  

- opísať rozvoj výtvarného 
umenia a architektúry 

- charakterizovať nástup 
renesancie a humanizmu v 

- vie stručne vo všeobecnosti 
charakterizovať renesančné 
divadlo a spoločenské pomery  
14-16.storočia  

- opíše rozvoj výtvarného 
umenia a architektúry 

- vie charakterizovať nástup 
renesancie a humanizmu v 

Ústne 

skúšani

e 

 

referáty 

 

Ústna odpoveď 

Prezentácia a písomné 

spracovanie referátov  
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Taliansku a ich vplyv na drámu 
a divadlo 

- poznať tal.renesančných 
autorov – N.Machiavelli, 
T.Tasso..) 

- ovládať rozvoj žánrov ako 
opera, balet, pastorála 

- opísať a charakterizovať 
komédiu dell´arte  

Taliansku a ich vplyv na drámu 
a divadlo 

- pozná tal.renesančných 
autorov – N.Machiavelli, 
T.Tasso..) 

- ovláda rozvoj žánrov ako 
opera, balet, pastorála 

- opíše a charakterizuje 
komédiu dell´arte 

Španielske divadlo 

1 

- vedieť charakterizovať 
pomery v divadle Španielska 
tohto obdobia  

- vymenovať dôležitých autorov 
(Lope de Vega, Miguel de 
Cervantes, Pedro Calderón de 
la Barca) 

- popísať kľúčové diela 
španielského divadla tzv. 
zlatého veku  

- vie charakterizovať pomery v 
divadle Španielska tohto 
obdobia  

- vymenuje dôležitých autorov 
(Lope de Vega, Miguel de 
Cervantes, Pedro Calderón de 
la Barca) 

- popíše kľúčové diela 
španielskeho divadla tzv. 
zlatého veku 

Ústne 

skúšani

e 

Písomné 

skúšani

e 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Francúzske divadlo 

1 

- vedieť charakterizovať 
pomery v divadle francúzskej 
renesancie 

- charakterizovať dvorské 
a školské divadlo  

- poznať žánre franc.renesanč. 
divadla - ballet du cour, 
tragédie classique, učené 
drámy 

- vie charakterizovať pomery v 
divadle francúzskej renesancie 

- pozná dvorské a školské 
divadlo  

- pozná žánre franc.renesanč. 
divadla - ballet du cour, 
tragédie classique, učené 
drámy.. 

Ústne 

skúšani

e 

referát 

Ústna odpoveď 

Prezentácia a písomné 

spracovanie referátu 
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Anglické divadlo 

(W.Shakespeare) 

1 

Dejepis (1.ročník) 

Dejiny výtvarnej 

kultúry (1.ročník) 

- vedieť charakterizovať 
Alžbetínske divadlo (kde 
vzniklo, po kom je 
pomenované, kto bol jeho 
hlavný predstaviteľ) 

- popísať divadelnú prax  
alžbetínskeho Anglicka 

- vymenovať významných 
dramatikov a najdôležitejšie 
dramatické diela tohto 
obdobia s dôrazem na dielo 
W. Shakespeara  

- vie charakterizovať 
Alžbetínske divadlo (kde 
vzniklo, po kom je 
pomenované, kto bol jeho 
hlavný predstaviteľ) 

- popíše divadelnú prax  
alžbetínskeho Anglicka 

- vymenuje významných 
dramatikov a najdôležitejšie 
dramatické diela tohto 
obdobia s dôrazom na dielo 
W. Shakespeara 

Ústne 

skúšani

e 

referáty 

Ústna odpoveď 

Prezentácia a písomné 

spracovanie referátu 

Commedia dell ´arte 

1 

- vysvetliť princípy komédie 
dell´arte a jej vývoj v Taliansku 
a Francúzsku od 16. do 18. 
stor.  

- vedieť vymenovať a vysvetliť 
typy postáv komédie dell´arte 
(Dottore,, Pantalone, Zanni, 
Brighella...) 

- vie vysvetliť princípy komédie 
dell´arte a jej vývoj v Taliansku 
a Francúzsku od 16. do 18. 
stor.  

- vie vymenovať a vysvetliť typy 
postáv komédie del l´arte 
(Dottore,, Pantalone, Zanni, 
Brighella...) 

Ústne 

skúšani

e 

Písomné 

skúšani

e 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Renesančné divadelné 

dekorácie 

1 

- charakterizovať základné črty 
renesančnej architektúry 
a výtvarného umenia a určiť ich 
vplyv na rozvoj scénografie 

- vedieť definovať vznik modernej 
div.budovy, zatemnenie javiska, 
objav perspektívy, použitie kulís, 
lóže 

- vie charakterizovať základné črty 
renesančnej architektúry 
a výtvarného umenia a určiť ich 
vplyv na rozvoj scénografie 

- vie definovať vznik modernej 
div.budovy, zatemnenie javiska, 
objav perspektívy, použitie kulís, 
lóže... 

- pozná typy maľovaných dekorácií 

Ústne 

skúšani

e 

referát 

Ústna odpoveď 

Prezentácia a písomné 

spracovanie referátu 
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- poznať typy maľovaných 
dekorácií 

- poznať inscenačnú prax 
alžbetínskeho divadla, divadlo 
Masky 

- pozná inscenačnú prax 
alžbetínskeho divadla, divadlo 
Masky 

Barokové divadlo a divadlo 

osvietenstva 6 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Spojenie hudobných 

a hraných divadelných foriem, 

vznik opery 

1 

- charakterizovať obdobie baroka 
a jeho vplyv na oblasť umenia – 
náboženské predstavy, alegórie 

- určiť prínos baroka k divadelnej 
praxi – monumentálnosť, vonkajší 
prepych, technické vymoženosti 

- charakterizovať barokový 
divadelný priestor 

- definovať hudbu ako rovnocennú 
zložku predstavenia, vplyv na 
zrod opery, vývin baletu 

- vie charakterizovať obdobie 
baroka a jeho vplyv na oblasť 
umenia – náboženské predstavy, 
alegórie 

- určí prínos baroka k divadelnej 
praxi – monumentálnosť, vonkajší 
prepych, technické vymoženosti 

- vie charakterizovať barokový 
divadelný priestor 

- vie definovať hudbu ako 
rovnocennú zložku predstavenia, 
vplyv na zrod opery, vývin baletu 

Ústne 

skupino

vé 

skúšani

e 

Ústne odpovede 

Talianske barokové divadlo 

1 

- opísať „kukátkové“ javisko  

- vymenovať talianskych 
barokových architektov 
a charakterizovať ich umelecký 
štýl ( Aleotti, Torelli, Bibiena) 

- opíše „kukátkové“ javisko  

- vymenuje talianskych barokových 
architektov a charakterizuje ich 
umelecký štýl ( Aleotti, Torelli, 
Bibiena) 

Ústne 

skúšani

e 

referát 

Ústne odpovede 

Prezentácia 

a písomné 

spracovanie 

referátu 
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Meštianske divadlo 

2 

- charakterizovať divadlo 17-teho 
storočia vo Francúzsku 

-  definovať vplyv baroka 
a klasicizmu, orientáciu na 
antické divadlo  

- vymenovať hlavných 
predstaviteľov meštianskeho 
divadla vo Francúzsku (Racine, 
Corneille, Moliére) 
a charakterizovať ich tvorbu  

- vymenovať predstaviteľov 
meštianskeho divadla v Anglicku, 
Taliansku a Nemecku 

- definovať osvietenstvo 

- vie charakterizovať divadlo 17-
teho storočia vo Francúzsku 

-  zadefinuje vplyv baroka 
a klasicizmu, orientáciu na 
antické divadlo  

- vymenuje hlavných 
predstaviteľov meštianskeho 
divadla vo Francúzsku (Racine, 
Corneille, Moliére) 
a charakterizuje ich tvorbu  

- vymenuje predstaviteľov 
meštianskeho divadla v Anglicku, 
Taliansku a Nemecku 

- vie definovať osvietenstvo 

Ústne 

skupino

vé 

skúšani

e 

Ústne odpovede 

Veľká divadelná revolúcia 

2 

- definovať 18.storočie ako 
storočie revolúcií vrátane 
revolúcií v umení 

- vedieť oddeliť tri línie veľkej 
divadelnej revolúcie- reformu 
hereckej produkcie, podriadenie 
divadla textu a autorovi 
a reformu kostýmu 

- poznať osobnosť C.Goldoniho, 
ktorý vyslobodzuje hercov 
z preštylizovaných kostýmov 

- poznať tri druhy kostýmov – 
antický, občiansky a turecký 

- poznať osobnosť E.Gottscheda 
a K.Neubauerovej a ich 
naturalistické kostýmovanie 

- oceniť  prínos mademoiselle 
Claironovej,madam Favartovej 
a herca Talmu 

- definuje 18.storočie ako storočie 
revolúcií vrátane revolúcií 
v umení 

- vie oddeliť tri línie veľkej 
divadelnej revolúcie- reformu 
hereckej produkcie, podriadenie 
divadla textu a autorovi 
a reformu kostýmu 

- pozná osobnosť C.Goldoniho, 
ktorý vyslobodzuje hercov 
z preštylizovaných kostýmov 

- pozná tri druhy kostýmov – 
antický, občiansky a turecký 

- pozná osobnosť E.Gottscheda 
a K.Neubauerovej a ich 
naturalistické kostýmovanie 

- vie oceniť  prínos mademoiselle 
Claironovej,madam Favartovej 
a herca Talmu 

Ústne 

skúšani

e 

Seminárne 

práce 

Ústne odpovede 

 

Prezentácia 

a písomné 

spracovanie 

seminárnych 

prác 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: DEJINY DIVADLA A FILMU   2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Romantizmus a historizmus v 

divadle 8 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Základy vývoja novodobého 

divadla 

3 

Dejepis (2- 3.ročník) 

Dejiny výtvarnej 

kultúry (2-3.ročník) 

- vedieť uviesť neformálne 
rozdelenie 19. storočia na 
romantizmus ako prvú polovicu 
19. storočia a realizmus ako 
druhú polovicu 19. storočia.  

-  Vedieť charakterizovať 
romantické divadlo, 
romantickú drámu, 
romantického hrdinu 

- poznať meno priekopníka 
modernej réžie - Karla 
Immermanna. 

-  Vedieť opísať novú hereckú 
techniku, ktorú priniesla 
romantická dráma.  

- uviesť hlavných predstaviteľov 
romantickej drámy a ich diela 
(Francúzsko: V. Hugo, A. 
Dumas st., A. de Musset, A. de 
Vigny, Scribe; Anglicko: G. G. 
Byron, P. B. Shelley; Rusko: A. 

- vie uviesť neformálne 
rozdelenie 19. storočia na 
romantizmus ako prvú polovicu 
19. storočia a realizmus ako 
druhú polovicu 19. storočia.  

- vie charakterizovať romantické 
divadlo, romantickú drámu, 
romantického hrdinu 

- pozná priekopníka modernej 
réžie - Karla Immermanna. 

- vie opísať novú hereckú 
techniku, ktorú priniesla 
romantická dráma.  

- uádza hlavných predstaviteľov 
romantickej drámy a ich diela 
(Francúzsko: V. Hugo, A. 
Dumas st., A. de Musset, A. de 
Vigny, Scribe; Anglicko: G. G. 
Byron, P. B. Shelley; Rusko: A. 
S. Gribojedov, A. S. Puškin, M. 
J. Lermontov). 

Ústne skupinové 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 



 

450 
 

S. Gribojedov, A. S. Puškin, M. 
J. Lermontov). 

Viedenská ľudová komédia 

1 

- charakterizovať hlavné znaky 
ľudového typu divadla 
v kontraste k dvorskému 
divadlu 

-  poznať frašky, paródie, 
rozprávky (J.N.Nestroy, 
F.Raimund) 

- charakterizovať hlavné znaky 
ľudového typu divadla 
v kontraste k dvorskému 
divadlu 

-  poznať frašky, paródie, 
rozprávky (J.N.Nestroy, 
F.Raimund) 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Melodráma a pantomíma 

1 

- reflektovať nezanedbateľnú 
úlohu melodrámy, ktorá 
pretrváva v operách 
a operetách aj ako salónna 
zábava 

- charakterizovať špecifiká 
pantomímy – mimiku, gestá, 
tanec 

- poznať výrazných 
predstaviteľov (J.G.Deburau) 

- reflektuje nezanedbateľnú 
úlohu melodrámy, ktorá 
pretrváva v operách 
a operetách aj ako salónna 
zábava 

- vie charakterizovať špecifiká 
pantomímy – mimiku, gestá, 
tanec 

- pozná výrazných 
predstaviteľov (J.G.Deburau) 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Hudobné a tanečné divadlá 

(balet, opera, opereta) 
1 

- podať stručný prehľad o vývoji 
hudobných divadelných žánrov 

- poznať ich charakteristiku 

- poznať najznámejších autorov 
opery a baletu 

- podať stručný prehľad o vývoji 
hudobných divadelných žánrov 

- pozná ich charakteristiku 

- poznať najznámejších autorov 
opery a baletu (G.Verdi) 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Reforma scény a kostýmu 

2 

- ovládať vplyv romantizmu na 
vývoj scénografie a kostýmov – 
pestrosť, fantazijnosť, 
vášnivosť, tajuplnosť, 
smerovanie k realizmu 

- ovládať vplyv romantizmu na 
vývoj scénografie a kostýmov – 
pestrosť, fantazijnosť, 
vášnivosť, tajuplnosť, 
smerovanie k realizmu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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Naturalizmus a realizmus 

4 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Divadelné spolky 

(Meiningenčania, Theatre 

Libre, Freie Buhne) 2 

Dejepis (2- 3.ročník) 

Dejiny výtvarnej 

kultúry (2- 3.ročník) 

- vedieť uviesť najvýraznejšie 
črty tvorby novátorov divadla – 
Meingenčanov, Theatre Libre, 
Freie Buhne 

- vedieť uviesť najvýraznejšie 
črty tvorby novátorov divadla – 
Meingenčanov, Theatre Libre, 
Freie Buhne 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Dráma 

1 

- charakterizovať realizmus v 
divadle a ovládať hlavných 
predstaviteľov realistickej 
drámy (Francúzsko: E. Zola, H. 
de Balzac; Rusko: N. V. Gogoľ, 
A. P. Čechov, A. N. Ostrovskij, 
L. N. Tolstoj, M. Gorkij ; 
Nórsko: H. Ibsen, B. Björnson ; 
Írsko: G. B. Shaw, O. Wilde). 

- vie charakterizovať realizmus v 
divadle a ovládať hlavných 
predstaviteľov realistickej 
drámy (Francúzsko: E. Zola, H. 
de Balzac; Rusko: N. V. Gogoľ, 
A. P. Čechov, A. N. Ostrovskij, 
L. N. Tolstoj, M. Gorkij ; 
Nórsko: H. Ibsen, B. Björnson ; 
Írsko: G. B. Shaw, O. Wilde). 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Opera (G.Verdi, R.Wagner) 

1 

 
- poznať tvorbu R.Wagnera 

a jeho Gesamtkunstwerk – 
totalitnú koncepciu divadla 

- poznať tvorbu G.Verdiho  

- pozná tvorbu R.Wagnera 
a jeho Gesamtkunstwerk– 
totalitnú koncepciu divadla 

- pozná tvorbu G.Verdiho 

  

Moderné európske divadlo 

8 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Novátori priestoru: Craig a 

Appia 1 

Dejepis (1.ročník) - vysvetliť prečo začiatok 
20.stor. znamená posun 
estetického vnímania 
javiskového priestoru 

- vysvetí prečo začiatok 20.stor. 
znamená posun estetického 
vnímania javiskového priestoru 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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- vysvetliť prínos 
scénografického pôsobenia 
A.Appiu a G.Craiga 

- vysvetlí prínos scénografického 
pôsobenia A.Appiu a G.Craiga 

 

Kubizmus, Futurizmus, 

Dadaizmus a Surrealizmus vo 

vzťahu k divadlu 

4 

- vedieť charakterizovať divadlo 
v 20. storočí, čerpanie 
námetov, spôsob tvorby, 
vplyvy. 

- vedieť uviesť vplyv 
symbolizmu, futurizmu, 
kubizmu, dadaizmu a, 
surrealizmu na divadlo  

- stručne charakterizovať hlavné 
znaky jednotlivých 
avantgardných smerov 

- vie charakterizovať divadlo v 
20. storočí, čerpanie námetov, 
spôsob tvorby, vplyvy. 

- vie uviesť vplyv symbolizmu, 
futurizmu, kubizmu, dadaizmu 
a, surrealizmu na divadlo  

- charakterizuje hlavné znaky 
jednotlivých avantgardných 
smerov 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Od expresionizmu 

k politickému divadlu 

2 

- charakterizovať 
expresionizmus ako umelecký 
smer 

- poznať prínos Maxa Reinhardta 
k vývoju divadla 

- poznať osobnosti Ervina 
Piscatora , Bertolda Brechta 
a špecifiká ich tvorby 

- charakterizuje expresionizmus 
ako umelecký smer 

- pozná prínos Maxa Reinhardta 
k vývoju divadla 

- pozná osobnosti Ervina 
Piscatora , Bertolda Brechta 
a špecifiká ich tvorby 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Bauhaus a divadlo 

1 

- definovať Bauhaus ako miesto 
výuky umeleckej tvorby 
spojenej s výukou remesiel  

-  
- HOVORIŤ O HĽADANÍ  

ideálneho životného priestoru 
pre človeka spojenom 
s hľadaním ideálneho 
scénického priestoru. 

- vie definovať Bauhaus ako 
miesto výuky umeleckej tvorby 
spojenej s výukou remesiel  

-  

- HOVORÍ O HĽADANÍ  
ideálneho životného priestoru 
pre človeka spojenom 
s hľadaním ideálneho 
scénického priestoru. 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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Ruské divadlo 

6 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Ruské divadlo v 18.storočí, 

nevoľnícke divadlo 
1 

Dejepis (2-3.ročník) 

Dejiny výtvarnej 

kultúry (2-3.ročník) 

- Charakterizovať nevoľnícke 
divadlo, činnosť kupca Volkova 
a vplyv Kataríny II.  

- vie charakterizovať nevoľnícke 
divadlo, činnosť kupca Volkova 
a vplyv Kataríny II. 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Ruské divadlo 19. a 

20.storočia, K.S.Stanislavskij, 

A.P.Čechov  

3 

- poznať okolnosti vzniku 
Malého divadla 

- vymenovať osobnosti ruského 
divadla (M.S.Ščepkin, 
P.S.Močalov) 

- poznať tvorbu 
najvýznamnejších ruských 
autorov (Gogoľ, Ostrovskij, 
Tolstoj, Gorkij,Čechov) 

- vedieť charakterizovať 
Stanislavského systém a 
uvažovanie 

- pozná okolnosti vzniku Malého 
divadla 

- vymenuje osobnosti ruského 
divadla (M.S.Ščepkin, 
P.S.Močalov) 

- pozná tvorbu najvýznamnejších 
ruských autorov (Gogoľ, 
Ostrovskij, Tolstoj, 
Gorkij,Čechov) 

- vie charakterizovať 
Stanislavského systém a 
uvažovanie 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Ruská divadelná avantgarda 

2 

- poznať tvorbu MCHATu 

- poznať špecifiká tvorby ruských 
avantgardistov: Mejerchoľďa, 
Tairova, Vachtangova 

- pozná tvorbu MCHATu 

- pozná špecifiká tvorby ruských 
avantgardistov: Mejerchoľďa, 
Tairova, Vachtangova 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Súčasná svetová scénografia 1 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  



 

454 
 

Najznámejšie osobnosti 

svetovej scénografie 
1 

Dejiny výtvarnej 

kultúry (3.ročník) 

 

Dejepis (3.ročník) 

- mať prehľad o najvýraznejších 
predstaviteľoch divadelnej 
a filmovej scénografie 

- má prehľad o najvýraznejších 
predstaviteľoch divadelnej 
a filmovej scénografie 

Ústne skúšanie 

Referát 

Ústna odpoveď 

Prezentácia a písomné 

spracovanie referátu 

České a slovenské divadlo 6 - Žiak má: - Žiak:   

Slovenské ochotnícke divadlo, 

centrá ochotníckeho divadla 

2 

- hovoriť o divadelných 
tradíciách na Slovensku 
a vzniku ochotníckeho divadla 

- poznať centrá slovenského 
ochotníckeho divadla 
(Lipt.Mikuláš, Martin..) 

- hovorí o divadelných tradíciách 
na Slovensku a vzniku 
ochotníckeho divadla 

- pozná centrá slovenského 
ochotníckeho divadla 
(Lipt.Mikuláš, Martin..) 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Seminárna práca 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia a písomné 

spracovanie seminárnej 

práce 

Slovenské profesionálne 

divadlo, vznik SND 

2 - poznať okolnosti vzniku SND 
v r.1920 

- poznať prvú aj ďalšie generácie 
hercov 

- poznať režisérske osobnosti a 
dramaturgiu 

- pozná okolnosti vzniku SND 
v r.1920 

- pozná prvú aj ďalšie generácie 
hercov 

- pozná režisérske osobnosti a 
dramaturgiu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Seminárna práca 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia a písomné 

spracovanie seminárnej 

práce 

České divadlo 2 - popísať prejavy a vývoj českej 
divadelnej kultúry v súvislosti s 
historickým vývojom v 
Čecháchod stredoveku po  
80te roky 20. Storočia 

-  uviesť špecifické znaky 
českého divadla a porovnať ho  
s vývojom európského divadla 

- popíše prejavy a vývoj českej 
divadelnej kultúry v súvislosti s 
historickým vývojom v 
Čecháchod stredoveku po  
80te roky 20. Storočia 

-  uvedie špecifické znaky 
českého divadla a porovná ho  
s vývojom európskeho divadla 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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Súčasná slovenská 

scénografia 

2 - Žiak má: - Žiak vie:   

Najvýznamnejšie osobnosti 

slovenskej scénografie 

2 - zmapovať tvorbu významných 
osobností slovenskej 
divadelnej , televíznej a 
filmovej scénografie 

- mať komplexný pohľad na 
tvorbu slovenských scénických 
a kostýmových výtvarníkov od 
päťdesiatych rokov XX. storočia 
po súčasnosť (L.Vychodil, 
M.Čorba, P. Čanecký,A.Votava, 
J.Ciller,M.Ferenčík, P.Andraško, 
K.Hollá, T.Berka a i.) 

- zmapuje tvorbu významných 
osobností slovenskej 
divadelnej , televíznej a 
filmovej scénografie 

- má komplexný pohľad na 
tvorbu slovenských scénických 
a kostýmových výtvarníkov od 
päťdesiatych rokov XX. storočia 
po súčasnosť (L.Vychodil, 
M.Čorba, P. Čanecký,A.Votava, 
J.Ciller,M.Ferenčík, P.Andraško, 
K.Hollá, T.Berka a i.) 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Film a televízia 12 - Žiak má: - Žiak vie:   

Základy vývoja svetovej 

kinematografie 

4 - ovládať periodizáciu filmového 
umenia 

- mať prehľad o dejinách filmu 
od nemého filmu cez zvukový 
až po súčasnosť.  

- osobitne ovládať grotesku, jej 
hlavné znaky 

- vedieť vymenovať a vysvetliť 
jednotlivé výrazové prostriedky 
filmu. 

- vedieť vymenovať a 
charakterizovať jednotlivé 
filmové žánre. 

- ovláda periodizáciu filmového 
umenia 

- má prehľad o dejinách filmu od 
nemého filmu cez zvukový až 
po súčasnosť.  

- osobitne ovláda grotesku, jej 
hlavné znaky 

- vie vymenovať a vysvetliť 
jednotlivé výrazové prostriedky 
filmu. 

- vie vymenovať a 
charakterizovať jednotlivé 
filmové žánre. 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Seminárna práca 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia a písomné 

spracovanie seminárnej 

práce 
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- poznať najvýznamnejších 
predstaviteľov filmového 
umenia a ich diela 

- pozná najvýznamnejších 
predstaviteľov filmového 
umenia a ich diela 

Vývoj slovenskej 

kinematografie 

2 - poznať základný vývoj slov. 
kinematografie od r.1920 po 
súčasnosť  

- poznať zákulisie filmu Jánošík 
z r.1921,  tvorbu Karla Plicku  

- ovládať vývoj slovenskej 
národnej kinematografie po 
r.1938, prvú režisérsku 
generáciu ( P.Bielik) 

- poznať tri línie v slovenskej 
hranej filmovej tvorbe: 
1.  folklórna alebo salónna 
melodráma (Varuj, Čertova 
stena) 2.     agitková (Katka) 
3.      epicko-dramatický obraz 
slovenského odboja (Vlčie diery)  

- pozná základný vývoj slov. 
kinematografie od r.1920 po 
súčasnosť  

- pozná zákulisie filmu Jánošík 
z r.1921,  tvorbu Karla Plicku  

- ovláda vývoj slovenskej 
národnej kinematografie po 
r.1938, prvú režisérsku 
generáciu ( P.Bielik) 

- pozná tri línie v slovenskej 
hranej filmovej tvorbe: 
1.  folklórna alebo salónna 
melodráma (Varuj, Čertova 
stena) 2.     agitková (Katka) 
3.      epicko-dramatický obraz 
slovenského odboja (Vlčie diery 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Seminárna práca 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia a písomné 

spracovanie seminárnej 

práce 

Vznik televízie 2 - vedieť vymenovať vynálezy 
predchádzajúce vzniku 
televízie 

- poznať okolnosti prvých 
televíznych vysielaní 

- hovoriť o rozvoji televízneho 
priemyslu po r. 1946 a televízii 
v bývalom Československu 

- vie vymenovať vynálezy 
predchádzajúce vzniku 
televízie 

- pozná okolnosti prvých 
televíznych vysielaní 

- hovorí o rozvoji televízneho 
priemyslu po r. 1946 a televízii 
v bývalom Československu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Televízne inscenačné princípy 2 - definovať inscenáciu ako 
premenu literárneho diela na 
televíznu hru 

- definuje Inscenáciu ako 
premenu literárneho diela na 
televíznu hru 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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- rozlíšiť umelecké a technické 
zložky podieľajúce sa na výrobe 
inscenácie 

- mať prehľad v špecifických 
televíznych žánroch   

- rozlišuje umelecké a technické 
zložky podieľajúce sa na výrobe 
inscenácie 

- má prehľad v špecifických 
televíznych žánroch   

Seminárna práca Prezentácia a písomné 

spracovanie seminárnej 

práce 

Charakteristika televíznej 

a filmovej scénografie 

2 - ovládať problematiku scénickej 
dekorácie pre divadlo, film a 
televíziu od výtvarného návrhu 
cez technické a konštrukčné 
výkresy až po výrobu a stavbu 
na javisku a organizáciu 
prevádzky.  

- uvedomovať si, čo je priestor 
filmu, pohyb kamery ako 
výrazový prostriedok 

- ovláda problematiku scénickej 
dekorácie pre divadlo, film a 
televíziu od výtvarného návrhu 
cez technické a konštrukčné 
výkresy až po výrobu a stavbu 
na javisku a organizáciu 
prevádzky.  

- uvedomuje si, čo je priestor 
filmu, pohyb kamery ako 
výrazový prostriedok 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Zložky scénickej výpravy 4 - Žiak má: - Žiak vie:   

Výkresová dokumentácia, 

práca scénického výtvarníka 

2 
- uvedomiť si náplň práce 

scénografa – prečítanie 
scenára, nápady pretavené 
do štúdií, kresieb či 
fotografií, práca s režisérom 
a 
kameramanom,  spolupráca 
s vedúcim výroby- zháňanie 
rekvizít, hľadanie 
zaujímavých miest, ktoré 
zodpovedajú príbehu 

- uvedomuje si náplň práce 
scénografa – prečítanie 
scenára, nápady pretavené 
do štúdií, kresieb či 
fotografií, práca s režisérom 
a 
kameramanom,  spolupráca 
s vedúcim výroby- zháňanie 
rekvizít, hľadanie 
zaujímavých miest, ktoré 
zodpovedajú príbehu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Seminárna práca 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia a písomné 

spracovanie seminárnej 

práce 
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Farba a svetlo, zvuk 

a modulácia zvuku 

2 - vedieť rozobrať, akým 
spôsobom kvalita, farba, 
intenzita a uhol svetla menia 
konkrétne scénické prvky, 
akým spôsobom je možné 
zaujímavo pracovať so svetlom 

- definovať vzťah medzi svetlom 
a materiálom, spolupráca 
medzi svetelným dizajnérom a 
scénografom.  

- poznať spôsoby práce so 
zvukom 

- vie rozobrať, akým spôsobom 
kvalita, farba, intenzita a uhol 
svetla menia konkrétne 
scénické prvky, akým 
spôsobom je možné zaujímavo 
pracovať so svetlom 

- vie definovať vzťah medzi 
svetlom a materiálom, 
spolupráca medzi svetelným 
dizajnérom a scénografom.  

- pozná spôsoby práce so 
zvukom 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Scénická stavba 2 - Žiak má: - Žiak vie:   

Materiály v scénografii a ich 

funkčnosť 

2 - charakterizovať jednotlivé 
materiály používané na výrobu 
dekorácií  a poznať ich 
fyzikálne vlastnosti, funkčnosť 

- charakterizuje jednotlivé 
materiály používané na výrobu 
dekorácií  a pozná ich fyzikálne 
vlastnosti, funkčnosť 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Seminárna práca 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia a písomné 

spracovanie seminárnej 

práce 

Tvorba inscenácie 3 - Žiak má: - Žiak vie:   

Príprava inscenácie 1 - poznať proces tvorby 
inscenácie od dramaturgického 
nápadu až po premiéru 

- poznať proces tvorby 
inscenácie od dramaturgického 
nápadu až po premiéru 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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Ekonomika výroby 1 - ovládať tvorbu finančného 
rozpočtu inscenácie  

- ovládať tvorbu finančného 
rozpočtu inscenácie, logistiku 
výroby 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Seminárna 

práca 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia a písomné 

spracovanie seminárnej 

práce 

Organizácia výroby 1 - ovládať následnosť krokov a 
logistiku výroby televíznej 
inscenácie 

- ovládať následnosť krokov a 
logistiku výroby televíznej 
inscenácie 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Bábkové divadlo 4 - Žiak má: - Žiak vie:   

Charakteristika bábkového 

divadla 

2 - vedieť určiť význam bábkového 
divadla 

- poznať stručnú históriu 
bábkového divadla, vývoj 
bábok a techník 

- poznať špecifiká scénografie 
bábkového divadla 

- vie určiť význam bábkového 
divadla 

- pozná stručnú históriu 
bábkového divadla, vývoj 
bábok a techník 

- pozná špecifiká scénografie 
bábkového divadla 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Seminárna 

práca 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia a písomné 

spracovanie seminárnej 

práce 

Typy bábok 2 - vedieť vymenovať a rozlíšiť 
bábky závesné 
(napr.marionety) a bábky 
spodové (napr.maňušky), 
ostatné typy bábok 

- popísať spôsob práce s nimi 

- vie vymenovať a rozlíšiť bábky 
závesné (napr.marionety) 
a bábky spodové 
(napr.maňušky), ostatné typy 
bábok 

- vie popísať spôsob práce s nimi 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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Všeobecné zásady hodnotenia: 

 

        Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto Školskom vzdelávacom programe (pre jednotlivcov, skupinu, pre 

ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických 

listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. 

Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického 

testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom 

didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou 

sumarizačného hodnotenia a uchovávajú sa po celú dobu štúdia žiaka. 
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9.1.4 Výtvarná príprava 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: VÝTVARNÁ PRÍPRAVA 

Názov predmetu Výtvarná príprava 

Časový rozsah výučby 4 hodiny týždenne,  spolu 396 vyučovacích hodín 

Kód a názov študijného odboru 8270 M 00 scénická kostýmová tvorba 
8260 M 00 propagačné výtvarníctvo 

Ročník 1. – 3.  

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Výtvarná príprava ako vyučovací predmet má medzi ostatnými vyučovacími predmetmi osobitné 

postavenie. Nie je náukovými predmetom, v ktorom si žiak osvojuje sústavu vedeckých pojmov, 

poučiek a zákonitostí, hoci poskytuje poučenie o sústave základných výtvarných pojmov. Obsahom 

predmetu výtvarná príprava je systematické oboznamovanie a spracúvanie výtvarného jazyka, jeho 

morfológie a syntaxe, ako prostriedku výtvarného vyjadrovania, ktoré by mal ovládať každý adept 

výtvarného umenia. Výtvarné umenie je prostriedok dorozumievania sa medzi ľuďmi. Predmet 

výtvarná príprava žiakom predkladá a názorne demonštruje, že proces výtvarnej komunikácie 

predpokladá dobré osvojenie si výtvarného jazyka a kompozičných prostriedkov, pomocou ktorých 

výtvarník vypovedá o skutočnosti, o svojich vnútorných pocitoch a o svojom vzťahu k danej 

skutočnosti. 

Obsah predmetu výtvarná príprava v 1. ročníku štúdia je tvorený dvoma základnými tematickými 

okruhmi smerujúce k poznaniu a ovládaniu základných prvkov výtvarného jazyka a prostriedkov 

výstavby a kompozície. Učivo sa zameriava na vyjadrovacie a výrazové prostriedky, ako sú škvrna, bod, 

línia, plocha a tvar, svetlo a tieň, farba, priestor a široko rozvádza prostriedky výstavby a kompozície, 

a to z hľadiska ich podielu na konštituovaní obsahu a formy výtvarného diela. Proces vyučovania v 1. 

ročníku ma spočiatku hrový charakter, nie je obmedzený konštrukčnými a technologickými 

podmienkami. Takýmto spôsobom sa buduje metodický model na návrhové postupy, ktoré sa uplatnia 

v nasledujúcom ročníku štúdia. Charakteristickým znakom vyučovacieho procesu je neustále 

prepájanie duševnej a manuálnej činnosti, osvojovanie si výtvarných prostriedkov na základe 

problémovo stanovených úloh. Pochopenie výtvarného problému, vcítenie sa do jeho podstaty sa 

prejaví v individuálnom nápade, ktorý sa cez variantné riešenie dopracúva do konečnej, esteticky 

zvládnutej podoby. Pri rozvoji tvorových schopností žiaka a jeho osobnosti sa výrazne uplatňuje 

individuálny prístup. 

V 2. ročníku je venovaná pozornosť súhrnným kompozičným cvičeniam, ktoré vyúsťujú do 

fantazijno-koncepčných štúdií smerujúcich k rozvíjaniu predstavivosti v oblasti danej problematiky. 

Žiak uvedomele využíva osvojené vyjadrovacie a výrazové prostriedky a samostatne realizuje výtvarné 

práce na zadané témy.  
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V 3. ročníku má predmet výtvarná príprava charakter ateliérového (praktického) vyučovania a vedie 

študentov k poznávaniu grafického umenia, k osvojovaniu si zákonitostí grafického jazyka a vytvára 

predpoklady pre realizovanie výtvarného zámeru v médiu grafiky. Dôraz je kladený na také tlačové 

postupy a techniky, ktoré nachádzajú uplatnenie v súdobej propagácií, reklame a dizajne. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

     Cieľom predmetu výtvarná príprava je rozvíjať u žiakov myslenie a estetické cítenie, viesť žiakov 

k osvojovaniu si zručností a vypestovaniu návykov narábania s výtvarnými prostriedkami, ktoré majú 

tvoriť základ pre ich budúcu prácu pri navrhovaní výtvarno-úžitkových artefaktov v oblasti, pre ktorú 

sa žiaci pripravujú. Úlohou predmetu výtvarná príprava je nácvik remeselno-technických zručností 

v kresbe, maľbe, modelovaní a ďalších technikách, a to pomocou materiálových prostriedkov, ktoré 

vyplývajú zo študovaného odboru. Predmet výtvarná príprava preto do veľkej miery využíva 

medzipredmetové vzťahy s praktickými cvičeniami, technickým kreslením, figurálnym kreslením, 

základmi fotografovania, písmom a podobne. Na predmet výtvarná príprava nadväzuje v 3. a 4. ročníku 

študijného odboru predmet navrhovanie a interiérová tvorba. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Vo vyučovacom predmete výtvarná príprava využívame pre utváranie a rozvíjanie nesledujúcich 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Komunikačné a sociálno – interakčné spôsobilosti:  

- vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory týkajúce sa umenia a umeleckého diela 

- orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať informácie o umení a umeleckom diele, 
o výtvarnej kultúre a dejinách výtvarnej kultúry 

- posúdiť význam nadobudnutých informácií v osobnom živote a vo zvolenom povolaní 

- zúčastňovať sa aktívne diskusie, formulovať a obhajovať svoje názory a postoje 

- uplatňovať vlastný výtvarný a estetický názor, vnímať, myslieť a samostatne sa vyjadrovať 
kultivovaným spôsobom 

 

Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti: 

- stanoviť si ciele a priority podľa svojich schopností, záujmovej a pracovnej orientácii 

- reagovať adekvátne na postrehy, námietky, hodnotenie či kritiku svojho vystupovania, 
prezentovania a presadzovania svojich názorov zo strany druhých ľudí 

- overovať si získané poznatky, kriticky zvažovať názory, postoje a jednanie iných ľudí 

- pracovať v týme a podieľať sa na realizácii spoločných pracovných a iných činností 

- podnecovať prácu týmu vlastnými návrhmi na zlepšenie práce a riešenie úloh, nezaujate 
zvažovať návrhy druhých, rešpektovať pracovný priestor druhých 
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- nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým ľudom, rešpektovať kultúru, 
umelecké hodnoty a prejavy druhých ľudí 

 

Schopnosť tvorivo riešiť problémy: 

- zhodnotiť význam rozmanitých informácií, samostatne zhromažďovať informácie, triediť 
a využívať len tie, ktoré sú pre riešenie problému najdôležitejšie 

- určovať najzávažnejšie rysy problému, zvažovať rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory 
v danom kontexte a v dlhodobejších súvislostiach, stanoviť kritéria pre voľbu konečného 
optimálneho riešenia 

- vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodržiavať ich 

 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom: 

- uvedomovať si vlastnú kultúrnu identitu, jej dejiny, špecifiká a odlišnosti od iných kultúr 

- byť vnímavý k umeleckým a kultúrnym prejavom a hodnotám a chápať ich ako významnú 
súčasť ľudskej existencie 

- uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť, dejiny, historické i súčasné 
prejavy v európskom a svetovom kontexte 

- podporovať hodnoty, výtvarné prejavy miestnej, národnej, európskej i svetovej kultúry a mať 
k nim vytvorený pozitívny vzťah 

- aktívne prispievať k vytváraniu a uchovávaniu umeleckých hodnôt a k ich odovzdávaniu ďalším 
generáciám 

 

Spôsobilosť využívať informačné technológie: 

- samostatne vyhľadávať vhodné zdroje a informácie potrebné k spracovaniu výtvarných prác 
na zadanú tému 

- evidovať, triediť a uchovávať informácie s cieľom využívať ich pri spracúvaní danej témy 

- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným 
informáciám a byť mediálne gramotný 
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Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

1. ročník   

Úvod do výtvarnej prípravy Výklad, rozhovor, diskusia Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Výrazové a vyjadrovacie prostriedky 

(morfológia) 

Praktické cvičenia 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Prostriedky výstavby a kompozície 

(syntax) 

Praktické cvičenia 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, seminárna práca 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

2. ročník   

Farebné kompozičné cvičenia Praktické cvičenia 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Umelecká ilustrácia Praktické cvičenia 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

Súhrnné kompozičné cvičenia Praktické cvičenia 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Tradičné grafické techniky Praktické cvičenia  

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

3. ročník   
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Tlač z výšky Praktické cvičenia  

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Tlač z hĺbky Praktické cvičenia  

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Tlač cez sito - sieťotlač Praktické cvičenia  

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Úžitkové spracovanie grafiky -potlač Praktické cvičenia  

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Rozhranie grafických techník Praktické cvičenia  

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

 

Učebné zdroje 

      Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

1. ročník 

Úvod do výtvarnej 

prípravy 

Fila R., Bartko O., Reištetterová 

Z.: Výtvarná príprava pre 1. a 2. 

ročník strednej 

umeleckopriemyselnej školy. 

Bratislava: SPN, 1986. 

Baleka J.: Výtvarné umění – 

výkladový slovník. Praha: 

academia, 2010. 

Smith R.: Encyklopedie 

výtvarných techník a materiálů. 

Praha: Slovart, 2000. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

  



 

466 
 

Smith R., Wright M., Horton J.: 

Škola kreslenia a maľovania, 

Bratislava: Slovart, 2003. 

Uhel J.: Identita kresby alebo 

umenie vnútorného sveta. Banská 

Bystrica: PF UMB, 02 Pedagóg, 

2009. 

Losos L.: Techniky malby. Praha: 

Pallas, 1992. 

Teissig K.: Techniky kresby. Praha: 

Aventinum, 1995. 

Výrazové 

a vyjadrovacie 

prostriedky 

(morfológia) 

Fila R., Bartko O., Reištetterová 

Z.: Výtvarná príprava pre 1. a 2. 

ročník strednej 

umeleckopriemyselnej školy. 

Bratislava: SPN, 1986. 

Prette M.C.: Tvorivosť. Farba. 

Tvar. Bratislava: Mladé letá, 1982. 

Kandinsky V.: Bod, línie, plocha. 

Praha: Triada, 2000. 

Bartko O: Farba a jej použitie. 

Bratislava: SPN – Mladé letá, 

2004. 

Brožková I.: Dobrodružství barvy. 

Paha: SPN, 1982. 

Baleka J.: Modř – medzi barvami. 

Praha: ACEDEMIA, 1999. 

Seiler-Hugová U.: Barvy. Praha: 

Wald Press, 2009. 

Uhel J.: Identita kresby alebo 

umenie vnútorného sveta. Banská 

Bystrica: PF UMB, 02 Pedagóg, 

2009. 

Roeselová V., Ježdík R.: Línie, 

barva a tvar ve výtvarné výchově. 

Praha: Sarah, 2004. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Maliarske lavice 

Maliarske 

stojany 

 

Obrázkový 

materiál 

(reprodukcie 

umeleckých diel) 

 

Prostriedky výstavby 

a kompozície (syntax) 

Fila R., Bartko O., Reištetterová 

Z.: Výtvarná príprava pre 1. a 2. 

ročník strednej 

umeleckopriemyselnej školy. 

Bratislava: SPN, 1986.  

Prette M.C.: Tvorivosť. Farba. 

Tvar. Bratislava: Mladé letá, 1982. 

Fila R.: Analýza výstavby 

výtvarného diela: Výtvarná 

kompozícia a jej prvky. Bratislava: 

Osvetový ústav, 1979. 

Nedvědová Z.., Zatloukalová I.: 

Výtvarná tvorba. Olomouc: 

Rubico, 2000. 

Schätz M.: Moderní materiály ve 

výtvarné praxi. Praha: SNTL, 1982. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Maliarske lavice 

Maliarske 

stojany 

 

Obrázkový 

materiál 

(reprodukcie 

umeleckých diel) 

 

2. ročník 

Farebné kompozičné 

cvičenia 

Fila R., Bartko O., Reištetterová 

Z.: Výtvarná príprava pre 1. a 2. 

ročník strednej 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Maliarske lavice  
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umeleckopriemyselnej školy. 

Bratislava: SPN, 1986. 

Prette M.C.: Tvorivosť. Farba. 

Tvar. Bratislava: Mladé letá, 1982. 

Bartko O: Farba a jej použitie. 

Bratislava: SPN – Mladé letá, 

2004. 

Seiler-Hugová U.: Barvy. Praha: 

Wald Press, 2009. 

Losos L.: Techniky maľby. Praha: 

Pallas, 1992. 

Štofko M.: Od abstrakcie po živé 

umenie. Bratislava: Slovart, 2007. 

Magnetická 

tabuľa 

Maliarske 

stojany 

 

Obrázkový 

materiál 

(reprodukcie 

umeleckých diel) 

Umelecká ilustrácia Tokár M.: Kontexty umeleckej 

ilustrácie. Prešov: PF PU, 1996. 

Tokár M.: Ilustrácia a názornosť. 

Prešov: PF PU, 1998. 

Tokár M.: Kapitoly z teórie knižnej 

ilustrácie. Prešov: PF PU, 2000. 

Tokár M.: Obrázkové príbehy. 

Prešpv: PF PU, 2002. 

Holešovský F.: Ilustrace pro děti - 

tradice, vztahy, objevy. Praha: 

Albatros, 1977. 

Kolektív aut.: Slovenská detská 

kniha. Bratislava: Literárne 

informačné centrum. 2008. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

(reprodukcie 

umeleckých diel 

a ilustrácií) 

Nakladateľstvo 

Meander 

http://www.mea

nder.cz/ 

Nakladateľstvo 

Baobab 

http://www.baob

ab-books.net/ 

 

 

 

Súhrnné kompozičné 

cvičenia 

Fila R., Bartko O., Reištetterová 

Z.: Výtvarná príprava pre 1. a 2. 

ročník strednej 

umeleckopriemyselnej školy. 

Bratislava: SPN, 1986. 

Prette M.C.: Tvorivosť. Farba. 

Tvar. Bratislava: Mladé letá, 1982. 

Smith R.: Encyklopedie 

výtvarných techník a materiálů. 

Praha: Slovart, 2000. 

Smith R., Wright M., Horton J.: 

Škola kreslenia a maľovania, 

Bratislava: Slovart, 2003. 

Uhel J.: Identita kresby alebo 

umenie vnútorného sveta. Banská 

Bystrica: PF UMB, 02 Pedagóg, 

2009. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Maliarske lavice 

Maliarske 

stojany 

 

Obrázkový 

materiál 

(reprodukcie 

umeleckých diel) 

 

Tradičné grafické 

techniky 

Sokol M., Sokolová K.: Grafika ako 

umenie, techniky, dáta. Banská 

Bystrica: PF UMB. 2007. 

Krejča A.: Techniky grafického 

umění. Praha: Artia, 1981. 

Obehnal A.: Grafické techniky - 

praktický průvodce. Brno: ERA, 

2005. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Grafický lis 

 

Obrázkový 

materiál 

(reprodukcie 

umeleckých diel) 

 

http://www.meander.cz/
http://www.meander.cz/
http://www.baobab-books.net/
http://www.baobab-books.net/


 

468 
 

Bauer A.: Grafika, Olomouc: 

Rubico, 1999. 

Marco J.: O grafice. Praha: Mladá 

fronta, 1981. 

3. ročník 

Tlač z výšky Sokol M., Sokolová K.: Grafika ako 

umenie, techniky, dáta. Banská 

Bystrica: PF UMB. 2007. 

Krejča A.: Techniky grafického 

umění. Praha: Artia, 1981. 

Obehnal A.: Grafické techniky - 

praktický průvodce. Brno: ERA, 

2005. 

Bauer A.: Grafika, Olomouc: 

Rubico, 1999. 

Marco J.: O grafice. Praha: Mladá 

fronta, 1981. 

Bohmerová Z., Jančár I.: 

Slovenská grafika 20. storočia, 

Bratislava: Galéria mesta 

Bratislava, 2007. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Grafický lis 

 

Obrázkový 

materiál 

(reprodukcie 

umeleckých diel) 

 

Tlač z hĺbky Sokol M., Sokolová K.: Grafika ako 

umenie, techniky, dáta. Banská 

Bystrica: PF UMB. 2007. 

Krejča A.: Techniky grafického 

umění. Praha: Artia, 1981. 

Obehnal A.: Grafické techniky - 

praktický průvodce. Brno: ERA, 

2005. 

Bauer A.: Grafika, Olomouc: 

Rubico, 1999. 

Marco J.: O grafice. Praha: Mladá 

fronta, 1981. 

Bohmerová Z., Jančár I.: 

Slovenská grafika 20. storočia, 

Bratislava: Galéria mesta 

Bratislava, 2007. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Grafický lis 

 

Obrázkový 

materiál 

(reprodukcie 

umeleckých diel) 

 

Tlač cez sito - sieťotlač Sokol M., Sokolová K.: Grafika ako 

umenie, techniky, dáta. Banská 

Bystrica: PF UMB. 2007. 

Krejča A.: Techniky grafického 

umění. Praha: Artia, 1981. 

Obehnal A.: Grafické techniky - 

praktický průvodce. Brno: ERA, 

2005. 

Bauer A.: Grafika, Olomouc: 

Rubico, 1999. 

Marco J.: O grafice. Praha: Mladá 

fronta, 1981. 

Bohmerová Z., Jančár I.: 

Slovenská grafika 20. storočia, 

Bratislava: Galéria mesta 

Bratislava, 2007. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Grafický lis 

 

Obrázkový 

materiál 

(reprodukcie 

umeleckých diel) 

 

Úžitkové spracovanie 

grafiky - potlač 

Sokol M., Sokolová K.: Grafika ako 

umenie, techniky, dáta. Banská 

Bystrica: PF UMB. 2007. 

Tabuľa 

PC 

Grafický lis  
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Krejča A.: Techniky grafického 

umění. Praha: Artia, 1981. 

Obehnal A.: Grafické techniky - 

praktický průvodce. Brno: ERA, 

2005. 

Bauer A.: Grafika, Olomouc: 

Rubico, 1999. 

Marco J.: O grafice. Praha: Mladá 

fronta, 1981. 

Bohmerová Z., Jančár I.: 

Slovenská grafika 20. storočia, 

Bratislava: Galéria mesta 

Bratislava, 2007. 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

 

Obrázkový 

materiál 

(reprodukcie 

umeleckých diel) 

Rozhranie grafických 

techník 

Sokol M., Sokolová K.: Grafika ako 

umenie, techniky, dáta. Banská 

Bystrica: PF UMB. 2007. 

Krejča A.: Techniky grafického 

umění. Praha: Artia, 1981. 

Obehnal A.: Grafické techniky - 

praktický průvodce. Brno: ERA, 

2005. 

Bauer A.: Grafika, Olomouc: 

Rubico, 1999. 

Marco J.: O grafice. Praha: Mladá 

fronta, 1981 

Bohmerová Z., Jančár I.: 

Slovenská grafika 20. storočia, 

Bratislava: Galéria mesta 

Bratislava, 2007. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Grafický lis 

 

Obrázkový 

materiál 

(reprodukcie 

umeleckých diel) 
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UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU Výtvarná príprava 

ROČNÍK: PRVÝ 

ROZPIS UČIVA PREDMETU: VÝTVARNÁ PRÍPRAVA  4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Úvod do výtvarnej prípravy 

4 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Zameranie predmetu, 

materiály, pomôcky, techniky, 

potreby 4 

 - charakterizovať zameranie 
predmetu výtvarná príprava 

- vymenovať základné pomôcky 
potrebné k predmetu výtvarná 
príprava 

- vie správne charakterizovať 
zameranie predmetu 
výtvarná príprava 

- menuje základné pomôcky 
potrebné k predmetu 
výtvarná príprava 

Ústne skupinové 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Výrazové a vyjadrovacie 

prostriedky (morfológia) 84 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Škvrna – snímanie škvŕn 

frotážou – frotážovanie tvarov 

a škvŕn nájdených  (staré 

omietky, ploty, kazy 

a nedokonalosti povrchu...) – 

komponovanie nových 

4 

 
- opísať umelecké médium 

frotáž a charakterizovať  jeho 
základné znaky  

- vytvoriť súbor záznamov 
rôznych nájdených tvarov 
a škvŕn prekopírovaním 

- vie správne opísať umelecké 
médium frotáž a menuje 
jeho základné znaky 

- vie správne zaznamenať 
rôzne nájdené tvary a škvrny 
pomocou vhodného 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Ústna odpoveď 

Súbor 

maliarskych,  krese

bných a grafických 

záznamov 
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presnejších tvarov a vznik 

kompozícií 

(ceruzkou, rudkou, uhľom, 
tlačiarenskou farbou,...) 

kresliaceho či iného nástroja 
na papieri 

- predloží vlastný súbor prác, 
na ktorých deklaruje 
poznatok frotáže 

Škvrna – odmaľovanie škvŕn – 

hľadanie škvŕn vytvorených 

náhodou (staré omietky, fľak 

na látke,...) – hľadanie podoby 

s tvarmi predmetov – 

štylizácia škvrny smerom k 

zobrazeniu 

4 

- samostatne vyhľadať náhodné 
škvrny a vhodným kresliacim či 
maliarskym nástrojom ich tvar 
napodobniť na papieri 

- komponovať z tvarov škvŕn 
nové obrazce, vytvoriť súbor 
prác 

- samostatne vyhľadáva 
náhodné škvrny a vhodným 
kresliacim či maliarskym 
nástrojom ich tvar 
zaznamenáva na papieri 

- komponuje z tvarov škvŕn 
nové obrazce, prezentuje 
ucelený súbor prác 

Praktické cvičenie  

Kontrola 

predložených prác 

Súbor 

maliarskych,  krese

bných a grafických 

záznamov 

Škvrna – škvrna ako stopa 

prírody – vzorkovník škvŕn 

vzniknutých prírodnými 

pigmentmi (plody a bobule, 

ovocie, pálenie, máčanie,...) 

4 

- iniciatívne vyhľadať vhodné 
prírodné pigmenty 

- pracovať s prírodnými 
pigmentmi vhodným 
spôsobom, vytvoriť ucelený 
vzorkovník prírodných škvŕn 
(súbor záznamov) 

- iniciatívne vyhľadá vhodné 
prírodné pigmenty 

- s prírodnými pigmentmi 
pracuje vhodným spôsobom, 
vytvorí ucelený vzorkovník 
prírodných škvŕn (súbor 
záznamov) 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor maliarskych 

a kresebných 

záznamov 

Bod – bod ako dotyk – body 

rôznych veľkostí a rôzneho 

charakteru – tvorba bodov 

rôznymi prostriedkami 

(odtáčanie predmetov, 

prepichovanie, hádzanie,...) 

a ich umiestňovanie do 

formátu 

4 

- samostatne vybrať, pripraviť 
a pracovať vhodným spôsobom 
s pomôckami na tvorbu 
bodových záznamov 

- prezentovať vlastný súbor prác 

- samostatne volí a pracuje 
vhodným spôsobom 
s pomôckami na tvorbu 
bodových záznamov 

- prezentuje vlastný súbor 
prác 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor maliarskych 

a kresebných 

záznamov 
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Bod – kresba bodmi – línie 

a plochy vznikajúce 

zoraďovaním bodov – tvorba 

lineárnych a plošných 

kompozícií 

4 

- vytvoriť lineárne a plošné 
kompozície s použitím rôznych 
kresebných a maliarskych 
techník 

- tvorí lineárne a plošné 
kompozície s použitím 
rôznych kresebných 
a maliarskych techník 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor maliarskych 

a kresebných 

záznamov 

Bod – bodová kresba zátišia – 

modelácia ilúzie tvaru 

a priestoru pomocou 

štruktúry bodov  

4 

- správne zachytiť tvar 
a modeláciu 
nakomponovaných predmetov 
s využitím len jedného výtv. 
prostriedku - bodu 

- vie správne zachytiť tvar 
a modeláciu 
nakomponovaných 
predmetov s využitím len 
jedného výtv. prostriedku - 
bodu 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Kresba zátišia 

Bod – pointilistický obraz – 

vytvorenie farebného vnemu 

pomocou štruktúry bodov – 

skúška farebnej perspektívy 
4 

- charakterizovať pointilizmus 
a pointilistický spôsob tvorby 
obrazu 

- zachytiť farebný vnem 
pomocou štruktúry bodov, 
vytvoriť pointilistickú maľbu 

- formuluje charakteristiku 
pointilizmu a popisuje 
pointilistický spôsob tvorby 
obrazu 

- zachytáva farebný vnem 
pomocou štruktúry bodov,  
tvorí pointilistickú maľbu 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Ústna odpoveď 

Maľba  

Línia – línia ako pohyb bodu- 

rôzne spôsoby zanechávania 

stopy na ploche – 

charakteristiky čiar – 

vzorkovník línií (čiar)  

4 

- vytvoriť vzorkovník línií (čiar) 
rôznym spôsobom 
zaobchádzania s 
rôznymi kresliacimi 
pomôckami 

- tvorí vzorkovník línií (čiar) 
rôznym originálnym 
spôsobom zaobchádzania 
s rôznymi kresliacimi 
pomôckami 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor kresebných 

záznamov 

Línia – línia a jej druhy – 

diktát charakteristiky čiar 

v rôznych polaritách (odvážna 

– bojazlivá, pokojná – 

nervózna, silná –slabá,...) 

4 

- zhmotniť abstraktnú predstavu 
určitej vlastnosti pomocou 
kresebného vyjadrenia na 
papieri 

- prezentuje výsledné práce, 
popisuje a obhajuje svoj 
postup pri realizácii úlohy 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor kresebných 

záznamov 
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Línia – línia vyjadrujúca 

priestor – vecná lineárna 

kresba – zátišie – stavba 

priestoru prekrývaním, 

perspektívou, mierkou, 

hrúbkou čiar,... 

4 

- zrealizovať vecnú lineárnu 
kresbu zátišia s dôrazom na 
stavbu priestoru, perspektívu, 
mierku, hrúbku čiar,... 

- realizuje vecnú lineárnu 
kresbu zátišia s dôrazom na 
stavbu priestoru, 
perspektívu, mierku, hrúbku 
čiar,... 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Kresba zátišia 

Línia – línia vytvorená 

prírodou vs. línia umelá, 

vytvorená človekom – 

kresebný záznam rôznym 

predmetov, objektov, časti,... 
4 

- samostatne vyhľadať líniu 
vytvorenú prírodou a líniu 
umelú vytvorenú človekom 

- kresbou vhodným nástrojom 
zaznamenať líniu nachádzajúcu 
sa v prírode i v umelom 
prostredí  

- samostatne uvádza príklady 
na líniu vytvorenú prírodou 
a líniu umelú, vytvorenú 
človekom 

- volí vhodný kresebný nástroj 
a adekvátnym spôsobom 
zaznamenáva líniu 
vytvorenú prírodou vs. líniu 
vytvorenú človekom 

- prezentuje súbor kresebných 
záznamov 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor kresieb 

Línia – línia a hudba – 

ekvivalencia medzi hudobným 

vyjadrením a lineárnym 

vyjadrením vnemu, zážitku, 

myšlienky – tvorba vizuálnych 

partitúr, grafu zvuku,... 

4 

- vytvoriť súbor maliarskych 
a kresebných záznamov 
inšpirovaných hudobnými 
tónmi  

- tvorí súbor maliarskych 
a kresebných záznamov 
inšpirovaných hudobnými 
tónmi 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor maliarskych 

a kresebných 

záznamov 

Plocha a tvar – geometrické 

a prírodné plochy,  vecné 

štúdie – kresba predmetu 

s pravid. geometrickým 

a nepravid. prírodným tvarom 

4 

- nakresliť predmet 
pravidelného geometrického 
tvaru a nepravidelného 
prírodného tvaru 

- vie kresbou správne zachytiť 
predmety pravidelného 
geometrického 
i nepravidelného prírodného 
tvaru 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor kresieb  
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Plocha a tvar – silueta, 

základný tvar – koláž 

geometrickými prvkami 

zachytenie správneho tvaru 

(predmet, človek, objekt, ...)  

4 

- pomocou geometrických 
prvkov a technikou 
komponovania zachytiť 
správny tvar jednotlivých 
objektov 

- zrealizovať koláž tvorenú 
geometrickými prvkami 

- geometrické prvky správne 
komponuje a zachytáva 
skutočný tvar jednotlivých 
objektov 

- realizuje koláž tvorenú 
geometrickými prvkami 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Koláž 

Plocha a tvar – modelovanie – 

tvorba objektu organického 

i neorganického 

(geometrického) tvaru 

4 

- vymodelovať pomocou 
vhodného materiálu objekt 
organického i neorganického 
tvaru 

- vymodeluje pomocou 
vhodného materiálu objekt 
organického i neorganického 
tvaru 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Objekty 

Svetlo a tieň – kresba zátišia 

s modeláciou, zachytenie 

svetla a tieňa 
4 

- nakresliť zátišie s dôrazom na 
modeláciu a zachytenie svetla 
a tieňa 

- realizuje kresbu zátišia 
s dôrazom na modeláciu 
a zachytenie svetla a tieňa 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Kresba zátišia 

Farba – výrazová stránka 

jednotlivých farieb – tvorba 

farebných maliarskych 

kompozícií 
4 

- opísať hlavné vlastnosti farieb 

- rozlíšiť a charakterizovať pojmy 
tón, sýtosť a svetlosť 

- vytvoriť vlastné farebné 
záznamy a maliarske 
kompozície 

- popisuje jednotlivé 
vlastnosti farieb 

- rozlišuje  a definuje pojmy 
tón, sýtosť a svetlosť 

- tvorí vlastné farebné 
záznamy a maliarske 
kompozície 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Ústna odpoveď 

Súbor malieb 

Farba – farebná harmónia 

a disharmónia - tvorba 

farebných maliarskych 

kompozícií, kontrastov 

4 

- vysvetliť pojmy farebná 
harmónia a disharmónia 

- vytvoriť vlastné farebné 
maliarske kompozície 
s využitím zobrazenia 
jednotlivých kontrastov 

- vie vysvetliť pojmy farebná 
harmónia a disharmónia 

- tvorí vlastné farebné 
maliarske kompozície 
s využitím zobrazenia 
jednotlivých kontrastov 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Ústna odpoveď 

Súbor malieb 
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Kontrola 

predložených prác 

Farba – chromatické 

a achromatické tóny – maľba 

polychromatická 

a monochromatická   
4 

- definovať a popísať 
chromatické a achromatické 
tóny 

- určiť rozdiel medzi 
polychromatickou 
a monochromatickou maľbou 

- zrealizovať vlastné ukážky 
maľby polychromatickej a 
monochromatickej 

- vysvetľuje a popisuje 
chromatické a achromatické 
tóny 

- uvádza rozdiel medzi 
polychromatickou a 
monochromatickou maľbou 

- realizuje vlastné maľby 
polychromatické a 
monochromatické  

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Ústna odpoveď 

Súbor malieb 

Plastické a priestorové prvky 

– vyjadrenie priestoru na 

ploche – vecná maľba 

predmetu 

4 

- vecne namaľovať predmet 
s dôrazom na priestorové  
a plastické vyjadrenie 

- realizuje maľbu predmetu 
s dôrazom na priestorové 
a plastické vyjadrenie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Maľba 

Plastické a priestorové prvky 

– priestorové vytváranie – 

vymodelovanie predmetu z 

hliny 

4 

- vymodelovať predmet z hliny 
s dôrazom na správne 
priestorové a plastické 
vyjadrenie 

- modeluje predmet z hliny 
s dôrazom na správne 
priestorové a plastické 
vyjadrenie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Objekt 

Prostriedky výstavby 

a kompozície (syntax) 44 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Rytmus v prírode – 

usporiadanosť 4 

Figurálne kreslenie 

(1. ročník) 

- samostatne vyhľadať rytmus, 
usporiadanosť či 
neusporiadanosť (v prírode a 
v umelom  prostredí) 

- samostatne uvádza príklady 
na rytmus , usporiadanosť či 
neusporiadanosť (v prírode a 
v umelom prostredí) 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Ústna odpoveď 
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a neusporiadanosť – kresebné 

štúdie 
- kresbou vhodným nástrojom 

zaznamenať rytmus 
nachádzajúci sa v prírode 
i v umelom prostredí 

- volí vhodný kresebný nástroj 
a adekvátnym spôsobom 
zaznamenáva rytmus, 
usporiadanosť či 
neusporiadanosť  

- prezentuje súbor kresebných 
záznamov 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor kresebných 

záznamov 

Rytmus – pravidelné 

komponovanie bodov a škvŕn 

– tvorba ornamentu – návrh 

na potlač textílie 

4 

- rytmicky nakomponovať body 
a škvrny s cieľom vytvoriť 
návrh na potlač textílie 

- rytmicky komponuje body 
a škvrny a realizuje návrh na 
potlač textílie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor kresieb, 

malieb a grafík 

Rytmus – farebný, plastický 

a priestorový rytmus – od 

náhodnej maľby, opakovaním 

tvaru k priestorovému 

objektu (šperk) 8 

- zrealizovať náhodnú maľbu 

- zvoliť vhodný prvok z náhodnej 
maľby, vytvoriť sériu návrhov 
na vznik priestorového objektu 

- na základe pripravených 
návrhov zrealizovať objekt 
(šperk) s použitím 
najvhodnejších materiálov 

- realizuje náhodnú maľbu 

- volí vhodný prvok 
z náhodnej maľby, opakuje 
ho a vytvára sériu návrhov 
na vznik priestorového 
objektu 

- podľa pripravených návrhov 
realizuje objekt (šperk) 
s použitím najvhodnejších 
materiálov 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Maľba, kresebné 

záznamy a návrhy, 

objekt 

Symetria a asymetria – hry so 

symetriou, vytváranie novej 

symetrie a asymetrie – kresba 

pravej, či ľavej časti 

(predmetu, ľudskej tváre) 

4 

- zrealizovať súbor kresieb 
pravej či ľavej časti 
jednotlivých predmetov, 
objektov, ľudskej tváre,... 

- realizuje súbor kresieb 
pravej či ľavej časti 
jednotlivých predmetov, 
objektov, ľudskej tváre,... 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor kresieb 

Symetria a asymetria – 

symetrická kompozícia 

4 - vytvoriť koláž zobrazujúcu 
symetrickú kompozíciu 

- tvorí koláž zobrazujúcu 
symetrickú kompozíciu 

Praktické cvičenie Koláž 
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s nesymetrických tvarov  

a naopak – analytická štúdia 

s použitím nesymetrických 
tvarov 

s použitím nesymetrických 
tvarov 

Kontrola 

predložených prác 

Rovnováha a nerovnováha, 

napätie – tvorba farebných 

maliarskych kompozícií 
4 

- zrealizovať súbor farebných 
maliarskych kompozícií 
vyjadrujúce rovnováhu, 
nerovnováhu, napätie  

- realizuje súbor farebných 
maliarskych kompozícií 
vyjadrujúce rovnováhu, 
nerovnováhu, napätie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor malieb 

Pohyb – bezprostredné 

záznamy pohybu ruky – 

kresebné a maliarske štúdie 
4 

- zrealizovať bezprostredné 
automatické záznamy pohybu 
ruky maliarskou či kresebnou 
technikou 

- realizuje bezprostredné 
automatické záznamy 
pohybu ruky maliarskou či 
kresebnou technikou 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor maliarskych 

a kresebných 

záznamov 

Pohyb – záznam prudkého 

pohybu prostredníctvom 

kresebného statického 

záznamu 

4 

- vytvoriť súbor kresieb 
zaznamenávajúcich prudký 
pohyb  

- tvorí súbor kresieb 
zaznamenávajúcich prudký 
pohyb 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor kresieb 

Proporcia – priestorové 

proporčné cvičenia – vecná 

kresebná štúdia krajiny 
4 

- nakresliť priestorovo 
a proporčne správne vecnú 
štúdiu krajiny  

- kreslí priestorovo 
a proporčne správne vecnú 
štúdiu krajiny 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Kresba krajiny 

Proporcia – proporcie 

ľudského tela – vecná 

kresebná štúdia ľudskej 

postavy 

4 - nakresliť proporčne správne 
vecnú štúdiu ľudskej postavy 

- kreslí proporčne správne 
vecnú štúdiu ľudskej postavy 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Kresba ľudskej 

postavy 
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ROČNÍK: DRUHÝ 

ROZPIS UČIVA PREDMETU: VÝTVARNÁ PRÍPRAVA  4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Farebné kompozičné cvičenia 44 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Organizácia predmetu, jeho 

cieľ, obsah, pomôcky a 

potreby 
4 

Figurálne kreslenie 

(1. ročník) 

- vedieť organizáciu predmetu 
výtvarná príprava 

- vymedziť ciele a obsah 
predmetu výtvarná príprava 

- vymenovať základné pomôcky 
potrebné k predmetu výtvarná 
príprava 

- vie organizáciu predmetu 
výtvarná príprava 

- vymedzuje ciele a obsah 
predmetu výtvarná príprava 

- menuje základné pomôcky 
potrebné k predmetu 
výtvarná príprava 

Ústne skupinové 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Škvrna a jej výrazové 

možnosti – náhodná 

automatická maľba 
4 

- zrealizovať náhodné 
automatické maľby s dôrazom 
na akciu, spontánnosť, 
individualitu 

- realizuje náhodné 
automatické maľby 
s dôrazom na akciu, 
spontánnosť, svoju vlastnú 
individualitu a osobnosť 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor malieb 

Škvrna ako stopa činností – 

maľba motivovaná aktuálnymi 

pocitmi 

4 

- vytvoriť maľby na základe 
vlastných aktuálnych pocitov  

- tvorí maľby na základe 
vlastných aktuálnych pocitov 

Praktické cvičenie Súbor malieb 
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Kontrola 

predložených prác 

Škvrna a jej rôzne druhy – 

diktát charakteristiky škvŕn 

v rôznych polaritách 
4 

- zhmotniť abstraktnú predstavu 
určitej vlastnosti pomocou 
maliarskeho vyjadrenia na 
papieri 

- prezentuje výsledné práce, 
popisuje a obhajuje svoj 
postup pri realizácií 
jednotlivých škvrnových 
malieb 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor malieb 

Farebná improvizácia 

a náhoda – viacnásobný 

dekalk 
4 

- vytvoriť súbor farebných 
malieb a grafík, odtlačkov 
rôznych náhodných škvŕn 

- tvorí súbor farebných malieb 
a grafík, odtlačkov rôznych 
náhodných škvŕn 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor malieb a 

grafík 

Akvarelové ručné papiere – 

rozpíjanie farebných 

pigmentov 

4 

- popísať bod po bode presný 
technologický postup výroby 
ručného papiera 

- samostatne vytvoriť súbor 
autorských ručných papierov 

- opísať základné znaky 
a princípy akvarelovej techniky 

- popisuje bod po bode 
presný technologický postup 
výroby ručného papiera 

- samostatne tvorí 
a prezentuje súbor 
autorských ručných papierov 

- popisuje základné znaky 
a princípy akvarelovej 
techniky 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Ústna odpoveď 

Súbor autorských 

ručných papierov 

Abstraktný expresionizmus – 

spoločná gestická maľba na 

veľkom obrazovom formáte 
4 

- charakterizovať základné znaky 
a princípy maliarskeho štýlu - 
abstraktného expresionizmu 

- spolupracovať so spolužiakmi 
a vytvoriť na veľkom 
obrazovom formáte spoločnú 
gestickú maľbu  

- charakterizuje základné 
znaky a princípy maliarskeho 
štýlu -abstraktného 
expresionizmu 

- spolupracuje so spolužiakmi 
a tvorí na veľkom 
obrazovom formáte 
spoločnú gestickú maľbu 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Ústna odpoveď 

Spoločná maľba 
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Lyrická abstrakcia – snímanie 

a maliarske dotváranie 

farebných škvrnových 

kompozícií pomocou 

kaligrafie 

4 

- uviesť hlavné znaky a črty 
umeleckej tendencie – lyrickej 
abstrakcie 

- objasniť techniku kaligrafie 

- vytvoriť súbor malieb 
s využitím techniky kaligrafie  

- uvádza hlavné črty a znaky 
umeleckej tendencie, lyrickej 
abstrakcie 

- objasňuje techniku kaligrafie 

- tvorí súbor malieb s využitím 
techniky kaligrafie 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Ústna odpoveď 

Súbor malieb 

Od abstrakcie ku zobrazeniu - 

komponovanie nových 

obrazov z náhodných tvarov 

škvŕn - (portrét, skupinový 

portrét, figúra, zátišie, krajina) 

12 

- z náhodných tvarov škvŕn 
nakomponovať nové obrazy 
zobrazujúceho charakteru 

- realizovať technikou maľby 
portrét, skupinový portrét, 
figúru, zátišie, krajinu  

- z náhodných tvarov škvŕn 
komponuje nové obrazy 
zobrazujúceho charakteru 

- realizuje technikou maľby 
portrét, skupinový portrét, 
figúru, zátišie, krajinu 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor malieb 

Umelecká ilustrácia 28 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Kontexty umeleckej ilustrácie 

-  knižná ilustrácia a jej formy 

spracovania 
4 

Dejiny výtvarnej 

kultúry (2. ročník) 

- charakterizovať umeleckú 
ilustráciu 

- opísať druhy umeleckej 
ilustrácie 

- bližšie definovať rôzne formy 
a spôsoby spracovania knižnej 
ilustrácie 

- charakterizuje umeleckú 
ilustráciu  

- popisuje druhy umeleckej 
ilustrácie 

- bližšie definuje rôzne formy 
a spôsoby spracovania 
knižnej ilustrácie 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Autorská ilustrácia 

k obľúbenému literárnemu 

príbehu – návrhy, štúdie, 

skice 

4 

- vybrať obľúbený literárny 
príbeh a jednotlivé časti 
(kapitoly) vhodné 
k spracovaniu ilustrácie 

- vytvoriť súbor návrhov, štúdií 
a skíc k ilustrácii  

- volí obľúbený literárny 
príbeh a jednotlivé časti 
(kapitoly) vhodné 
k spracovaniu ilustrácie 

- tvorí súbor návrhov, štúdií 
a skíc k ilustrácii  

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor maliarskych 

a kresebných 

záznamov – štúdie a 

skice 
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Realizácia autorskej ilustrácie 

– kresebna a maliarska tvorba 

konkrétneho návrhu  
8 

- zrealizovať výsledné autorské 
ilustrácie vhodne zvolenou 
výtvarnou technikou 

- realizuje výsledné autorské 
ilustrácie vhodne zvolenou 
výtvarnou technikou 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor autorských 

ilustrácií  

Titulná stránka – obálka 

k obľúbenému literárnemu 

príbehu – návrhy, štúdie, 

skice 

4 

- vytvoriť súbor návrhov, štúdií 
a skíc k obálke literárneho 
príbehu 

- tvorí súbor návrhov, štúdií 
a skíc k obálke literárneho 
príbehu 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor maliarskych 

a kresebných 

záznamov – štúdie 

a skice 

Realizácia titulnej stránky – 

obálky k obľúbenému 

literárnemu príbehu - 

kresebna a maliarska tvorba 

konkrétneho návrhu, grafické 

spracovanie 

8 

- zrealizovať výsledný návrh 
obálky literárneho príbehu 
vhodne zvolenou výtvarnou 
technikou 

- realizuje výsledný návrh 
obálky literárneho príbehu 
vhodne zvolenou výtvarnou 
technikou 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Výtvarné 

spracovaný návrh 

na obálku 

literárneho príbehu  

Súhrnné kompozičné cvičenia 36  
    

Vecné štúdie štruktúrne – 

štruktúra a faktúra – snímanie 

štruktúr z rôznych predmetov 

– faktúra, odtlačok, kresebný 

záznam 
4 

 
- uviesť rozdiel v pojmoch 

štruktúra a faktúra 

- samostatne vyhľadať príklady 
na štruktúru a faktúru 

- snímať štruktúru a faktúru 
z rôznych predmetov pomocou 
odtlačku, frotáže, kresebným 
záznamom 

- zrealizovať súbor kresebných 
a grafických záznamov 

- správne určuje rozdiel medzi 
štruktúrou a faktúrou 

- samostatne vyhľadáva 
príklady na štruktúru 
a faktúru 

- sníma štruktúru a faktúru 
z rôznych predmetov 
pomocou odtlačku, frotáže, 
kresebným záznamom 

- realizuje súbor kresebných 
a grafických záznamov 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Ústna odpoveď 

Súbor kresebných 

a grafických 

záznamov 
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Vecné štúdie tvarové – 

lineárna a valérová kresba 

zátišia 
4 

- vytvoriť valérovú kresbu zátišia 
s dôrazom na zachytenie 
správneho tvaru a priestoru 

- tvorí valérovú kresbu zátišia 
s dôrazom na zachytenie 
správneho tvaru a priestoru 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Kresba 

Vecné štúdie farebné – maľba 

zátišia 
4 

- vytvoriť vecnú realistickú 
maľbu zátišia 

- tvorí vecnú realistickú maľbu 
zátišia 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Maľba 

Abstrakcia a štylizácia zátišia – 

farebné posuny do studených, 

teplých a komplementárnych 

farieb – maľba zátišia 

12 

- zrealizovať štylizovanú maľbu 
zátišia, farebný posun do 
studených, teplých 
a komplementárnych farieb 

- realizuje štylizovanú maľbu 
zátišia, farebný posun do 
studených, teplých 
a komplementárnych farieb 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor malieb 

Posuny reálne vecné 

naštudovaných tvarov – 

štylizácia a zjednodušovanie 

tvarov – šrafovaná kresba, 

farebná koláž, návrh na 

farebný linoryt 
12 

- na základe naštudovaných 
predmetov zátišia vedieť 
pomocou šrafovanej kresby 
zjednodušiť tvar jednotlivých 
objektov 

- nadviazať na šrafovanú kresbu 
a zrealizovať farebnú koláž 

- na základe farebnej koláže 
vyhotoviť návrh na farebný 
linoryt 

- na základe naštudovaných 
predmetov zátišia vie 
pomocou šrafovanej kresby 
zjednodušiť tvar jednotlivých 
objektov 

- vie nadviazať na šrafovanú 
kresbu a realizuje farebnú 
koláž 

- na základe farebnej koláže 
vyhotoví návrh na farebný 
linoryt 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Šrafovaná kresba, 

farebná koláž,  

kresba – farebný 

návrh 

Tradičné grafické techniky 24 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
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Rozdelenie tradičných 

grafických techník- štúdie, 

skúšky, príprava 

tlačiarenských matríc 

8 

Dejiny výtvarnej 

kultúry (1. ročník) 
- uviesť rozdelenie tradičných 

grafických techník 

- popísať jednotlivé tradičné 
grafické techniky 

- preniesť návrh farebného 
linorytu na matricu 

- realizovať prípravu matrice pre 
farebný linoryt, vyryť prvú 
vrstvu 

- správne uvádza rozdelenie 
tradičných grafických 
techník 

- opisuje jednotlivé tradičné 
grafické techniky 

- prenáša návrh farebného 
linorytu na matricu 

- realizuje prípravu matrice 
pre farebný linoryt, vyrýva 
prvú vrstvu 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Ústna odpoveď 

Súbor maliarskych 

a kresebných 

záznamov – štúdie 

a skice 

Matrica linorytu 

Realizácia farebného linorytu 

– tvorba matrice, tlač 

jednotlivých farebných vrstiev 
16 

- zrealizovať tlač prvej vrstvy 
farebného linorytu 

- zrealizovať tlač postupne 
ďalších farebných vrstiev 
linorytu 

- odprezentovať  výsledný súbor 
grafických listov 

- realizuje tlač prvej vrstvy 
farebného linorytu 

- realizuje postupne tlač 
ďalších farebných vrstiev 
linorytu 

- prezentuje výsledný súbor 
grafických listov 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor grafických 

listov 

 

ROČNÍK: TRETÍ 

ROZPIS UČIVA PREDMETU: VÝTVARNÁ PRÍPRAVA  4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Tlač z výšky 52      
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Žiak má: Žiak: 

Organizácia predmetu, jeho 

cieľ, obsah, pomôcky a 

potreby 

4 

 - vedieť organizáciu predmetu 
výtvarná príprava 

- vymedziť ciele a obsah 
predmetu výtvarná príprava 

- vymenovať základné pomôcky 
potrebné k predmetu výtvarná 
príprava 

- vedieť zásady bezpečnosti 
práce v grafickej dielni 

- vie organizáciu predmetu 
výtvarná príprava 

- vymedzuje ciele a obsah 
predmetu výtvarná príprava 

- menuje základné pomôcky 
potrebné k predmetu 
výtvarná príprava 

- vie vymenovať zásady 
bezpečnosti práce v grafickej 
dielni 

Ústne skupinové 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Spôsob tlače z výšky – vývoj 

a podstata technologických 

postupov pri tlači z výšky, 

základné pojmy a 

terminológia 

4 

- popísať spôsob tlače z výšky, 
charakterizovať vývoj 
a podstatu technologických 
postupov pri tlači z výšky 

- vysvetliť základné pojmy 
vzťahujúce sa k tlači z výšky 

- vymenovať techniky tlače 
z výšky 

- objasniť pomôcky, materiálové 
zabezpečenie a technologické 
postupy jednotlivých techník 
tlače z výšky 

- vie popísať spôsob tlače 
z výšky, charakterizovať 
vývoj a podstatu 
technologických postupov 
pri tlači z výšky 

- vysvetľuje základné pojmy 
vzťahujúce sa k tlači z výšky 

- menuje techniky tlače 
z výšky 

- objasňuje pomôcky, 
materiálové zabezpečenie 
a technologické postupy 
jednotlivých techník tlače z 
výšky 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prírodninová tlač – 

komponovanie obrazcov 

použitím vhodných prírodnín 

(rastliny, plody, úlomky 

kôry,...) a následné 

4 

- iniciatívne vyhľadať vhodné 
prírodniny s reliéfom 
a výraznou štruktúrou 

- vhodne nakomponovať vybraté 
prírodniny na podložku 

- iniciatívne vyhľadáva vhodné 
prírodniny s reliéfom 
a výraznou štruktúrou 

- vhodne komponuje vybraté 
prírodniny na podložku 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor (séria) 

grafických 

odtlačkov 
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odtláčanie, zachytenie 

štruktúr a reliéfu prírodných 

predmetov 

- vytvoriť sériu odtlačkov 
zaznamenávajúce čisto 
prírodné predmety 

- vhodne zapaspartovať 
a odprezentovať výslednú sériu 
odtlačkov 

- realizuje sériu odtlačkov 
zaznamenávajúce čisto 
prírodné predmety 

- vhodne paspartuje 
a prezentuje výslednú sériu 
odtlačkov 

Slepotlač – komponovanie 

obrazcov použitím vhodných 

reliéfnych a štrukturálnych 

predmetov (mriežky, textílie, 

čipky, krajky,...) a následné 

odtláčanie, zachytenie 

štruktúr a reliéfu  
4 

- charakterizovať techniku 
slepotlače 

- opísať postup tvorby 
slepotlačového odtlačku 

- iniciatívne vyhľadať vhodné 
reliéfne a štrukturálne 
predmety 

- vytvoriť sériu slepotlačových 
odtlačkov 

- vymenovať vhodné spôsoby 
použitia a odprezentovania 
slepotlačových odtlačkov 

- odprezentovať výslednú sériu 
odtlačkov 

- charakterizuje techniku 
slepotlače 

- popisuje postup tvorby 
slepotlačového odtlačku 

- iniciatívne vyhľadáva vhodné 
reliéfne a štrukturálne 
predmety 

- realizuje sériu 
slepotlačových odtlačkov 

- menuje vhodné spôsoby 
použitia a odprezentovania 
slepotlačových odtlačkov 

- prezentuje výslednú sériu 
odtlačkov 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor (séria) 

grafických 

odtlačkov 

Frotáž – komponovanie 

obrazcov použitím vhodných 

reliéfnych a štrukturálnych 

predmetov a následné 

prekopírovanie pomocou 

(ceruzky, pastelky, rudky, 

uhlíka, tlačiarenskej farby,...) 

4 

- charakterizovať a popísať 
techniku frotáž 

- opísať technologický postup 
techniky frotáže 

- iniciatívne vyhľadať vhodné 
reliéfne a štrukturálne 
predmety 

- vytvoriť sériu frotážových prác  

- odprezentovať výslednú sériu 
prác 

- charakterizuje a popisuje 
techniku frotáž 

- popisuje technologický 
postup techniky frotáže 

- iniciatívne vyhľadáva vhodné 
reliéfne a štrukturálne 
predmety 

- realizuje sériu frotážových 
prác  

- prezentuje výslednú sériu 
prác 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor (séria) 

grafických 

odtlačkov 
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Materiálová tlač - 

komponovanie obrazcov 

použitím vhodných nájdených 

predmetov, kombinovanie 

prírodných i umelých 

predmetov s cieľom vytvoriť 

odtlačok na zadanú tému 

8 

- iniciatívne vyhľadať vhodné 
reliéfne a štrukturálne 
predmety 

- samostatne nakomponovať 
predmety na podložke 

- brať do úvahy zadanú tému 
a realizovať sériu odtlačkov 

- vhodne zapaspartovať 
a odprezentovať výslednú sériu 
prác 

- iniciatívne vyhľadáva vhodné 
reliéfne a štrukturálne 
predmety 

- samostatne komponuje 
predmety na podložke 

- berie do úvahy zadanú tému 
a realizuje sériu odtlačkov 

- vhodne paspartuje 
a prezentuje výslednú sériu 
prác 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor (séria) 

grafických 

odtlačkov 

Tlač z koláže  - tvorba koláže 

(matrice) s použitým 

najrôznejších podložiek, 

striedanie hladkých či drsných 

povrchov, vrstvenie 

a následné odtláčanie  

4 

- vhodne zvoliť jednotlivé 
podložky (papiere, kartóny, 
fólie, ...) potrebné k tvorbe 
koláže 

- vrstviť a nakomponovať koláž 
s použitím vhodných podložiek 

- realizovať sériu odtlačkov, 
vhodne ich zapaspartovať a 
odprezentovať 

- vhodne volí jednotlivé 
podložky (papiere, kartóny, 
fólie,...) potrebné k tvorbe 
koláže 

- vrství a komponuje koláž 
s použitím vhodných 
podložiek 

- realizuje sériu odtlačkov, 
vhodne ich paspartuje a 
prezentuje 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor (séria) 

grafických 

odtlačkov 

Výškotlačová matrica – 

experiment s možnosťami 

spracovania matrice pre tlač 

z výšky (overovanie 

materiálov, nástrojov, 

postupov,...) 8 

- experimentovať s možnosťami 
spracovania matrice pre tlač 
z výšky 

- samostatne pracovať so 
zvolenými materiálmi a 
nástrojmi 

- voliť vlastné originálne postupy 
spracovania výškotlačovej 
matrice 

- realizovať sériu odtlačkov, 
vhodne ich zapaspartovať a 
odprezentovať 

- experimentuje 
s možnosťami spracovania 
matrice pre tlač z výšky 

- samostatne pracuje so 
zvolenými materiálmi 
a nástrojmi 

- volí vlastné originálne 
postupy spracovania 
výškotlačovej matrice 

- realizuje sériu odtlačkov, 
vhodne ich paspartuje a 
prezentuje 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor (séria) 

grafických 

odtlačkov 
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Linoryt – transpozícia kresby 

do jazyka grafickej techniky 

linorytu – tvorivá 

interpretácia kresby na 

zadanú tému do podoby 

výškotlačovej grafiky, tvorba 

matrice, tlač 

12 

- správne prepísať kresbový 
návrh na lino 

- vyryť jednotlivé vrstvy do lina 
a pripraviť výškotlačovú 
matricu na tlač 

- vhodne narábať s pomôckami 
potrebnými pre tlač 

- vytvoriť súbor odtlačkov 
linorytu 

- odprezentovať  výsledný súbor 
grafických listov 

- správne prepisuje kresbový 
návrh na lino 

- vyrýva jednotlivé vrstvy do 
lina a pripravuje 
výškotlačovú matricu na tlač 

- vhodne narába s pomôckami 
potrebnými pre tlač 

- realizuje súbor odtlačkov 
linorytu 

- prezentuje výsledný súbor 
grafických listov 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor grafických 

listov (súbor 

linorytov) 

Tlač z hĺbky 36 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Mechanické hĺbkotlačové 

techniky – rytiny – spôsob 

tlače z hĺbky – vývoj 

a podstata technologických 

postupov pri mechanických 

hĺbkotlačových technikách – 

základne pojmy a 

terminológia 4 

Dejiny výtvarnej 

kultúry (2. ročník) 

- popísať spôsob tlače z hĺbky, 
charakterizovať vývoj 
a podstatu technologických 
postupov pri tlači z hĺbky 

- vysvetliť základné pojmy 
vzťahujúce sa k tlači z hĺbky 

- vymenovať mechanické 
hĺbkotlačové techniky 
a charakterizovať postup ich 
spracovania 

- objasniť pomôcky, materiálové 
zabezpečenie a technologické 
postupy jednotlivých 
mechanických hĺbkotlačových 
techník - rytín 

- opisuje spôsob tlače z hĺbky, 
charakterizuje vývoj 
a podstatu technologických 
postupov pri tlači z hĺbky 

- vie vysvetliť pojmy 
vzťahujúce sa k tlači z hĺbky 

- menuje mechanické 
hĺbkotlačové techniky 
a charakterizuje postup ich 
spracovania 

- vie objasniť pomôcky, 
materiálové zabezpečenie 
a technologické postupy 
jednotlivých mechanických 
hĺbkotlačových techník - 
rytín  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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Chemické hĺbkotlačové 

techniky – lepty – spôsob 

tlače, vývoj a podstata 

technologických postupov pri 

chemických hĺbkotlačových 

technikách – základné pojmy 

a terminológia 4 

- vymenovať jednotlivé 
chemické hĺbkotlačové 
techniky a popísať spôsob ich 
realizácie 

- objasniť pomôcky, materiálové 
zabezpečenie a technologické 
postupy jednotlivých 
chemických hĺbkotlačových 
techník 

- vedieť zásady bezpečnosti 
práce v grafickej dielni pri 
realizácií chemických 
hĺbkotlačových techník 

- menuje jednotlivé chemické 
hĺbkotlačové techniky 
a popisuje spôsob ich 
realizácie 

- vie objasniť pomôcky, 
materiálové zabezpečenie 
a technologické postupy 
jednotlivých chemických 
hĺbkotlačových techník 

- vie vymenovať zásady 
bezpečnosti práce v grafickej 
dielni pri realizácií 
chemických hĺbkotlačových 
techník 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Materiálová tlač – tlač z hĺbky, 

z matrice, ktorá vzniká 

vrstvením materiálu – 

experiment, komponovanie 

obrazcov použitím vhodných 

nájdených predmetov 
8 

- iniciatívne vyhľadať vhodné 
reliéfne a štrukturálne 
predmety 

- samostatne nakomponovať 
predmety na podložke 

- brať do úvahy zadanú tému 
a realizovať sériu výtlačkov 

- vhodne zapaspartovať 
a odprezentovať výslednú sériu 
prác 

- iniciatívne vyhľadáva vhodné 
reliéfne a štrukturálne 
predmety 

- samostatne komponuje 
predmety na podložke 

- berie do úvahy zadanú tému 
a realizuje sériu výtlačkov 

- vhodne paspartuje 
a prezentuje výslednú sériu 
prác 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor (séria) 

grafických 

výtlačkov  

Hĺbkotlačová matrica – tlač 

z hĺbky, z matrice vytvorenej 

použitím jedného samostatne 

zvoleného materiálu, využitie 

alternatívnych materiálov 

(vyrývanie do fólie, tetrapak, 

lepenka, ...) 

8 

- experimentovať s možnosťami 
spracovania matrice pre tlač 
z hĺbky 

- samostatne pracovať so 
zvolenými materiálmi a 
nástrojmi 

- experimentuje 
s možnosťami spracovania 
matrice pre tlač z hĺbky 

- samostatne pracuje so 
zvolenými materiálmi 
a nástrojmi 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor (séria) 

grafických 

výtlačkov 
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- voliť vlastné originálne postupy 
spracovania hĺbkotlačovej 
matrice 

- realizovať sériu výtlačkov, 
vhodne ich zapaspartovať a 
odprezentovať 

- volí vlastné originálne 
postupy spracovania 
hĺbkotlačovej matrice 

- realizuje sériu výtlačkov, 
vhodne ich paspartuje a 
prezentuje 

Suchá ihla - transpozícia 

kresby do jazyka grafickej 

techniky suchej ihly – tvorivá 

interpretácia kresby na 

zadanú tému do podoby 

hĺbkotlačovej grafiky, tvorba 

matrice, tlač 12 

- správne prepísať kresbový 
návrh na hĺbkotlačovú 
podložku (matricu) 

- vyryť jednotlivé ťahy kresby do 
hĺbkotlačovej podložky 
a pripraviť matricu na tlač 

- vhodne narábať s pomôckami 
potrebnými pre techniku 
suchej ihly 

- vytvoriť súbor výtlačkov 
technikou suchej ihly 

- odprezentovať výsledný súbor 
grafických listov 

- správne prepisuje kresbový 
návrh na hĺbkotlačovú 
podložku (matricu) 

- vyrýva jednotlivé ťahy 
kresby do hĺbkotlačovej 
podložky a pripravuje 
matricu na tlač 

- vhodne narába s pomôckami 
potrebnými pre techniku 
suchej ihly 

- realizuje súbor výtlačkov 
technikou suchej ihly 

- prezentuje výsledný súbor 
grafických listov 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor grafických 

listov  

Tlač cez sito 4  
    

Sieťotlač (serigrafia) – princíp 

a spôsob tlače cez sito, vývoj 

a podstata technologického 

postupu, využitie 

a spracovanie sieťotlače, 

základné pojmy a 

terminológia 

4 

 
- charakterizovať techniku 

sieťotlače 

- opísať princíp a spôsob tlače 
cez sito 

- definovať podstatu 
technologického procesu, 
vecne opísať vývoj sieťotlače 

- charakterizuje techniku 
sieťotlače 

- popisuje princíp a spôsob 
tlače cez sito 

- definuje podstatu 
technologického procesu, 
vecne popisuje vývoj 
sieťotlače 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Seminárna práca 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia 

a písomné 

spracovanie 

seminárnej práce 
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- opísať využitie sieťotlače 
a uviesť rôzne možnosti jej 
spracovania 

- zadefinovať a objasniť základné 
pojmy súvisiace s technikou 
sieťotlače  

- popisuje využitie sieťotlače 
a uvádza rôzne možnosti jej 
spracovania 

- definuje a objasňuje 
základné pojmy súvisiace 
s technikou sieťotlače 

Úžitkové spracovanie grafiky 

- potlač 32 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Potlač – opakovanie 

a rytmické zoskupovanie 

obrazcov – návrhy, pokusy, 

skúšky a experimenty tlače na 

papier a textil 

8 

 
- vytvoriť nákresy, náčrty a skice 

jednoduchých obrazcov 
a vzorov v kresbe 

- správne prepísať kresbový 
návrh na vhodnú podložku 
(matricu) 

- vyryť jednotlivé vrstvy do 
podložky a pripraviť matricu na 
tlač 

- dodržať rytmický sled, 
zoskupovať a odtláčať matricu 
na vhodný materiál s cieľom 
vytvoriť potlač 

- realizovať súbor výtlačkov 

- tvorí nákresy, náčrty a skice 
jednoduchých obrazcov 
a vzorov v kresbe 

- správne prepisuje kresbový 
návrh na vhodnú podložku 
(matricu) 

- ryje jednotlivé vrstvy do 
podložky a správne 
pripravuje matricu na tlač 

- dodržiava rytmický sled, 
pravidelnosť, zoskupuje 
a odtláča matricu na vhodný 
materiál 

- realizuje súbor výtlačkov 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor nákresov, 

náčrtov a skíc 

Súbor grafických 

výtlačkov 

Tvorba obalového materiálu – 

využitie tlače v propagácií, 

reklame a dizajne -  návrh 

obalu priemyselného výrobku 
12 

- vytvoriť návrhy (nákresy, 
náčrty a skice) potlače na 
obalový materiál 
priemyselného výrobku 

- správne prepísať kresbový 
návrh na vhodnú podložku 
(matricu) 

- tvorí návrhy (nákresy, náčrty 
a skice) potlače na obalový 
materiál priemyselného 
výrobku 

- správne prepisuje kresbový 
návrh na vhodnú podložku 
(matricu) 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor nákresov, 

náčrtov a skíc 

Súbor 

zaadjustovaných 

prác 
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- vyryť jednotlivé vrstvy do 
podložky a pripraviť matricu na 
tlač 

- dodržať rytmický sled, 
zoskupovať a odtláčať matricu 
na vhodný materiál s cieľom 
vytvoriť potlač 

- výsledné výtlačky ďalej 
spracovať do podoby obalu 
priemyselného výrobku 

- odprezentovať výsledné práce 
s dôrazom na vhodnú 
adjustáciu 

- ryje jednotlivé vrstvy do 
podložky a pripravuje 
matricu na tlač 

- dodržiava rytmický sled, 
zoskupuje a odtláča matricu 
na vhodný materiál s cieľom 
vytvoriť potlač 

- výsledne výtlačky ďalej 
spracúva do podoby obalu 
priemyselného výrobku 

- prezentuje výsledné práce 
s dôrazom na vhodnú 
adjustáciu 

Tvorba potlače na textil – 

tvorba dezénu látky – využitie 

tlače v odevníctve 

a v textilnom priemysle – 

návrh potlače textilných 

dekoračných výrobkov 

12 

- vytvoriť návrhy (nákresy, 
náčrty a skice) potlače 
textilných dekoračných 
výrobkov 

- správne prepísať kresbový 
návrh na vhodnú podložku 
(matricu) 

- vyryť jednotlivé vrstvy do 
podložky a pripraviť matricu na 
tlač 

- dodržať rytmický sled, 
zoskupovať a odtláčať matricu 
na textil s cieľom vytvoriť 
dezén 

- výsledné výtlačky ďalej 
spracovať do podoby textilných 
dekoračných výrobkov 

- odprezentovať výsledné práce 
s dôrazom na vhodnú 
adjustáciu 

- tvorí návrhy (nákresy, náčrty 
a skice) potlače textilných 
dekoračných výrobkov 

- správne prepisuje kresbový 
návrh na vhodnú podložku 
(matricu) 

- ryje jednotlivé vrstvy do 
podložky a pripravuje 
matricu na tlač 

- dodržiava rytmický sled, 
zoskupuje a odtláča matricu 
na textil s cieľom vytvoriť 
potlač 

- výsledne výtlačky ďalej 
spracúva do podoby 
textilných dekoračných 
výrobkov 

- prezentuje výsledné práce 
s dôrazom na vhodnú 
adjustáciu 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor nákresov, 

náčrtov a skíc 

Súbor 

zaadjustovaných 

prác 
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Rozhranie grafických techník 8 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Alternatívne grafické techniky 

– rozhranie grafiky a maľby, 

grafiky a kresby 

4 

 
- vymenovať a charakterizovať 

alternatívne grafické techniky 

- popísať technologický postup 
alternatívnych grafických 
techník 

- vytvoriť sériu prác 
prezentujúce alternatívne 
grafické techniky 

- menuje a charakterizuje 
alternatívne grafické 
techniky 

- popisuje technologický 
postup alternatívnych 
grafických techník 

- tvorí sériu prác prezentujúce 
alternatívne grafické 
techniky 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Ústna odpoveď 

Súbor grafických 

listov 

Monotypia – tvorba výtlačkov 

s dôrazom na experiment 

a náhodu, vlastná tvorivá 

interpretácia monotypie na 

zadanú tému 

4 

- charakterizovať techniku 
monotypie 

- popísať technologický postup 
techniky monotypie 

- realizovať sériu prác 
prezentujúce vlastnú tvorivú 
interpretáciu monotypie na 
zadanú tému 

- charakterizuje techniku 
monotypie 

- popisuje technologický 
postup techniky monotypie 

- realizujú sériu prác 
prezentujúce vlastnú tvorivú 
interpretáciu monotypie na 
zadanú tému 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Ústna odpoveď 

Súbor grafických 

listov 
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9.1.5 Figurálne kreslenie 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: VÝTVARNÁ PRÍPRAVA 

Názov predmetu Figurálne kreslenie 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 264 vyučovacích hodín 

Kód a názov študijného odboru 8270 M 00 scénická kostýmová tvorba 
8260 M 00 propagačné výtvarníctvo 

Ročník 1. – 4.  

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

K zobrazeniu ľudského tela, rovnako ako aj každého predmetu sú nutné dve postuláty: jednak 

umenie zobrazovať, čo značí čisto umeleckú stránku a jednak vedecky poznávať zobrazovaný objekt. 

V učebnom predmete figurálne kreslenie je obsiahnutý široký výskum pohľadu na človeka. Funkcia 

predmetu spočíva v chápaní človeka ako proporčného meradla pre všetky odbory ľudskej činnosti, 

v rozvíjaní a upevňovaní výtvarného názoru, estetického cítenia a návykov v tvorivej aktivite. Predmet 

figurálne kreslenie v sebe zahŕňa umeleckú výtvarnú prípravu a teda nácvik kresby a zároveň sa dotýka 

odbornej vedeckej oblasti, anatómie ľudského tela. Predmet figurálne kreslenie má naučiť žiaka 

študovať a správne zaznamenávať ľudské telo, jeho tvar a stavbu, proporcie, držania tela, pohyb, 

zmeny a vývoj v priebehu života. Obsah predmetu je hierarchicky zoradení od kresby jednotlivých častí 

ľudského tela, až po detailné celofigurálne štúdie z rôznych uhlov pohľadu. Tvoria ho teda kresliarske 

a farebné štúdie ľudskej hlavy, štúdie jednotlivých častí a detailov hlavy a tváre, pohybové štúdie 

figúry, štúdie polaktu a aktu podľa živého modelu. Žiak študuje ľudské telo z odborných štúdií, 

prostredníctvom sadrových odliatkov v rozličných veľkostiach a v neposlednom rade z toho 

najvhodnejšieho zdroja, na základe pozorovania a skúmania živého modelu.  Výsledkom takéhoto 

štúdia je získavanie väčšej invenčnej a tvarovej zásoby, ktorá je predpokladom pre ďalšie aplikácie na 

daný študijný odbor.  

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

     Cieľom predmetu figurálne kreslenie je rozvíjať u žiakov myslenie a estetické cítenie, viesť žiakov 

k osvojovaniu si zručností a vypestovaniu návykov narábania s výtvarnými prostriedkami, ktoré majú 

tvoriť základ pre ich budúcu prácu pri navrhovaní výtvarno-úžitkových artefaktov v oblasti, pre ktorú 

sa žiaci pripravujú. Úlohou predmetu figurálne kreslenie je sprostredkovať žiakom vecný pohľad na 

ľudské telo z pohľadu výtvarníka, oboznámiť ho s proporciami, kánonmi a normami figurálnej kresby, 

schémami, vzorcami a zásadami dodržiavania správnej konštrukcie ľudského tela. Zároveň však kresliť 

a zobrazovať ľudského telo bez šablónovitosti, čo znamená zobrazovať človeka vo vzťahu k dobe, 

k prostrediu, v jeho negatíve i pozitíve, v jeho vývojovej tendencií, v jeho práci a prejavoch, zobrazovať 
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ho realisticky. Predmet figurálne kreslenie do veľkej miery využíva medzipredmetové vzťahy 

s predmetom výtvarná príprava a navrhovanie. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Vo vyučovacom predmete figurálne kreslenie využívame pre utváranie a rozvíjanie nesledujúcich 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Komunikačné a sociálno – interakčné spôsobilosti:  

- vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory týkajúce sa umenia a umeleckého diela 

- orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať informácie o umení a umeleckom diele, 
o výtvarnej kultúre a dejinách výtvarnej kultúry 

- posúdiť význam nadobudnutých informácií v osobnom živote a vo zvolenom povolaní 

- zúčastňovať sa aktívne diskusie, formulovať a obhajovať svoje názory a postoje 

- uplatňovať vlastný výtvarný a estetický názor, vnímať, myslieť a samostatne sa vyjadrovať 
kultivovaným spôsobom 

 

Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti: 

- stanoviť si ciele a priority podľa svojich schopností, záujmovej a pracovnej orientácii 

- reagovať adekvátne na postrehy, námietky, hodnotenie či kritiku svojho vystupovania, 
prezentovania a presadzovania svojich názorov zo strany druhých ľudí 

- overovať si získané poznatky, kriticky zvažovať názory, postoje a jednanie iných ľudí 

- pracovať v týme a podieľať sa na realizácii spoločných pracovných a iných činností 

- podnecovať prácu týmu vlastnými návrhmi na zlepšenie práce a riešenie úloh, nezaujate 
zvažovať návrhy druhých, rešpektovať pracovný priestor druhých 

- nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým ľudom, rešpektovať kultúru, 
umelecké hodnoty a prejavy druhých ľudí 

 

Schopnosť tvorivo riešiť problémy: 

- zhodnotiť význam rozmanitých informácií, samostatne zhromažďovať informácie, triediť 
a využívať len tie, ktoré sú pre riešenie problému najdôležitejšie 

- určovať najzávažnejšie rysy problému, zvažovať rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory 
v danom kontexte a v dlhodobejších súvislostiach, stanoviť kritéria pre voľbu konečného 
optimálneho riešenia 

- vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodržiavať ich 
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Spôsobilosť byť demokratickým občanom: 

- uvedomovať si vlastnú kultúrnu identitu, jej dejiny, špecifiká a odlišnosti od iných kultúr 

- byť vnímavý k umeleckým a kultúrnym prejavom a hodnotám a chápať ich ako významnú 
súčasť ľudskej existencie 

- uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť, dejiny, historické i súčasné 
prejavy v európskom a svetovom kontexte 

- podporovať hodnoty, výtvarné prejavy miestnej, národnej, európskej i svetovej kultúry a mať 
k nim vytvorený pozitívny vzťah 

- aktívne prispievať k vytváraniu a uchovávaniu umeleckých hodnôt a k ich odovzdávaniu ďalším 
generáciám 

 

Spôsobilosť využívať informačné technológie: 

- samostatne vyhľadávať vhodné zdroje a informácie potrebné k spracovaniu výtvarných prác 
na zadanú tému 

- evidovať, triediť a uchovávať informácie s cieľom využívať ich pri spracúvaní danej témy 

- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným 
informáciám a byť mediálne gramotný 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

1. ročník   

Úvod do figurálneho kreslenia Výklad, rozhovor, diskusia Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Štúdia hlavy Praktické cvičenia 
Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

2. ročník   

Štúdia vlastnej tváre Praktické cvičenia 
Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 
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Štúdie detailov hlavy Praktické cvičenia 
Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 
 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Práca s obrázkovým materiálom 

Študijné kresby hlavy Praktické cvičenia 
Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s obrázkovým materiálom 

Portrét podľa živého modelu Praktické cvičenia 
Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Štúdie figúry Praktické cvičenia 
Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Práca s obrázkovým materiálom 

Skupinová práca žiakov 

3. ročník   

Celofigurálne štúdie Praktické cvičenia 
Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Práca s obrázkovým materiálom 

Skupinová práca žiakov 

Štúdie aktu Praktické cvičenia 
Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Práca s obrázkovým materiálom 

Skupinová práca žiakov 

Celofigurálne štúdie vo vzťahu s 

drapériou 

Praktické cvičenia 
Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Práca s obrázkovým materiálom 

Skupinová práca žiakov 

 

Učebné zdroje 

      Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

1. ročník 
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Úvod do figurálneho 

kreslenia 

Zrzavý J.: Anatomie pro 

výtvarníky. Praha: Avicenum, 

1997. 

Kolektív aut.: Anatomie člověka 

(6. vydání). Praha: Triton, 2008. 

Netter H. F.: Atlas of Human 

Anatomy. Saunders, 2010. 

Netter H. F.: Nettrův anatomický 

atlas člověka. Praha: Computes 

Press, 2012. 

Smith R.: Encyklopedie 

výtvarných techník a materiálů. 

Praha: Slovart, 2000. 

Smith R., Wright M., Horton J.: 

Škola kreslenia a maľovania, 

Bratislava: Slovart, 2003. 

Uhel J.: Identita kresby alebo 

umenie vnútorného sveta. Banská 

Bystrica: PF UMB, 02 Pedagóg, 

2009. 

Teissig K.: Techniky kresby. Praha: 

Aventinum, 1995. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

  

Štúdia hlavy Zrzavý J.: Anatomie pro 

výtvarníky. Praha: Avicenum, 

1997. 

Kos J.: Anatomie člověka pro 

výtvarniky. Praha: Aventinum, 

1996. 

Szunyoghy A.: Anatomie pro 

výtvarníky: človek, zvířata, 

srovnávací studie. Praha: slovart, 

2006. 

Parramón J. M.: Jak nakreslit 

portrét a hlavu. Praha: Jan Vašut, 

1998. 

Flint T.: Anatómia pre 

výtvarníkov. Bratislava: Svojtka 

a Co, 2008. 

Kolektív aut.: Anatomie člověka 

(6. vydání). Praha: Triton, 2008. 

Netter H. F.: Atlas of Human 

Anatomy. Saunders, 2010. 

Netter H. F.: Nettrův anatomický 

atlas člověka. Praha: Computes 

Press, 2012. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Maliarske lavice 

Maliarské 

stojany 

Kresliace dosky 

 

Obrázkový 

materiál    

(štúdie hlavy) 
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2. ročník 

Štúdia vlastnej tváre Zrzavý J.: Anatomie pro 

výtvarníky. Praha: Avicenum, 

1997. 

Kos J.: Anatomie člověka pro 

výtvarniky. Praha: Aventinum, 

1996. 

Szunyoghy A.: Anatomie pro 

výtvarníky: človek, zvířata, 

srovnávací studie. Praha: slovart, 

2006. 

Parramón J. M.: Jak nakreslit 

portrét a hlavu. Praha: Jan Vašut, 

1998. 

Flint T.: Anatómia pre 

výtvarníkov. Bratislava: Svojtka 

a Co, 2008. 

Kolektív aut.: Anatomie člověka 

(6. vydání). Praha: Triton, 2008. 

Netter H. F.: Atlas of Human 

Anatomy. Saunders, 2010. 

Netter H. F.: Nettrův anatomický 

atlas člověka. Praha: Computes 

Press, 2012. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Maliarske lavice 

Maliarské 

stojany 

Kresliace dosky 

 

 

 

Štúdie detailov hlavy Zrzavý J.: Anatomie pro 

výtvarníky. Praha: Avicenum, 

1997. 

Kos J.: Anatomie člověka pro 

výtvarniky. Praha: Aventinum, 

1996. 

Szunyoghy A.: Anatomie pro 

výtvarníky: človek, zvířata, 

srovnávací studie. Praha: slovart, 

2006. 

Parramón J. M.: Jak nakreslit 

portrét a hlavu. Praha: Jan Vašut, 

1998. 

Flint T.: Anatómia pre 

výtvarníkov. Bratislava: Svojtka 

a Co, 2008. 

Kolektív aut.: Anatomie člověka 

(6. vydání). Praha: Triton, 2008. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Maliarske lavice 

Maliarské 

stojany 

Kresliace dosky 

 

Obrázkový 

materiál    

(štúdie detailov 

hlavy) 
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Netter H. F.: Atlas of Human 

Anatomy. Saunders, 2010. 

Netter H. F.: Nettrův anatomický 

atlas člověka. Praha: Computes 

Press, 2012. 

Študijné kresby hlavy Zrzavý J.: Anatomie pro 

výtvarníky. Praha: Avicenum, 

1997. 

Kos J.: Anatomie člověka pro 

výtvarniky. Praha: Aventinum, 

1996. 

Szunyoghy A.: Anatomie pro 

výtvarníky: človek, zvířata, 

srovnávací studie. Praha: slovart, 

2006. 

Parramón J. M.: Jak nakreslit 

portrét a hlavu. Praha: Jan Vašut, 

1998. 

Flint T.: Anatómia pre 

výtvarníkov. Bratislava: Svojtka 

a Co, 2008. 

Kolektív aut.: Anatomie člověka 

(6. vydání). Praha: Triton, 2008. 

Netter H. F.: Atlas of Human 

Anatomy. Saunders, 2010. 

Netter H. F.: Nettrův anatomický 

atlas člověka. Praha: Computes 

Press, 2012. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Maliarske lavice 

Maliarské 

stojany 

Kresliace dosky 

 

Obrázkový 

materiál    

(štúdie hlavy) 

 

Portrét podľa živého 

modelu 

Zrzavý J.: Anatomie pro 

výtvarníky. Praha: Avicenum, 

1997. 

Kos J.: Anatomie člověka pro 

výtvarniky. Praha: Aventinum, 

1996. 

Szunyoghy A.: Anatomie pro 

výtvarníky: človek, zvířata, 

srovnávací studie. Praha: slovart, 

2006. 

Parramón J. M.: Jak nakreslit 

portrét a hlavu. Praha: Jan Vašut, 

1998. 

Flint T.: Anatómia pre 

výtvarníkov. Bratislava: Svojtka 

a Co, 2008. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Maliarske lavice 

Maliarské 

stojany 

Kresliace dosky 
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Kolektív aut.: Anatomie člověka 

(6. vydání). Praha: Triton, 2008. 

Netter H. F.: Atlas of Human 

Anatomy. Saunders, 2010. 

Netter H. F.: Nettrův anatomický 

atlas člověka. Praha: Computes 

Press, 2012. 

Štúdie figúry Zrzavý J.: Anatomie pro 

výtvarníky. Praha: Avicenum, 

1997. 

Kos J.: Anatomie člověka pro 

výtvarniky. Praha: Aventinum, 

1996. 

Szunyoghy A.: Anatomie pro 

výtvarníky: človek, zvířata, 

srovnávací studie. Praha: slovart, 

2006. 

Parramón J. M.: Jak nakreslit 

portrét a hlavu. Praha: Jan Vašut, 

1998. 

Flint T.: Anatómia pre 

výtvarníkov. Bratislava: Svojtka 

a Co, 2008. 

Kolektív aut.: Anatomie člověka 

(6. vydání). Praha: Triton, 2008. 

Netter H. F.: Atlas of Human 

Anatomy. Saunders, 2010. 

Netter H. F.: Nettrův anatomický 

atlas člověka. Praha: Computes 

Press, 2012. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Maliarske lavice 

Maliarské 

stojany 

Kresliace dosky 

 

Obrázkový 

materiál    

(štúdie figúry 

a detailov figúry) 

 

3. ročník 

Celofigurálne štúdie Zrzavý J.: Anatomie pro 

výtvarníky. Praha: Avicenum, 

1997. 

Kos J.: Anatomie člověka pro 

výtvarniky. Praha: Aventinum, 

1996. 

Szunyoghy A.: Anatomie pro 

výtvarníky: človek, zvířata, 

srovnávací studie. Praha: slovart, 

2006. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Maliarske lavice 

Maliarské 

stojany 

Kresliace dosky 

 

Obrázkový 

materiál    

(štúdie figúry 

a detailov figúry) 
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Parramón J. M.: Jak nakreslit 

portrét a hlavu. Praha: Jan Vašut, 

1998. 

Flint T.: Anatómia pre 

výtvarníkov. Bratislava: Svojtka 

a Co, 2008. 

Kolektív aut.: Anatomie člověka 

(6. vydání). Praha: Triton, 2008. 

Netter H. F.: Atlas of Human 

Anatomy. Saunders, 2010. 

Netter H. F.: Nettrův anatomický 

atlas člověka. Praha: Computes 

Press, 2012. 

Štúdie aktu Zrzavý J.: Anatomie pro 

výtvarníky. Praha: Avicenum, 

1997. 

Kos J.: Anatomie člověka pro 

výtvarniky. Praha: Aventinum, 

1996. 

Szunyoghy A.: Anatomie pro 

výtvarníky: človek, zvířata, 

srovnávací studie. Praha: slovart, 

2006. 

Parramón J. M.: Jak nakreslit 

portrét a hlavu. Praha: Jan Vašut, 

1998. 

Flint T.: Anatómia pre 

výtvarníkov. Bratislava: Svojtka 

a Co, 2008. 

Kolektív aut.: Anatomie člověka 

(6. vydání). Praha: Triton, 2008. 

Netter H. F.: Atlas of Human 

Anatomy. Saunders, 2010. 

Netter H. F.: Nettrův anatomický 

atlas člověka. Praha: Computes 

Press, 2012. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Maliarske lavice 

Maliarské 

stojany 

Kresliace dosky 

 

Obrázkový 

materiál    

(štúdie figúry 

a detailov figúry) 

 

Celofigurálne štúdie 

vo vzťahu s drapériou 

Zrzavý J.: Anatomie pro 

výtvarníky. Praha: Avicenum, 

1997. 

Kos J.: Anatomie člověka pro 

výtvarniky. Praha: Aventinum, 

1996. 

Szunyoghy A.: Anatomie pro 

výtvarníky: človek, zvířata, 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Maliarske lavice 

Maliarské 

stojany 

Kresliace dosky 

 

Obrázkový 

materiál    
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srovnávací studie. Praha: slovart, 

2006. 

Parramón J. M.: Jak nakreslit 

portrét a hlavu. Praha: Jan Vašut, 

1998. 

Flint T.: Anatómia pre 

výtvarníkov. Bratislava: Svojtka 

a Co, 2008. 

Kolektív aut.: Anatomie člověka 

(6. vydání). Praha: Triton, 2008. 

Netter H. F.: Atlas of Human 

Anatomy. Saunders, 2010. 

Netter H. F.: Nettrův anatomický 

atlas člověka. Praha: Computes 

Press, 2012. 

(štúdie figúry 

a detailov figúry) 
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UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU Figurálne kreslenie 

ROČNÍK: PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: FIGURÁLNE KRESLENIE  2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Úvod do figurálneho 

kreslenia 6 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Zameranie predmetu, 

materiály, pomôcky, techniky, 

potreby 2 

 - charakterizovať zameranie 
predmetu figurálne kreslenie 

- vymenovať základné pomôcky 
potrebné k predmetu figurálne 
kreslenie 

- vie správne charakterizovať 
zameranie predmetu 
figurálne kreslenie 

- menuje základné pomôcky 
potrebné k predmetu 
figurálne kreslenie 

Ústne skupinové 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Cieľ a obsah figurálneho 

kreslenia– základy lineárnej 

a válerovej kresby  

4 

Výtvarná príprava   

(1. ročník) 

- definovať cieľ a obsah 
figurálneho kreslenia 

- určiť rozdiel medzi lineárnou 
a valérovou kresbou a popísať 
hlavné znaky lineárnej 
a valérovej kresby 

- vytvoriť kresebné záznamy 
dokladajúce cvičenia na 
jednoduchú lineárnu 
a valérovú kresbu 

- definuje cieľ a obsah 
figurálneho kreslenia 

- vysvetľuje rozdiel medzi 
lineárnou a valérovou 
kresbou a popisuje ich 
hlavné znaky 

- tvorí kresebné záznamy 
dokladajúce cvičenia na 
jednoduchú lineárnu 
a valérovú kresbu 

Ústne skupinové 

skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Ústna odpoveď 

Súbor kresebných 

záznamov 
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Štúdia hlavy 60 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Anatómia hlavy – lebka – 

konštrukcia a stavba hlavy, 

objem a proporcia hlavy  

20 

Výtvarná príprava   

(1. ročník) 
- zrealizovať konštrukčné štúdie 

a schémy stavby hlavy 

- vytvoriť lineárnu kresbu 
usporiadania a proporcie hlavy 

- zrealizovať kresbu lebky 
z frontálneho, trištvrťového 
pohľadu a profilu 

- realizuje konštrukčné štúdie 
a schémy stavby hlavy 

- tvorí lineárnu kresbu 
usporiadania a proporcie 
hlavy 

- realizuje kresbu lebky 
z frontálneho, trištvrťového 
pohľadu a profilu 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor 

konštrukčných 

štúdií a lineárnych 

kresieb 

Súbor kresieb 

lebiek 

Vzťah hlavy ku krku 

a ramenám, vzťah hlavy 

k ľudskému telu 
10 

- vytvoriť súbor kresieb hlavy 
a krku, hlavy - krku a ramien 

- tvorí súbor kresieb hlavy 
a krku, hlavy - krku a ramien 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor kresieb 

Sklon a pohyb hlavy 

10 

- zrealizovať súbor kresieb hlavy 
so zmeneným sklonom 
(nadhľad, podhľad) 
a zachytenie hlavy v pohybe 

- realizuje súbor kresieb hlavy 
so zmeneným sklonom 
(nadhľad, podhľad) 
a zachytenie hlavy v pohybe 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor kresieb 

Detaily hlavy – funkčná 

a tvarová analýza dôležitých 

častí hlavy (oči, ústa, nos, uši) 
20 

- predložiť súbor kresieb 
detailov hlavy, štúdie očí, úst, 
nosa a uší v závislosti od celku 

- predkladá súbor kresieb 
detailov hlavy, štúdie očí, 
úst, nosa a uší v závislosti od 
celku 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor kresieb 
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ROČNÍK: DRUHÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: FIGURÁLNE KRESLENIE  2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Štúdia vlastnej tváre  4 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Stavba a proporcia vlastnej 

tváre – lineárna a valérová 

kresba  
2 

Výtvarná príprava   

(1. ročník) 

- zrealizovať lineárnu a valérovu 
kresbu vlastnej naštudovanej 
tváre 

- realizuje lineárnu a valérovu 
kresbu vlastnej naštudovanej 
tváre 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Lineárna 

a valérová 

kresba 

Štúdia detailov vlastnej tváre 

– štúdie očí, úst, nosa, uší – 

lineárna a valérová kresba 
2 

- vytvoriť súbor štúdií detailov 
vlastnej tváre, štúdie očí, úst, 
nosa, uší  

- tvorí súbor štúdií detailov 
vlastnej tváre, štúdie očí, úst, 
nosa a uší  

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor štúdií 

detailov vlastnej 

tváre  

Štúdie detailov hlavy 6 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Funkčná a tvarová analýza 

dôležitých častí hlavy – štúdie 

2 - zrealizovať funkčné a tvarové 
analýzy dôležitých častí hlavy 

- realizuje funkčné a tvarové 
analýzy dôležitých častí hlavy 

Praktické cvičenie Súbor štúdií očí 



 

506 
 

očí – vzťah detailov tváre 

v závislosti na celku  

Výtvarná príprava   

(1. ročník) 
- prezentovať súbor štúdií očí 

z rôznych pohľadov, sklonov, 
v pokoji i v pohybe (nadhľad, 
podhľad, smer očí, pohyb oči, 
pohyb viečok, ...) 

- prezentuje súbor štúdií očí 
z rôznych pohľadov, sklonov, 
v pokoji i v pohybe (nadhľad, 
podhľad, smer očí, pohyb oči, 
pohyb viečok, ...)  

Kontrola 

predložených prác 

Štúdie úst, nosa a uší – vzťah 

detailov tváre v závislosti na 

celku 
4 

- prezentovať súbor štúdií úst, 
nosa a uší z rôznych pohľadov, 
sklonov, v pokoji i v pohybe 
(nadhľad, podhľad, pohyb úst, 
...) 

- prezentuje súbor štúdií úst, 
nosa a uší z rôznych pohľadov, 
sklonov, v pokoji i v pohybe 
(nadhľad, podhľad, pohyb 
úst,...) 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor štúdií úst, 

nosa a uší 

Študijné kresby hlavy 10 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Štúdie hlavy z rôznych 

pohľadov – frontálny, 

trojštvrťový pohľad a profil, 

správny sklon a natočenie 

hlavy 

10 

Výtvarná príprava   

(1. ročník) 
- vytvoriť súbor štúdií hlavy 

z rôznych pohľadov (frontálny, 
trojštvrťový pohľad a profil) 

- dodržať pri kresbe hlavy 
správny sklon a natočenie 
hlavy 

- tvorí súbor štúdií hlavy 
z rôznych pohľadov (frontálny, 
trojštvrťový pohľad a profil) 

- dodržiava pri kresbe hlavy 
správny sklon a natočenie 
hlavy 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor štúdií 

hlavy z rôznych 

pohľadov 

Portrét podľa živého modelu 6 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Portrét podľa živého modelu 

z rôznych pohľadov – 

frontálny, trojštvrťový pohľad 

a profil, správny sklon 

a natočenie hlavy 

6 

Výtvarná príprava   

(1. ročník) 
- nakresliť portrét podľa živého 

modelu z rôznych pohľadov 
a rôznymi kresebnými 
technikami 

- správne zachytiť proporcie 
ľudskej hlavy, výraz a charakter 
živého modelu 

- kreslí portrét podľa živého 
modelu z rôznych pohľadov 
a rôznymi kresebnými 
technikami 

- správne zachytí proporcie 
ľudskej hlavy, výraz a charakter 
živého modelu 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor kresieb 

portrétu 
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Štúdie figúry 40  
    

Celofigurálne pohybové skice 

– rýchle, ale vecné zachytenie 

proporcionality ľudského tela 
4 

Výtvarná príprava   

(1. ročník) 

- realizovať celofigurálne 
pohybové skice 

- rýchlo, ale vecne zachytiť 
proporcionalitu ľudského tela 

- dodržať pri kresbách základné 
konštrukčné vzťahy, správny 
sklon ľudskej figúry 

- realizuje celofigurálne 
pohybové skice 

- rýchlo, ale vecne zachytí 
proporcionalitu ľudského tela 

- dodržiava pri kresbe základné 
konštrukčné vzťahy, správny 
sklon ľudskej figúry 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor rýchlych 

celofigurálnych 

skíc 

Štúdie detailov figúry – 

analytické štúdie horných 

a dolných končatín – rozličné 

polohy a sklony ruky a nohy 

10 

- vytvoriť analytické štúdie 
horných a dolných končatín v 
rozličných polohách a sklonoch 

- tvorí analytické štúdie horných 
a dolných končatín v rozličných 
polohách a sklonoch  

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor štúdií 

horných 

a dolných 

končatín 

Štúdie polfigúry z rôznych 

pohľadov – dôraz na 

konštrukciu, proporčné vzťahy 

a zachytenie hmoty  

12 

- zrealizovať súbor štúdií 
polfigúry z rôznych pohľadov 

- dodržať správnosť konštrukcie 
a stavby tela, proporčné vzťahy 
a správne zachytiť hmotu a 
objem 

- realizuje súbor štúdií polfigúry 
z rôznych pohľadov 

- dodržiava správnosť 
konštrukcie a stavby tela, 
proporčné vzťahy a správne 
zachytáva hmotu a objem 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor štúdií 

polfigúry 

z rôznych 

pohľadov 

Polakt podľa živého modelu 

z rôznych pohľadov – hlbšia 

analýza anatómie ľudského 

tela – kostra, hmota 
14 

- nakresliť polakt podľa živého 
modelu z rôznych pohľadov a 
rôznymi kresebnými 
technikami 

- správne zachytiť anatómiu 
a proporciu ľudského tela a 
charakter postavy 

- kreslí polakt podľa živého 
modelu z rôznych pohľadov 
rôznymi kresebnými 
technikami 

- správne dodržiava anatómiu 
a proporciu ľudského tela 
a charakter postavy 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor kresieb 

polaktu 

z rôznych 

pohľadov  
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a charakter jednotlivých častí 

v mierke 1:1 
- správne umiestniť postavu do 

formátu, zachytiť správny sklon 
a tvar postavy 

- správne umiestňuje postavu do 
formátu, dodržiava správny 
sklon a tvar postavy 

 

ROČNÍK: TRETÍ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: FIGURÁLNE KRESLENIE  2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Celofigurálne štúdie  10 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Celofigurálne pohybové skice 

– nácvik rýchleho reagovania 

na zachytenie pohybu 

v ohraničenom čase 
4 

Výtvarná príprava    

(1 - 2. ročník) 

- realizovať celofigurálne 
pohybové skice 

- rýchlo, ale vecne zachytiť 
proporcionalitu ľudského tela 

- dodržať pri kresbách základné 
konštrukčné vzťahy, správny 
sklon ľudskej figúry 

- realizuje celofigurálne 
pohybové skice 

- rýchlo, ale vecne zachytí 
proporcionalitu ľudského tela 

- dodržiava pri kresbe základné 
konštrukčné vzťahy, správny 
sklon ľudskej figúry 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor rýchlych 

celofigurálnych 

skíc 

Celofigurálne štúdie na 

menšie formáty (A3 - A2)  

z rôznych pohľadov – dôraz na 
6 

- zrealizovať súbor 
celofigurálnych štúdií z rôznych 
pohľadov 

- dodržať správnosť konštrukcie 
a stavby tela, proporčné vzťahy 

- realizuje súbor celofigurálnych 
štúdií z rôznych pohľadov 

- dodržiava správnosť 
konštrukcie a stavby tela, 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor 

celofigurálnych 

štúdií z rôznych 

pohľadov 
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konštrukciu, proporčné vzťahy 

a zachytenie hmoty 

a správne zachytiť hmotu a 
objem 

proporčné vzťahy a správne 
zachytáva hmotu a objem 

Štúdie aktu 30 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Štúdie aktu z rôznych polôh 

a pohybov (stojaci, sediaci, 

ležiaci akt) – lineárny 

a plastický prejav, kresba 

v mierke 1:1 (formát min. A1) 30 

Výtvarná príprava    

(1 - 2. ročník) 
- nakresliť akt podľa živého 

modelu z rôznych pohľadov a 
rôznymi kresebnými 
technikami 

- správne zachytiť anatómiu 
a proporciu ľudského tela a 
charakter postavy 

- správne umiestniť postavu do 
formátu, zachytiť správny sklon 
a tvar postavy 

- kreslí akt podľa živého modelu 
z rôznych pohľadov rôznymi 
kresebnými technikami 

- správne dodržiava anatómiu 
a proporciu ľudského tela 
a charakter postavy 

- správne umiestňuje postavu do 
formátu, dodržiava správny 
sklon a tvar postavy 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor kresieb 

aktu z rôznych 

pohľadov  

Celofigurálne štúdie vo 

vzťahu s drapériou 
20 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Celofigurálne štúdie z rôznych 

polôh a pohybov (stojaca, 

sediaca, ležiaca postava) – 

práca s pozadím a materiálom 

obklopujúcim postavu, kresba 

v mierke 1:1 (formát min. A1) 
12 

Výtvarná príprava    

(1 - 2. ročník) 
- nakresliť súbor celofigurálnych 

štúdií z rôznych polôh 
a pohybov (stojaca, sediaca, 
ležiaca postava) 

- správne zachytiť anatómiu 
a proporciu ľudského tela, 
charakter postavy 

- správne umiestniť postavu do 
formátu, zachytiť správny sklon 
a tvar postavy 

- kreslí  súbor celofigurálnych 
štúdií z rôznych polôh 
a pohybov (stojaca, sediaca, 
ležiaca postava) rôznymi 
kresebnými technikami 

- správne dodržiava anatómiu 
a proporciu ľudského tela 
a charakter postavy 

- správne umiestňuje postavu do 
formátu, dodržiava správny 
sklon a tvar postavy 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor 

celofigurálnych 

štúdií z rôznych 

polôh a pohybov 
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- správne výtvarne vyjadriť 
materiál a vzťah ľudského tela 
s drapériou a umelým 
predmetom 

- správne výtvarne vyjadruje 
materiál a vzťah ľudského tela 
s drapériou a umelým 
predmetom 

Maliarske stvárnenie figúry 

8 

Výtvarná príprava    

(1 - 2. ročník) 
- zrealizovať maľbu figúry 

z rôznych pohľadov (stojaca, 
sediaca, ležiaca postava) 

- správne zachytiť 
proporcionalitu a siluetu 
postavy, charakter a tvar 
postavy 

- správne umiestniť postavu do 
formátu, zachytiť správny sklon 
postavy 

- správne maliarsky zachytiť 
hmotu, štruktúru, materiál 
a farbu postavy a ďalších 
predmetov vo vzťahu k figúre 

- Realizuje maľbu figúry 
z rôznych pohľadov (stojaca, 
sediaca, ležiaca postava) 

- správne dodržiava 
proporcionalitu a siluetu 
postavy, charakter a tvar 
postavy 

- správne umiestňuje postavu do 
formátu, dodržiava správny 
sklon postavy 

- správne maliarsky vyjadruje 
a zaznamenáva hmotu, 
štruktúru, materiál a farbu 
postavy a ďalších predmetov 
vo vzťahu k figúre  

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor malieb 

figúry z rôznych 

pohľadov 

 

ROČNÍK: ŠTVRTÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: FIGURÁLNE KRESLENIE  2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Akt podľa živého modelu 20      
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Žiak má: Žiak: 

Ženský a mužský akt v 

kontraposte 

4 

Výtvarná príprava    

(1 - 2. ročník) 

- realizovať ženský akt 
v kontraposte 

- realizovať mužský akt 
v kontraposte 

- dodržať pri kresbách základné 
konštrukčné vzťahy, správny 
sklon ľudskej figúry 

- zachytiť správne stavbu tela 
modelu a jeho jednotlivé 
proporcie 

- realizuje ženský akt 
v kontraposte 

- realizuje mužský akt 
v kontraposte 

- dodržiava pri kresbách 
základné konštrukčné vzťahy, 
správny sklon ľudskej figúry 

- vie správne zachytiť stavbu tela 
modelu a jeho jednotlivé 
proporcie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor 

zrealizovaných 

kresieb aktu 

Ženský a mužský sediaci akt 

4 

- realizovať ženský sediaci akt 

- realizovať mužský sediaci akt 

- dodržať pri kresbách základné 
konštrukčné vzťahy, správny 
sklon ľudskej figúry 

- zachytiť správne stavbu tela 
modelu a jeho jednotlivé 
proporcie 

- realizuje ženský  sediaci akt 

- realizuje mužský sediaci akt 

- dodržiava pri kresbách 
základné konštrukčné vzťahy, 
správny sklon ľudskej figúry 

- vie správne zachytiť stavbu tela 
modelu a jeho jednotlivé 
proporcie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor 

zrealizovaných 

kresieb aktu 

Plastika chrbta sediacej ženy a 

muža 

4 

- realizovať kresbu plastiky 
chrbta sediacej ženy 

- realizovať kresbu plastiky 
chrbta sediaceho muža 

- dodržať pri kresbách základné 
konštrukčné vzťahy, správny 
sklon ľudskej figúry 

- zachytiť správne stavbu tela 
modelu a jeho jednotlivé 
proporcie 

- realizuje kresbu plastiky chrbta 
sediacej ženy 

- realizuje kresbu plastiky chrbta 
sediaceho muža 

- dodržiava pri kresbách 
základné konštrukčné vzťahy, 
správny sklon ľudskej figúry 

- vie správne zachytiť stavbu tela 
modelu a jeho jednotlivé 
proporcie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor 

zrealizovaných 

kresieb aktu 
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Plastika trupu a hrudníka ženy 

a muža 

4 

- realizovať plastiku trupu 
a hrudníka ženy 

- realizovať plastiku trupu 
a hrudníka muža 

- dodržať pri kresbách základné 
konštrukčné vzťahy, správny 
sklon ľudskej figúry 

- zachytiť správne stavbu tela 
modelu a jeho jednotlivé 
proporcie 

- realizuje plastiku trupu 
a hrudníka ženy 

- realizuje plastiku trupu 
a hrudníka muža 

- dodržiava pri kresbách 
základné konštrukčné vzťahy, 
správny sklon ľudskej figúry 

- vie správne zachytiť stavbu tela 
modelu a jeho jednotlivé 
proporcie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor 

zrealizovaných 

kresieb aktu 

Akt ležiacej ženy a muža 

4 

- realizovať ženský ležiaci akt 

- realizovať mužský ležiaci akt 

- dodržať pri kresbách základné 
konštrukčné vzťahy, správny 
sklon ľudskej figúry 

- zachytiť správne stavbu tela 
modelu a jeho jednotlivé 
proporcie 

- realizuje ženský ležiaci akt 

- realizuje mužský ležiaci akt 

- dodržiava pri kresbách 
základné konštrukčné vzťahy, 
správny sklon ľudskej figúry 

- vie správne zachytiť stavbu tela 
modelu a jeho jednotlivé 
proporcie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor 

zrealizovaných 

kresieb aktu 

Maľba figurálnej kompozície 16 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Maľba ženského a mužského 

aktu 

8 

Výtvarná príprava    

(1 - 2. ročník) 
- realizovať maľbu ženského 

aktu 

- realizovať maľbu mužského 
aktu 

- dodržať pri maľbách základné 
konštrukčné vzťahy, správny 
sklon ľudskej figúry 

- realizuje maľbu ženského 
sediaceho aktu 

- realizuje maľbu mužského 
sediaceho aktu 

- dodržiava pri maľbách 
základné konštrukčné vzťahy, 
správny sklon ľudskej figúry 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor 

zrealizovaných 

malieb 
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- zachytiť správne stavbu tela 
modelu a jeho jednotlivé 
proporcie 

- správne maliarsky zachytiť 
hmotu, štruktúru, materiál 
a farbu postavy a ďalších 
predmetov vo vzťahu k figúre 

- vie správne zachytiť stavbu tela 
modelu a jeho jednotlivé 
proporcie 

- správne maliarsky vyjadruje 
a zaznamenáva hmotu, 
štruktúru, materiál a farbu 
postavy a ďalších predmetov 
vo vzťahu k figúre 

Maľba ženskej a mužskej 

postavy s drapériou 

8 

- realizovať maľbu ženskej 
postavy s drapériou 

- realizovať maľbu mužskej 
postavy s drapériu 

- dodržať pri maľbách základné 
konštrukčné vzťahy, správny 
sklon ľudskej figúry 

- farebne rozlišovať jednotlivé 
materiály  

- zachytiť správne stavbu tela 
modelu a jeho jednotlivé 
proporcie 

- správne maliarsky zachytiť 
hmotu, štruktúru, materiál 
a farbu postavy a ďalších 
predmetov vo vzťahu k figúre 

- realizuje maľbu ženskej 
postavy s drapériou 

- realizuje maľbu mužskej 
postavy s drapériou 

- dodržiava pri maľbách 
základné konštrukčné vzťahy, 
správny sklon ľudskej figúry 

- farebne rozlišuje jednotlivé 
materiály 

- vie správne zachytiť stavbu tela 
modelu a jeho jednotlivé 
proporcie 

- správne maliarsky vyjadruje 
a zaznamenáva hmotu, 
štruktúru, materiál a farbu 
postavy a ďalších predmetov 
vo vzťahu k figúre 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor 

zrealizovaných 

malieb 

Kópia historického 

figurálneho diela 
16 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 
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Analýza historického 

výtvarného diela s figurálnou 

kompozíciou 2 

Výtvarná príprava    

(1 - 2. ročník) 

Dejiny výtvarnej 

kultúry (3. - 4. ročník) 

- samostatne vybrať vhodné 
výtvarné dielo s figurálnou 
kompozíciou 

- analyzovať zvolené výtvarné 
dielo – interpretovať výtvarné 
dielo, jeho obsah a formu 

- samostatne zvolí vhodné 
výtvarné dielo s figurálnou 
kompozíciou 

- analyzuje zvolené výtvarné 
dielo – interpretuje výtvarné 
dielo, jeho obsah a formu 

Seminárna práca Prezentácia 

a písomné 

spracovanie 

seminárnej 

práce 

Kresba podľa reprodukcie 

historickej predlohy 

14 

- zrealizovať kresbu podľa 
zvolenej reprodukcie 
historickej predlohy 

- správne zachytiť 
proporcionalitu a siluetu 
postáv, charakter a tvar postáv 
na predlohe 

- správne umiestniť postavy do 
formátu, zachytiť správny sklon 
postáv 

- realizuje kresbu podľa zvolenej 
reprodukcie historickej 
predlohy 

- správne zachytiť 
proporcionalitu a siluetu 
postáv, charakter a tvar postáv 
na predlohe 

- správne umiestniť postavy do 
formátu, zachytiť správny sklon 
postáv 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predloženej práce 

Kresba podľa 

reprodukcie 

historickej 

predlohy 

Štylizačný proces vo 

figurálnom kreslení 
8 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Aspektové štúdie zamerané 

na plastický povrch, objem a 

obrys 

 

 
- vyhotoviť záznamy a náčrty, 

ako prípravné štúdie pre ďalšie 
spracovanie danej figurálnej 
kompozície 

- dôkladne naštudovať danú 
figurálnu kompozíciu 

- zrealizovať aspektové štúdie 
zamerané na plastický povrch, 
objem a obrys danej figurálnej 
kompozície 

- zhotovuje záznamy a náčrty, 
ako prípravné štúdie pre ďalšie 
spracovanie danej figurálnej 
kompozície 

- dôkladne študuje danú 
figurálnu kompozíciu 

- realizuje aspektové štúdie 
zamerané na plastický povrch, 
objem a obrys danej figurálnej 
kompozície 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor náčrtov 

a kresebných 

záznamov 

Súbor štúdií 

danej figurálnej 

kompozície 
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Abstrahujúce úkony a posuny 

– štylizácia figúry (rôzne 

podoby realizmu) – 

hyperrealistická kresba, 

expresívna kresba, fantazijná 

štylistická kresba 

 

- zrealizovať štylizácia danej 
figurálnej kompozície 

- zrealizovať hyperrealistický 
portrét  

- zrealizovať expresívnu kresbu 
portrétu 

- zrealizovať fantazijnú 
štylistickú kresbu portrétu 

- realizuje štylizáciu danej 
figurálnej kompozície 

- realizuje hyperrealistický 
portrét 

- realizuje expresívnu kresbu 
portrétu 

- realizuje fantazijnú štylistickú 
kresbu portrétu 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor 

kresebných 

a maliarskych 

prác 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

516 
 

9.1.6 Odevné materiály 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: VLASTNOSTI MATERIÁLOV, TECHNIKY A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 

Názov predmetu Odevné materiály 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne,  spolu 66 vyučovacích hodín 

Kód a názov študijného odboru 8270 M 00 scénická kostýmová tvorba 

Ročník 1.  

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Polovica úspechu hotového odevu sa zaručuje presne a dôkladne vyhotoveným strihom, ďalším 

dôležitým ukazovateľom kvality zhotoveného odevu je aj výber materiálu, z ktorého je odev vytvorený. 

Oblasť s ktorou sa žiak odboru scénická kostýmová tvorba počas štúdia musí oboznámiť je aj náuka 

o odevnom materiáli. Pri akomkoľvek odeve nie je postačujúce len zaujímavé strihové riešenie, kvalitné 

vypracovanie a použitý materiál s moderným dezénom a farbou. Najdôležitejšie sú kvalita a vlastnosti 

materiálov, z ktorých sú odevy zhotovené. Vyžaduje sa aby sa odevy príjemne nosili, zachovali si svoj 

tvar a vzhľad aj počas používania, ľahko sa udržiavali, nemuseli sa žehliť a podobne. Pri príprave 

i v procese tvorby odevu je dôležité vedieť rozoznávať materiálové zloženie textílií, druh, úpravu, 

vhodnosť použitia, najmä však jej spracovateľnosť a úžitkové vlastnosti. Oveľa viac než výroba a úprava 

odevného materiálu sú dôležité jeho vlastnosti a ako sa tento odevný materiál bude prejavovať pri 

spracúvaní odevu. Obsahom predmetu odevné materiály je teda náuka o textilných vláknach, 

o textilných surovinách, výrobkoch, náuka o výrobe priadzi a tkanín. Predmet odevné materiály sa 

ďalej orientuje aj na učivo venované drobnej odevnej príprave, pod ktorou sa chápe súbor textilných 

nití, stúh, šnúr, gúm, ale aj technických súčiastok s ktorými sa žiak pri tvorbe odevu počas štúdia bude 

stretávať (gombíky, zipsy, patenty, pracky a pod.) 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

     Cieľom predmetu odevné materiály je naučiť žiakov rozoznávať materiálové zloženie jednotlivých 

textílií, druh, kvalitu, vhodnosť použitia, najmä však spracovateľnosť a úžitkové vlastnosti. Nesmierne 

dôležité je aby žiak vedel určiť výhody a nevýhody jednotlivých textilných materiálov a tým správne 

určil ich prejavy pri spracovaní a následné nosení. Preto sa poznatky dosiahnuté v teoretickej časti 

predmetu dopĺňajú praktickým poznávaním tradičných i netradičných textilných a odevných 

materiálov, k čomu sa na hodinách predmetu využívajú vzorky najrôznejších textílií a dostupná 

didaktická technika. Žiaci by sa mali prostredníctvom predmetu odevné materiály naučiť rozoznávať aj 

navrhovať materiály na rôzne odevy s uplatnením vlastnej kreativity. Predmet odevné materiály preto 

do veľkej miery využíva medzipredmetové vzťahy s ďalšími odbornými predmetmi, predovšetkým 

nadväzuje na poznatky z predmetov kostýmová tvorba, konštrukcie odevov, teória odevnej tvorby a do 
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istej miery aj na poznatky z predmetu výtvarná príprava, ktorý sa týka estetického vnímania, cítenia 

a farebnej skladby.  

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Vo vyučovacom predmete odevné materiály využívame pre utváranie a rozvíjanie nesledujúcich 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Komunikačné a sociálno – interakčné spôsobilosti:  

- orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať informácie o odevnom a textilnom priemysle, 
móde a módnom štýle 

- posúdiť význam nadobudnutých informácií v osobnom živote a vo zvolenom povolaní 

- zúčastňovať sa aktívne diskusie, formulovať a obhajovať svoje názory a postoje 

- uplatňovať vlastný výtvarný a estetický názor, vnímať, myslieť a samostatne sa vyjadrovať 
kultivovaným spôsobom 

 

Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti: 

- stanoviť si ciele a priority podľa svojich schopností, záujmovej a pracovnej orientácii 

- reagovať adekvátne na postrehy, námietky, hodnotenie či kritiku svojho vystupovania, 
prezentovania a presadzovania svojich názorov zo strany druhých ľudí 

- overovať si získané poznatky, kriticky zvažovať názory, postoje a jednanie iných ľudí 

- pracovať v týme a podieľať sa na realizácii spoločných pracovných a iných činností 

- podnecovať prácu týmu vlastnými návrhmi na zlepšenie práce a riešenie úloh, nezaujate 
zvažovať návrhy druhých, rešpektovať pracovný priestor druhých 

- nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým ľudom, rešpektovať kultúru, 
umelecké hodnoty a prejavy druhých ľudí 

 

Schopnosť tvorivo riešiť problémy: 

- zhodnotiť význam rozmanitých informácií, samostatne zhromažďovať informácie, triediť 
a využívať len tie, ktoré sú pre riešenie problému najdôležitejšie 

- určovať najzávažnejšie rysy problému, zvažovať rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory 
v danom kontexte a v dlhodobejších súvislostiach, stanoviť kritéria pre voľbu konečného 
optimálneho riešenia 

- vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodržiavať ich 
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Spôsobilosť využívať informačné technológie: 

- samostatne vyhľadávať vhodné zdroje a informácie potrebné k spracovaniu prác na zadanú 
tému 

- evidovať, triediť a uchovávať informácie s cieľom využívať ich pri spracúvaní danej témy 

- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným 
informáciám a byť mediálne gramotný 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

2. ročník   

Úvod do predmetu odevné 

materiály 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Textilné suroviny Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Praktické cvičenia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

Práca s odevným materiálom 

Demonštrácia a pozorovanie 

Výroba priadze Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Praktické cvičenia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

Práca s odevným materiálom 

Demonštrácia a pozorovanie 

Výroba a väzby tkanín Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Praktické cvičenia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

Práca s odevným materiálom 

Demonštrácia a pozorovanie 
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Výroba a väzby pletenín Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Praktické cvičenia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

Práca s odevným materiálom 

Demonštrácia a pozorovanie 

Ostatné druhy textílií Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Praktické cvičenia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

Práca s odevným materiálom 

Demonštrácia a pozorovanie 

Zošľachťovanie plošných textílií Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Praktické cvičenia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

Práca s odevným materiálom 

Demonštrácia a pozorovanie 

Drobná príprava Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Praktické cvičenia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

Práca s odevným materiálom 

Demonštrácia a pozorovanie 

Vlastnosti odevných textílií Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Praktické cvičenia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

Práca s odevným materiálom 

Demonštrácia a pozorovanie 

Metódy rozpoznávania základných 

vlastností textílií 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Praktické cvičenia 

 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

Práca s odevným materiálom 

Laboratórna práca 

Demonštrácia a pozorovanie 

Názvoslovie odevných textílií Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Praktické cvičenia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

Práca s odevným materiálom 
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Demonštrácia a pozorovanie 

Údržba a čistenie odevov Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Praktické cvičenia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

Práca s odevným materiálom 

Demonštrácia a pozorovanie 

 

Učebné zdroje 

      Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, ...) 

2. ročník 

Úvod do predmetu 

odevné materiály 

Bohanesová B., Kozlovská H.: 

Náuka o materiáli pre 2. a 3. 

ročník SPŠ odevnej. Bratislava: 

Alfa-press, 2000. 

Burian M., Matásek J.: Odevné 

materiály pre 2. a 3. ročník SPŠ 

odevnej. Bratislava: Alfa-press, 

2000. 

Teršl S.: Malá encyklopedie textilií 

a odívání, Praha: SNTL – 

Nakladatelství technické 

literatury, 1989. 

Hamžík P.: Náuka o materiáli 

pánskeho a dámskeho krajčírstva, 

Košice: ALFA, 1977. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

  

Textilné suroviny Baughová G.: Encyklopedie 

textilních materiálů, Praha: 

Slovart, 2012. 

Bohanesová B., Kozlovská H.: 

Náuka o materiáli pre 2. a 3. 

ročník SPŠ odevnej. Bratislava: 

Alfa-press, 2000. 

Burian M., Matásek J.: Odevné 

materiály pre 2. a 3. ročník SPŠ 

odevnej. Bratislava: Alfa-press, 

2000. 

Teršl S.: Malá encyklopedie textilií 

a odívání, Praha: SNTL – 

Nakladatelství technické 

literatury, 1989. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

(mikroskopické 

ukážky 

jednotlivých 

vlákien) 

Ukážky vlákien 
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Hamžík P.: Náuka o materiáli 

pánskeho a dámskeho krajčírstva, 

Košice: ALFA, 1977.Seiler-Hugová 

U.: Barvy. Praha: Wald Press,  

Výroba priadze Baughová G.: Encyklopedie 

textilních materiálů, Praha: 

Slovart, 2012. 

Bohanesová B., Kozlovská H.: 

Náuka o materiáli pre 2. a 3. 

ročník SPŠ odevnej. Bratislava: 

Alfa-press, 2000. 

Burian M., Matásek J.: Odevné 

materiály pre 2. a 3. ročník SPŠ 

odevnej. Bratislava: Alfa-press, 

2000. 

Teršl S.: Malá encyklopedie textilií 

a odívání, Praha: SNTL – 

Nakladatelství technické 

literatury, 1989. 

Hamžík P.: Náuka o materiáli 

pánskeho a dámskeho krajčírstva, 

Košice: ALFA, 1977. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

Vzorky textílií 

Módne a odevné 

časopisy 

e-LTes 

www.skolatextilu.

cz 

 

 

Výroba a väzby 

tkanín 

Baughová G.: Encyklopedie 

textilních materiálů, Praha: 

Slovart, 2012. 

Bohanesová B., Kozlovská H.: 

Náuka o materiáli pre 2. a 3. 

ročník SPŠ odevnej. Bratislava: 

Alfa-press, 2000. 

Burian M., Matásek J.: Odevné 

materiály pre 2. a 3. ročník SPŠ 

odevnej. Bratislava: Alfa-press, 

2000. 

Teršl S.: Malá encyklopedie textilií 

a odívání, Praha: SNTL – 

Nakladatelství technické 

literatury, 1989. 

Hamžík P.: Náuka o materiáli 

pánskeho a dámskeho krajčírstva, 

Košice: ALFA, 1977. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

Vzorky textílií 

Módne a odevné 

časopisy 

e-LTes 

www.skolatextilu.

cz 

 

Výroba a väzby 

pletenín 

Baughová G.: Encyklopedie 

textilních materiálů, Praha: 

Slovart, 2012. 

Bohanesová B., Kozlovská H.: 

Náuka o materiáli pre 2. a 3. 

ročník SPŠ odevnej. Bratislava: 

Alfa-press, 2000. 

Burian M., Matásek J.: Odevné 

materiály pre 2. a 3. ročník SPŠ 

odevnej. Bratislava: Alfa-press, 

2000. 

Teršl S.: Malá encyklopedie textilií 

a odívání, Praha: SNTL – 

Nakladatelství technické 

literatury, 1989. 

Hamžík P.: Náuka o materiáli 

pánskeho a dámskeho krajčírstva, 

Košice: ALFA, 1977. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

Vzorky textílií 

Módne a odevné 

časopisy 

e-LTes 

www.skolatextilu.

cz 

 

 

http://www.skolatextilu.cz/
http://www.skolatextilu.cz/
http://www.skolatextilu.cz/
http://www.skolatextilu.cz/
http://www.skolatextilu.cz/
http://www.skolatextilu.cz/
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Ostatné druhy textílií Baughová G.: Encyklopedie 

textilních materiálů, Praha: 

Slovart, 2012. 

Bohanesová B., Kozlovská H.: 

Náuka o materiáli pre 2. a 3. 

ročník SPŠ odevnej. Bratislava: 

Alfa-press, 2000. 

Burian M., Matásek J.: Odevné 

materiály pre 2. a 3. ročník SPŠ 

odevnej. Bratislava: Alfa-press, 

2000. 

Teršl S.: Malá encyklopedie textilií 

a odívání, Praha: SNTL – 

Nakladatelství technické 

literatury, 1989. 

Hamžík P.: Náuka o materiáli 

pánskeho a dámskeho krajčírstva, 

Košice: ALFA, 1977. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

Vzorky textílií 

Módne a odevné 

časopisy 

e-LTes 

www.skolatextilu.

cz 

 

Zošľachťovanie 

plošných textílií 

Baughová G.: Encyklopedie 

textilních materiálů, Praha: 

Slovart, 2012. 

Bohanesová B., Kozlovská H.: 

Náuka o materiáli pre 2. a 3. 

ročník SPŠ odevnej. Bratislava: 

Alfa-press, 2000. 

Burian M., Matásek J.: Odevné 

materiály pre 2. a 3. ročník SPŠ 

odevnej. Bratislava: Alfa-press, 

2000. 

Teršl S.: Malá encyklopedie textilií 

a odívání, Praha: SNTL – 

Nakladatelství technické 

literatury, 1989. 

Hamžík P.: Náuka o materiáli 

pánskeho a dámskeho krajčírstva, 

Košice: ALFA, 1977. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

Vzorky textílií 

Módne a odevné 

časopisy 

e-LTes 

www.skolatextilu.

cz 

 

Drobná príprava Čechová A. L., Haliková A.: Krajky, 

výšivky, stuhy, prýmky – Dejiny 

odíváni. NLN, 2004 Baughová G.: 

Encyklopedie textilních materiálů, 

Praha: Slovart, 2012.  

Bohanesová B., Kozlovská H.: 

Náuka o materiáli pre 2. a 3. 

ročník SPŠ odevnej. Bratislava: 

Alfa-press, 2000. 

Burian M., Matásek J.: Odevné 

materiály pre 2. a 3. ročník SPŠ 

odevnej. Bratislava: Alfa-press, 

2000. 

Teršl S.: Malá encyklopedie textilií 

a odívání, Praha: SNTL – 

Nakladatelství technické 

literatury, 1989. 

Hamžík P.: Náuka o materiáli 

pánskeho a dámskeho krajčírstva, 

Košice: ALFA, 1977. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

Vzorky textílií 

a odevných 

súčiastok  

Módne a odevné 

časopisy 

e-LTes 

www.skolatextilu.

cz 

 

http://www.skolatextilu.cz/
http://www.skolatextilu.cz/
http://www.skolatextilu.cz/
http://www.skolatextilu.cz/
http://www.skolatextilu.cz/
http://www.skolatextilu.cz/
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Vlastnosti odevných 

textílií 

Baughová G.: Encyklopedie 

textilních materiálů, Praha: 

Slovart, 2012. 

Bohanesová B., Kozlovská H.: 

Náuka o materiáli pre 2. a 3. 

ročník SPŠ odevnej. Bratislava: 

Alfa-press, 2000. 

Burian M., Matásek J.: Odevné 

materiály pre 2. a 3. ročník SPŠ 

odevnej. Bratislava: Alfa-press, 

2000. 

Teršl S.: Malá encyklopedie textilií 

a odívání, Praha: SNTL – 

Nakladatelství technické 

literatury, 1989. 

Hamžík P.: Náuka o materiáli 

pánskeho a dámskeho krajčírstva, 

Košice: ALFA, 1977. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

Vzorky textílií 

Módne a odevné 

časopisy 

e-LTes 

www.skolatextilu.

cz 

 

Metódy 

rozpoznávania 

základných vlastností 

textílií 

Baughová G.: Encyklopedie 

textilních materiálů, Praha: 

Slovart, 2012. 

Bohanesová B., Kozlovská H.: 

Náuka o materiáli pre 2. a 3. 

ročník SPŠ odevnej. Bratislava: 

Alfa-press, 2000. 

Burian M., Matásek J.: Odevné 

materiály pre 2. a 3. ročník SPŠ 

odevnej. Bratislava: Alfa-press, 

2000. 

Teršl S.: Malá encyklopedie textilií 

a odívání, Praha: SNTL – 

Nakladatelství technické 

literatury, 1989. 

Hamžík P.: Náuka o materiáli 

pánskeho a dámskeho krajčírstva, 

Košice: ALFA, 1977. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

 

Obrázkový 

materiál 

Vzorky textílií 

Chemické 

suroviny 

Mikroskop 

Ochranné 

pomôcky 

Módne a odevné 

časopisy 

e-LTes 

www.skolatextilu.

cz 

 

Názvoslovie 

odevných textílií 

Šidliková Z.:Textilná tvorba 

a dizajn v 20. – 21. storočí. 

Bratislava: Slovart, 2013. 

Baughová G.: Encyklopedie 

textilních materiálů, Praha: 

Slovart, 2012. 

Bohanesová B., Kozlovská H.: 

Náuka o materiáli pre 2. a 3. 

ročník SPŠ odevnej. Bratislava: 

Alfa-press, 2000. 

Burian M., Matásek J.: Odevné 

materiály pre 2. a 3. ročník SPŠ 

odevnej. Bratislava: Alfa-press, 

2000. 

Teršl S.: Malá encyklopedie textilií 

a odívání, Praha: SNTL – 

Nakladatelství technické 

literatury, 1989. 

Hamžík P.: Náuka o materiáli 

pánskeho a dámskeho krajčírstva, 

Košice: ALFA, 1977.  

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

Vzorky textílií 

Módne a odevné 

časopisy 

e-LTes 

www.skolatextilu.

cz 

 

http://www.skolatextilu.cz/
http://www.skolatextilu.cz/
http://www.skolatextilu.cz/
http://www.skolatextilu.cz/
http://www.skolatextilu.cz/
http://www.skolatextilu.cz/
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Kolektív aut.: Móda. Obrázkové 

dejiny obliekania a štýlu. 

Bratislava: Ikar, 2014. 

Údržba a čistenie 

odevov 

Bohanesová B., Kozlovská H.: 

Náuka o materiáli pre 2. a 3. 

ročník SPŠ odevnej. Bratislava: 

Alfa-press, 2000. 

Burian M., Matásek J.: Odevné 

materiály pre 2. a 3. ročník SPŠ 

odevnej. Bratislava: Alfa-press, 

2000. 

Teršl S.: Malá encyklopedie textilií 

a odívání, Praha: SNTL – 

Nakladatelství technické 

literatury, 1989. 

Hamžík P.: Náuka o materiáli 

pánskeho a dámskeho krajčírstva, 

Košice: ALFA, 1977. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

Vzorky textílií 

Módne a odevné 

časopisy 
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UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU Odevné materiály 

ROČNÍK: PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: ODEVNÉ MATERIÁLY  2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Úvod do predmetu odevné 

materiály  
2 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Organizácia predmetu, jeho 

cieľ, obsah, pomôcky 

a potreby, zásady bezpečnosti 

pri práci 

1 

Kostýmová tvorba  

(1. ročník) 

- vedieť organizáciu predmetu 
odevné materiály 

- vymedziť ciele a obsah 
predmetu odevné materiály 

- vymenovať základné 
pomôcky potrebné 
k predmetu odevné 
materiály 

- vymenovať zásady 
bezpečnosti pri práci 

- vie organizáciu predmetu odevné 
materiály 

- vymedzuje ciele a obsah 
predmetu odevné materiály 

- menuje základné pomôcky 
potrebné k predmetu odevné 
materiály 

- menuje zásady bezpečnosti pri 
práci 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

Vývoj výroby textílií 

a odevného materiálu 

1 

- charakterizovať vývoj výroby 
textílií 

- definovať odevný materiál 

- vymenovať materiály, ktoré 
človek postupne využíval na 
výrobu odevov 

- charakterizuje vývoj výroby 
textílií 

- definuje odevný materiál 

- menuje materiály, ktoré človek 
postupne využíval na výrobu 
odevov 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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Textilné suroviny 14 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Vlastnosti a znaky textilných 

vlákien, delenie textilných 

vlákien 

2 

 
- vysvetliť pojem textilné 

vlákno 

- vymenovať a charakterizovať 
jednotlivé vlastnosti 
textilných vlákien 

- vedieť zaradiť jednotlivé 
textilné vlákna do skupín 

- určiť príklady jednotlivých 
vlákien podľa ich pôvodu 

- vie vysvetliť pojem textilné vlákno 

- menuje a charakterizuje jednotlivé 
vlastnosti textilných vlákien 

- vie zaradiť jednotlivé textilné vlákna 
do skupín 

- určuje a menuje príklady textilných 
vlákien podľa ich pôvodu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Prírodné vlákna – vlákna 

rastlinného pôvodu 

4 

- vedieť rozdeliť prírodné 
vlákna na jednotlivé skupiny 
a priradiť k jednotlivým 
skupinám správne vlákna 

- opísať spôsob získavania 
rastlinných vlákien 

- charakterizovať bavlnu, jej 
vlastnosti a použitie 

- charakterizovať ľan, jeho 
vlastnosti a použitie 

- vymenovať rastlinné vlákna 
získavané z listov a plodov 

- rozdeľuje prírodné vlákna na 
jednotlivé skupiny a priraďuje 
k jednotlivým skupinám správne 
vlákna 

- popisuje spôsob získavania 
rastlinných vlákien 

- charakterizuje bavlnu, jej 
vlastnosti a použitie 

- charakterizuje ľan, jeho vlastnosti 
a použitie 

- menuje rastlinné vlákna 
získavané z listov a plodov 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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Prírodné vlákna živočíšneho 

pôvodu a anorganické vlákna 

4 

- vedieť rozdeliť živočíšne 
vlákna podľa spôsobu ich 
získavanie 

- vymenovať a popísať 
jednotlivé zvieracie srsti 
využívane v textilnom 
priemysle 

- charakterizovať ovčiu vlnu, 
jej vlastnosti a použitie 

- charakterizovať prírodný 
hodváb, jeho získavanie, 
vlastnosti a použitie 

- definovať anorganické 
vlákna, ich spôsob získavania 

- uviesť príklad na 
anorganické vlákno a opísať 
jeho využitie 

- vie rozdeliť živočíšne vlákna podľa 
spôsobu ich získavania 

- menuje a popisuje jednotlivé 
zvieracie srsti využívané 
v textilnom priemysle 

- charakterizuje ovčiu vlnu, jej 
vlastnosti a použitie 

- charakterizuje prírodný hodváb, 
jeho získavanie, vlastnosti 
a použitie 

- definuje anorganické vlákna a ich 
spôsob získavania 

- vie uviesť príklad na anorganické 
vlákno a opisuje jeho využitie 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Chemické vlákna – chemické 

vlákna z prírodných 

polymérov 

2 

- popísať vznik a vývoj 
chemických vlákien 

- definovať pojmy umelý 
hodváb, striž a káblik 

- uviesť výhody chemických 
vlákien pred prírodnými 
vláknami 

- charakterizovať chemické 
vlákna vyrábané 
z prírodných polymérov 

- opísať vlastnosti a použitie 
chemických vlákien 
z prírodných polymérov 

- popisuje vznik a vývoj chemických 
vlákien 

- definuje pojmy umelý hodváb, 
striž a káblik 

- uvádza výhody chemických 
vlákien pred prírodnými vláknami 

- charakterizuje chemické vlákna 
vyrábané z prírodných polymérov 

- opisuje vlastnosti a použitie 
chemických vlákien z prírodných 
polymérov 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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Chemické vlákna zo 

syntetických polymérov 

a nepolymérne vlákna 

2 

- vedieť vymenovať jednotlivé 
druhy chemických vlákien 
vyrábaných zo syntetických 
polymérov 

- opísať vlastnosti a použitie 
najznámejších syntetických 
vlákien 

- definovať nepolymérne 
vlákna 

- opísať druhy, spôsob 
spracovania a použitia 
nepolymérnych vlákien 

- menuje jednotlivé druhy 
chemických vlákien vyrábaných 
zo syntetických polymérov 

- opisuje vlastnosti a použitie 
najznámejších syntetických 
vlákien 

- definuje nepolymérne vlákna 

- opisuje druhy, spôsob 
spracovania a použitia 
nepolymérnych vlákien 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Výroba priadze 4 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Charakteristika priadze a 

pradenia 
2 

Kostýmová tvorba  

(1. a 2. ročník) 

- vedieť uviesť z akých surovín 
a akým spôsobom sa 
vyrábajú priadze 

- vymenovať jednotlivé etapy 
procesu pradenia 

- správne uvádza z akých surovín 
a akým spôsobom sa vyrábajú 
priadze 

- menuje a opisuje jednotlivé etapy 
procesu pradenia 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Zosúkavanie, tvarovanie 

a číslovanie priadzí 
2 

- vedieť vysvetliť pojem 
zosúkavanie priadze 

- uviesť ako a prečo sa čísluje 
priadza 

- vie vysvetliť pojem zosúkavanie 
priadze 

- uvádza vysvetlenie ako a prečo sa 
čísluje priadza 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Výroba a väzby tkanín 10  
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Základy tkania a príprava pred 

tkaním 
2 

Kostýmová tvorba  

(1. a 2. ročník) 
- popísať jednotlivé pracovné 

operácie prípravy nití na 
tkanie 

- popisuje jednotlivé pracovné 
operácie prípravy nití na tkanie 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Princíp tkania a druhy tkacích 

strojov 
2 

- opísať princíp výroby tkanín 

- vymenovať druhy tkacích 
strojov 

- opisuje princíp výroby tkanín 

- menuje druhy tkacích strojov 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Väzby tkanín -  základné 

pojmy a rozdelenie väzieb 
2 

- definovať pojem väzbový 
bod 

- vymenovať jednotlivé druhy 
väzieb 

- definuje pojem väzbový bod 

- menuje jednotlivé druhy väzieb  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Vlastnosti, nákres, druhy 

tkanín a ich použitie 
2 

- vedieť nakresliť vzornice 
základných väzieb 

- vymenovať vlastnosti 
a použitie základných väzieb 
tkanín 

- vie nakresliť vzornice základných 
väzieb 

- menuje vlastnosti a použitie 
základných väzieb tkanín 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Chyby tkanín 

2 

- uviesť najčastejšie chyby 
vyskytujúce sa v tkaninách  

- uvádza najčastejšie chyby 
vyskytujúce sa v tkaninách 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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Výroba a väzby pletenín 6 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Základné pletiarske pojmy 

2 

Kostýmová tvorba  

(1. a 2. ročník) 
- definovať základné 

pletiarske pojmy – očko, 
riadok, stĺpik 

- definuje základné pletiarske 
pojmy – očko, riadok, stĺpik 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Väzby pletenín – záťažné 

a osnovné pleteniny 

2 

- vedieť uviesť základné väzby 
pletenín a vysvetliť rozdiel 
medzi nimi 

- charakterizovať záťažné 
pleteniny 

- charakterizovať osnovné 
pleteniny 

- vie uviesť základné väzby pletenín 
a vysvetliť rozdiel medzi nimi 

- charakterizuje záťažné pleteniny 

- charakterizuje osnovné pleteniny 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Vlastnosti a použitie pletenín 

2 

- uviesť základné vlastnosti 
a použitie pletenín 

- uvádza základné vlastnosti 
a použitie pletenín 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Ostatné druhy textílií 4 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Rozdelenie a jednotlivé 

vlastnosti netkaných textílií 2 

Kostýmová tvorba  

(1. a 2. ročník) 
- vedieť rozdeliť netkané 

textílie podľa spôsobu 
výroby 

- rozdeľuje netkané textílie podľa 
spôsobu výroby 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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- vymenovať jednotlivé 
typické vlastnosti netkaných 
textílií  

- menuje jednotlivé typické 
vlastnosti netkaných textílií 

 

Mechanicky a chemicky 

spájané netkané textílie 

2 

- vysvetliť zákonitosti 
a charakter mechanicky 
a chemicky spájaných 
netkaných textílií 

- definovať na aký účel sa 
v odevnom priemysle 
používajú netkané textílie 

- vysvetľuje zákonitosti a charakter 
mechanicky a chemicky 
spájaných netkaných textílií 

- definuje na aký účel sa 
v odevnom priemysle používajú 
netkané textílie 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Zošľachťovanie plošných 

textílií 2 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Mechanické, chemické 

a špeciálne úpravy plošných 

textílií 

2 

Kostýmová tvorba  

(1. a 2. ročník) 
- vysvetliť dôvody úprav 

a zošľachťovania textílií  

- uviesť aké úpravy sa na 
textíliách rozlišujú  

- vymenovať vlastnosti, ktoré 
nadobúda textília 
jednotlivými mechanickými 
a chemickými úpravami 

- uviesť špeciálne úpravne 
práce na plošných textíliách  

- vysvetľuje dôvody úprav 
a zošľachťovania textílií 

- uvádza aké úpravy sa na textíliách 
rozlišujú 

- menuje vlastnosti, ktoré 
nadobúda textília jednotlivými 
mechanickými a chemickými 
úpravami  

- uvádza špeciálne úpravne práce 
na plošných textíliách  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Drobná príprava 2 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
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Textilná a technická drobná 

príprava 

2 

Kostýmová tvorba  

(1. a 2. ročník) 
- vymenovať najpoužívanejšie 

súčiastky drobnej prípravy 
na odevy 

- opísať jednotlivé textilné 
súčiastky a ich vlastnosti 

- opísať jednotlivé technické 
súčiastky a ich vlastnosti 

- menuje najpoužívanejšie 
súčiastky drobnej prípravy na 
odevy 

- popisuje jednotlivé textilné 
súčiastky a ich vlastnosti 

- popisuje jednotlivé technické 
súčiastky a ich vlastnosti 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Praktické cvičenie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Súborné 

vzorkovnice 

textílií 

Vlastnosti odevných textílií 4 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Význam a rozdelenie 

vlastností 

2 

Kostýmová tvorba  

(1. a 2. ročník) 
- vedieť vysvetliť význam 

jednotlivých odevných 
vlastnosti 

- uviesť rozdelenie 
jednotlivých vlastností 
a bližšie ich opísať 

- vie vysvetliť význam jednotlivých 
odevných vlastností 

- uvádza rozdelenie jednotlivých 
vlastností a bližšie ich popisuje 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Úžitkové a spracovateľské 

vlastnosti textílií 

2 

- vymenovať a odôvodniť 
úžitkové vlastnosti potrebné 
pre odevné textílie 

- vymenovať a opísať 
spracovateľské vlastnosti 
textílií  

- menuje a odôvodňuje úžitkové 
vlastnosti potrebné pre odevné 
textílie 

- menuje a opisuje spracovateľské 
vlastnosti textílií  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Metódy rozpoznávania 

základných vlastností textílií 2 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Základný skúšobný rozbor 
2 

Kostýmová tvorba  

(1. a 2. ročník) 
- určiť a popísať metódy 

používane pri zisťovaní 
základných vlastnosti textílií 

- určuje a popisuje metódy 
používane pri zisťovaní 
základných vlastnosti textílií 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
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- charakterizovať postup 
a metódy používané pri 
zisťovaní vlastností textílií 

- zrealizovať základný 
skúšobný rozbor danej 
textílie a jednotlivé poznatky 
spísať do pracovného listu 
laboratórneho cvičenia 

- charakterizuje postup a metódy 
používané pri zisťovaní vlastností 
textílií 

- realizuje základný skúšobný 
rozbor danej textílie a jednotlivé 
poznatky spíše do pracovného 
listu laboratórneho cvičenia 

Písomné skúšanie 

Laboratórne 

cvičenie 

Didaktický test 

Prezentácia 

a písomné 

spracovanie 

laboratórnej 

práce 

Názvoslovie odevných textílií 14 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Názov výrobný a obchodný 

2 

Kostýmová tvorba  

(1. a 2. ročník) 
- definovať rozdiel medzi 

názvom výrobným 
a obchodným 

- definuje rozdiel medzi názvom 
výrobným a obchodným 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Rozdeľovanie odevných 

textílií podľa materiálového 

zloženia 
2 

- vedieť rozdeliť odevné 
textílie podľa materiálového 
zloženia a vecne ich popísať 

- vie rozdeliť odevné textílie podľa 
materiálového zloženia a vecne 
ich popisuje 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Praktické cvičenie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Súborné 

vzorkovnice 

textílií 

Bavlnárske odevné textílie 

2 

- charakterizovať bavlnárske 
oblekoviny, plášťoviny, 
šatovky i košeľoviny  

- charakterizuje bavlnárske 
oblekoviny, plášťoviny, šatovky 
i košeľoviny  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Praktické cvičenie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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Súborné 

vzorkovnice 

textílií 

Ľanárske odevné textílie 

2 

- opísať ľanárske odevné 
textílie 

- opisuje ľanárske odevné textílie Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Praktické cvičenie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Súborné 

vzorkovnice 

textílií 

Vlnárske odevné textílie 

2 

- charakterizovať vlnárske 
oblekoviny,  plášťoviny 
a zvrchníky, šatovky 
a košeľoviny  

- charakterizuje vlnárske 
oblekoviny,  plášťoviny 
a zvrchníky, šatovky a košeľoviny 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Praktické cvičenie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Súborné 

vzorkovnice 

textílií 

Hodvábnické odevné textílie 

2 

- definovať hodvábnické 
odevné textílie a ich 
vlastnosti 

- definuje hodvábnické odevné 
textílie a ich vlastnosti 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Praktické cvičenie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Súborné 

vzorkovnice 

textílií 
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Textílie pre odevnú prípravu – 

podšívkový, výstužný a 

výplňový materiál 

2 

- charakterizovať textílie pre 
odevnú prípravu 

- opísať vlastnosti a použitie 
podšívkového materiálu 

- vymenovať vlastnosti 
výstužného vložkového 
materiálu 

- vymenovať najznámejšie 
druhy výplňového materiálu 
a ich vlastnosti 

- charakterizuje textílie pre odevnú 
prípravu 

- popisuje vlastnosti a použitie 
podšívkového materiálu 

- menuje vlastnosti výstužného 
vložkového materiálu 

- menuje najznámejšie druhy 
výplňového materiálu a ich 
vlastnosti 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Praktické cvičenie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Súborné 

vzorkovnice 

textílií 

Údržba a čistenie odevov 2 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Zásady správneho čistenia 

a symboly pre údržbu odevov 

2 

Kostýmová tvorba  

(1. a 2. ročník) 
- vymenovať zásady pri 

ošetrovaní odevov 

- vymenovať potreby na 
čistenie škvŕn a uviesť ich 
vlastnosti 

- vymenovať druhy škvŕn 
a spôsob ich odstraňovania 

- rozlíšiť jednotlivé symboly 
pre údržbu odevov 

- menuje zásady pri ošetrovaní 
odevov 

- vymenúva potreby na čistenie 
škvŕn a uvádza ich vlastnosti 

- menuje druhy škvŕn a spôsob ich 
odstraňovania 

- rozlišuje jednotlivé symboly pre 
údržbu odevov 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

        Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto Školskom vzdelávacom programe (pre jednotlivcov, skupinu, pre 

ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických 

listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. 

Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického 

testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom 

didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou 

sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka. 
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9.1.8 Teória odevnej tvorby  

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: VLASTNOSTI MATERIÁLOV, TECHNIKY A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 

Názov predmetu Teória odevnej tvorby 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, 66 vyučovacích hodín v školskom roku, 
spolu 258 vyučovacích hodín 

Kód a názov študijného odboru 8270 M 00 scénická kostýmová tvorba 

Ročník 1. – 4.  

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

V predmete teória odevnej tvorby žiaci získavajú ucelené odborné vedomosti o odevnej tvorbe. 

Osvoja si termíny a pojmy, ktoré s tvorbou odevu súvisia a ktoré je nevyhnutné ovládať vo svojom 

odbore a pri akejkoľvek realizácii odevu. Predovšetkým však predmet teória odevnej tvorby zahŕňa 

vedomosti o technologických postupoch používaných pri zhotovovaní odevov a kostýmov. Žiaci získajú 

prehľad o jednotlivých fázach výrobného procesu, pričom poznatky si oslovujú od najjednoduchších 

odevných výrobkov k náročnejším a technologicky a konštrukčne prepracovanejším. To čo je obsahom 

predmetu teória odevnej tvorby, teda to čo si žiak na hodine tohto predmetu vštepí, to čo sa teoreticky 

naučí si prakticky nacvičí a zrealizuje prostredníctvom predmetu kostýmová tvorba. Rovnako to je aj 

pri predmete kostýmová tvorba, zručnosti, ktoré žiak nadobudne na hodinách sa prevedú do 

teoretických vedomostí a celý technologický postup zhotovenia určitého odevu či odevnej časti 

(vrecko, golier, manžeta,...) si zdokumentuje prostredníctvom popisu a nákresov. Predmet teória 

odevnej tvorby je preto nerozlučne spätý s predmetom kostýmová tvorba, konštrukcie odevov, odevné 

materiály, modelovanie i navrhovanie odevov. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

     Cieľom  vyučovacieho predmetu teória odevnej tvorby je rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie pri 

navrhovaní kostýmov a tvorbe technologických postupov s dôrazom na prepojenie teoretických 

a praktických zručnosti v predmete kostýmová tvorba. Odborný predmet participuje na formovaní 

estetickej úrovne žiakov, pri bezprostrednom či sprostredkovaní vnímaní ľudskej práce. Cieľom je 

vytvorenie estetického cítenia a myslenia k daným skutočnostiam, ktoré korešpondujú s kreativitou. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Vo vyučovacom predmete teória odevnej tvorby využívame pre utváranie a rozvíjanie nesledujúcich 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 
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Komunikačné a sociálno – interakčné spôsobilosti:  

- orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať informácie o odevnom a textilnom priemysle, 
móde a módnom štýle 

- posúdiť význam nadobudnutých informácií v osobnom živote a vo zvolenom povolaní 

- zúčastňovať sa aktívne diskusie, formulovať a obhajovať svoje názory a postoje 

- uplatňovať vlastný výtvarný a estetický názor, vnímať, myslieť a samostatne sa vyjadrovať 
kultivovaným spôsobom 

 

Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti: 

- stanoviť si ciele a priority podľa svojich schopností, záujmovej a pracovnej orientácii 

- reagovať adekvátne na postrehy, námietky, hodnotenie či kritiku svojho vystupovania, 
prezentovania a presadzovania svojich názorov zo strany druhých ľudí 

- overovať si získané poznatky, kriticky zvažovať názory, postoje a jednanie iných ľudí 

- pracovať v týme a podieľať sa na realizácii spoločných pracovných a iných činností 

- podnecovať prácu týmu vlastnými návrhmi na zlepšenie práce a riešenie úloh, nezaujate 
zvažovať návrhy druhých, rešpektovať pracovný priestor druhých 

- nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým ľudom, rešpektovať kultúru, 
umelecké hodnoty a prejavy druhých ľudí 

 

Schopnosť tvorivo riešiť problémy: 

- zhodnotiť význam rozmanitých informácií, samostatne zhromažďovať informácie, triediť 
a využívať len tie, ktoré sú pre riešenie problému najdôležitejšie 

- určovať najzávažnejšie rysy problému, zvažovať rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory 
v danom kontexte a v dlhodobejších súvislostiach, stanoviť kritéria pre voľbu konečného 
optimálneho riešenia 

- vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodržiavať ich 

 

Spôsobilosť využívať informačné technológie: 

- samostatne vyhľadávať vhodné zdroje a informácie potrebné k spracovaniu prác na zadanú 
tému 

- evidovať, triediť a uchovávať informácie s cieľom využívať ich pri spracúvaní danej témy 

- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným 
informáciám a byť mediálne gramotný 

 

Stratégia vyučovania 

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

Metódy  Formy práce 

1. ročník   

Úvod do predmetu kostýmová 

tvorba 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Farbenie textilu Praktické cvičenia 
Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Základy ručného šitia  Praktické cvičenia 
Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Štruktúry Praktické cvičenia 
Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Strojové šitie Praktické cvičenia 
Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Základné tvarové prvky odevov Praktické cvičenia 
Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Dámsky odevný prvok Praktické cvičenia 
Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

2. ročník   

Dámske nohavice Praktické cvičenia 
Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Dámska blúzka Praktické cvičenia 
Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 
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3. ročník   

Dámske šaty Praktické cvičenia 
Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Dámske sako Praktické cvičenia 
Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie  

 

Učebné zdroje 

      Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, ...) 

1. ročník 

Úvod do predmetu 

kostýmová tvorba 

Čorba M.: Kostýmová tvorba 

(prednášky). Bratislava: Divadelný 

ústav, 2009. 

Šoltésová J.: Odevná technológia 

pre 1. ročník učebného odboru 

krajčír so zameraním na 

univerzálne šitie odevov. 

Bratislava: EXPOL Pedagogika, 

2004.  

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

 Módne a odevné 

časopisy 

Odevné a módne 

katalógy 

 

Farbenie textilu Šrámek J.: Chemická technológia 

zošľachťovania; Farbenie 

textilných materiálov : pre 

3.ročník stredných priemyselných 

škôl textilných. Bratislava: Alfa, 

1976. 

Kyselová L.: Dekorování textilu. 

Brno: CP Books, 2005. 

Stein S.: The Complete Photo 

Guide to Textile Art. Quayside, 

2010. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

Módne a odevné 

časopisy 

Odevné a módne 

katalógy 

 

Základy ručného šitia  Šoltésová J.: Odevná technológia 

pre 1. ročník učebného odboru 

krajčír so zameraním na 

univerzálne šitie odevov. 

Bratislava: EXPOL Pedagogika, 

2004. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

Krajčírske 

meradlá 

a pomôcky k šitiu 

Módne a odevné 

časopisy 

Odevné a módne 

katalógy 

 

 

http://catalog.kskls.sk:8080/Carmen/sk/search-by-field?st=BY_FIELD&d=1858&field=M_260b&value=CP+Books
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Ábelová Ľ.: Technológia pre 1. 

ročník SPŠ odevných. Bratislava: 

Alfa, 1999. 

Štruktúry Šoltésová J.: Odevná technológia 

pre 1. ročník učebného odboru 

krajčír so zameraním na 

univerzálne šitie odevov. 

Bratislava: EXPOL Pedagogika, 

2004. 

Ábelová Ľ.: Technológia pre 1. 

ročník SPŠ odevných. Bratislava: 

Alfa, 1999. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

Krajčírske 

meradlá 

a pomôcky k šitiu 

Módne a odevné 

časopisy 

Odevné a módne 

katalógy 

 

 

Strojové šitie Šoltésová J.: Odevná technológia 

pre 1. ročník učebného odboru 

krajčír so zameraním na 

univerzálne šitie odevov. 

Bratislava: EXPOL Pedagogika, 

2004. 

Ábelová Ľ.: Technológia pre 1. 

ročník SPŠ odevných. Bratislava: 

Alfa, 1999. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

Krajčírske 

meradlá 

a pomôcky k šitiu 

Šijací stroj 

Módne a odevné 

časopisy 

Odevné a módne 

katalógy 

 

 

Základné tvarové prvky 

odevov 

Šoltésová J.: Odevná technológia 

pre 1. ročník učebného odboru 

krajčír so zameraním na 

univerzálne šitie odevov. 

Bratislava: EXPOL Pedagogika, 

2004. 

Ábelová Ľ.: Technológia pre 1. 

ročník SPŠ odevných. Bratislava: 

Alfa, 1999. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

Krajčírske 

meradlá 

a pomôcky k šitiu 

Šijací stroj 

Módne a odevné 

časopisy 

Odevné a módne 

katalógy 

 

 

Dámsky odevný prvok Čorba M.: Kostýmová tvorba 

(prednášky). Bratislava: Divadelný 

ústav, 2009. 

Šoltésová J.: Odevná technológia 

pre 1. ročník učebného odboru 

krajčír so zameraním na 

univerzálne šitie odevov. 

Bratislava: EXPOL Pedagogika, 

2004. 

Ábelová Ľ.: Technológia pre 1. 

ročník SPŠ odevných. Bratislava: 

Alfa, 1999. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

Krajčírske 

meradlá 

a pomôcky k šitiu 

Šijací stroj 

Krajčírska 

figurína 

Módne a odevné 

časopisy 

Odevné a módne 

katalógy 

 

 

2. ročník 

Dámske nohavice Čorba M.: Kostýmová tvorba 

(prednášky). Bratislava: Divadelný 

ústav, 2009. 

Šoltésová J.: Odevná technológia 

pre 1. ročník učebného odboru 

krajčír so zameraním na 

univerzálne šitie odevov. 

Bratislava: EXPOL Pedagogika, 

2004. 

Ábelová Ľ.: Technológia pre 1. 

ročník SPŠ odevných. Bratislava: 

Alfa, 1999. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

Krajčírske 

meradlá 

a pomôcky k šitiu 

Šijací stroj 

Krajčírska 

figurína 

Módne a odevné 

časopisy 

Odevné a módne 

katalógy 
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Ábelová Ľ.: Technológia pre 2. 

ročník SOŠ odevných, Bratislava: 

Profima Press, 2004. 

Dámska blúzka Čorba M.: Kostýmová tvorba 

(prednášky). Bratislava: Divadelný 

ústav, 2009. 

Šoltésová J.: Odevná technológia 

pre 1. ročník učebného odboru 

krajčír so zameraním na 

univerzálne šitie odevov. 

Bratislava: EXPOL Pedagogika, 

2004. 

Ábelová Ľ.: Technológia pre 1. 

ročník SPŠ odevných. Bratislava: 

Alfa, 1999. 

Ábelová Ľ.: Technológia pre 2. 

ročník SOŠ odevných, Bratislava: 

Profima Press, 2004. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

Krajčírske 

meradlá 

a pomôcky k šitiu 

Šijací stroj 

Krajčírska 

figurína 

Módne a odevné 

časopisy 

Odevné a módne 

katalógy 

 

 

3. ročník 

Dámske šaty Čorba M.: Kostýmová tvorba 

(prednášky). Bratislava: Divadelný 

ústav, 2009. 

Ábelová Ľ.: Technológia pre 1. 

ročník SPŠ odevných. Bratislava: 

Alfa, 1999. 

Ábelová Ľ.: Technológia pre 2. 

ročník SOŠ odevných, Bratislava: 

Profima Press, 2004. 

Reháková, Horná: Technológia 

pre 3. ročník SOŠ odevných, 

Bratislava: Profima Press, 1999. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

Krajčírske 

meradlá 

a pomôcky k šitiu 

Šijací stroj 

Krajčírska 

figurína 

Módne a odevné 

časopisy 

Odevné a módne 

katalógy 

 

 

Dámske sako Čorba M.: Kostýmová tvorba 

(prednášky). Bratislava: Divadelný 

ústav, 2009. 

Ábelová Ľ.: Technológia pre 1. 

ročník SPŠ odevných. Bratislava: 

Alfa, 1999. 

Ábelová Ľ.: Technológia pre 2. 

ročník SOŠ odevných, Bratislava: 

Profima Press, 2004. 

Reháková, Horná: Technológia 

pre 3. ročník SOŠ odevných, 

Bratislava: Profima Press, 1999. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

Krajčírske 

meradlá 

a pomôcky k šitiu 

Šijací stroj 

Krajčírska 

figurína 

Módne a odevné 

časopisy 

Odevné a módne 

katalógy 
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UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU Teória odevnej tvorby 

ROČNÍK: PRVÝ 

ROZPIS UČIVA PREDMETU: TEÓRIA ODEVNEJ TVORBY  2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Úvod do predmetu teória 

odevnej tvorby 6 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Zameranie  a organizácia 

predmetu, materiály, 

pomôcky, techniky a potreby, 

cieľ a obsah predmetu teória 

odevnej tvorby 
2 

Kostýmová tvorba  

(1. ročník) 

Konštrukcie odevov 

(1. ročník) 

- charakterizovať zameranie 
predmetu teória odevnej 
tvorby 

- vymenovať základné pomôcky 
potrebné k predmetu teória 
odevnej tvorby 

- definovať cieľ a obsah 
predmetu teória odevnej 
tvorby 

- vie správne charakterizovať 
zameranie predmetu teória 
odevnej tvorby 

- menuje základné pomôcky 
potrebné k predmetu teória 
odevnej tvorby 

- definuje cieľ a obsah predmetu 
teória odevnej tvorby 

Ústne skupinové 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Základné rozdelenie odevov – 

rozdelenie podľa pohlavia, 

účelu, vypracovania, tvaru, 

častí tela a podľa spôsobu 

výroby 

2 

- vedieť rozdeliť jednotlivé 
odevy podľa pohlavia, účelu, 
vypracovania, tvaru, časti tela 
a podľa spôsobu výroby 

- charakterizovať jednotlivé 
druhy odevu, opísať ich 
špecifiká a znaky 

- vie rozdeliť jednotlivé odevy 
podľa pohlavia, účelu, 
vypracovania, tvaru, časti tela 
a podľa spôsobu výroby 

- charakterizuje jednotlivé druhy 
odevu, popisuje ich špecifiká a 
znaky 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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Základné časti odevov, 

odevný materiál a odevná 

príprava 
2 

- vymenovať a popísať základné 
časti odevov 

- charakterizovať odevný 
materiál a odevnú prípravu, 
zaradiť ich do skupín podľa 
použitia, funkcie a účelu, ktorý 
spĺňajú na konkrétnom odeve 

- menuje a popisuje základné 
časti odevov 

- charakterizuje odevný materiál 
a odevnú prípravu, priraďuje 
ich do skupín podľa použitia, 
funkcie a účelu, ktorý spĺňajú 
na konkrétnom odeve  

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Dielenské zariadenia a 

pomôcky 4 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Zariadenia na výrobu odevu –

šijací stroj a jeho vybavenie, 

rôzne druhy zariadení na 

spájací proces a úpravu 

odevných dielov (zariadenia 

na strihanie, nitovanie, 

lepenie, tvarovanie odevných 

dielov) 

2 

Kostýmová tvorba  

(1. ročník)  

- charakterizovať a popísať 
jednotlivé zariadenia potrebné 
k výrobe odevu 

- definovať využitie jednotlivých 
zariadení na výrobu odevov 

- opísať zariadenia na strihanie, 
nitovanie, lepenie, tvarovanie 
odevných dielov 

- charakterizuje a popisuje 
jednotlivé zariadenia potrebné 
k výrobe odevu 

- definuje využitie jednotlivých 
zariadení na výrobu odevov 

- opisuje zariadenia na strihanie, 
nitovanie, lepenie, tvarovanie 
odevných dielov 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Pomôcky a potreby k tvorbe 

odevu a odevných častí 

2 

- vymenovať pomôcky a potreby 
využívané pri tvorbe odevu 
a odevných častí 

- definovať použitie, funkcie a účel 
jednotlivých pomôcok a potrieb 
potrebných k tvorbe odevu 
a odevných častí 

- menuje pomôcky a potreby 
využívané pri tvorbe odevu 
a odevných častí 

- definuje použitie, funkcie a účel 
jednotlivých pomôcok a potrieb 
potrebných k tvorbe odev 
a odevných častí 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Oddeľovací proces 4  
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Základné pojmy súvisiace 

s oddeľovacím procesom  
2 

Kostýmová tvorba  

(1. ročník)  
- vymenovať a popísať základné 

pojmy súvisiace s oddeľovacím 
procesom 

- menuje a popisuje základné 
pojmy súvisiace s oddeľovacím 
procesom 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Úseky oddeľovacieho 

procesu, technika 

a technológia oddeľovacieho 

procesu 

2 

- popísať jednotlivé úseky 
oddeľovacieho procesu 

- opísať techniku a technológiu 
oddeľovacieho procesu 

- popisuje jednotlivé úseky 
oddeľovacieho procesu 

- opisuje techniku a technológiu 
oddeľovacieho procesu 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Tepelnotvarovací proces 4  
    

Základné pojmy súvisiace 

s tepelnotvarovacím 

procesom 
2 

Kostýmová tvorba  

(1. ročník)  
- vymenovať a popísať základné 

pojmy súvisiace 
s tepelnotvarovacím procesom 

- menuje a popisuje základne 
pojmy súvisiace 
s tepelnotvarovacim procesom 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Technické podmienky a účel 

žehlenia, technika 

a technológia 

tepelnotvarovacieho procesu 

2 

- opísať podmienky a účel žehlenia, 
techniku a technológiu 
tepelnotvarovacieho procesu 

- opisuje podmienky a účel 
žehlenia, techniku a technológiu 
tepelnotvarovacieho procesu 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Základy ručného šitia 10  
    

Základné pomôcky a potreby 

ručného šitia  2 

Kostýmová tvorba  

(1. ročník)  
- vymenovať a charakterizovať 

základné pomôcky a potreby 
ručného šitia 

- menuje a charakterizuje základné 
pomôcky a potreby ručného šitia 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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Písomné 

skúšanie 

Technika ručného šitia – 

stehy, druhy ručných stehov 

(pomocné, spájacie, obšívacie, 

ozdobné stehy) 

4 

- popísať a názorne zhotoviť 
jednotlivé druhy ručných stehov 

- charakterizovať a popísať využitie 
jednotlivých druhov ručných 
stehov 

- opísať a názorne demonštrovať 
postup pri zhotovení ručných 
stehov 

- vytvoriť nákresy s podrobným 
popisom vyhotovenia 
jednotlivých stehov 

- popisuje a názorne zhotovuje 
jednotlivé druhy ručných stehov 

- charakterizuje a popisuje využitie 
jednotlivých druhov ručných 
stehov 

- opisuje a názorne demonštruje 
postup pri zhotovení ručných 
stehov 

- tvorí nákresy s podrobným 
popisom vyhotovenia 
jednotlivých stehov 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Kontrola 

predložených 

nákresov s 

popisom 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Nákresy s podrobným 

popisom 

Funkčné prvky odevov – 

dierky, rôzne druhy dierok, ich 

použitie, prišívanie gombíkov 

4 

- vymenovať a charakterizovať 
jednotlivé funkčné prvky 
využívané na odevoch 

- vytvoriť nákresy s podrobným 
popisom vyhotovenia 
jednotlivých druhov dierok 

- menuje a charakterizuje 
jednotlivé funkčné prvky 
využívané na odevoch 

- tvorí nákresy s podrobným 
popisom vyhotovenia 
jednotlivých druhov dierok 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Kontrola 

predložených 

nákresov s 

popisom 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Nákresy s podrobným 

popisom 

Základy strojového šitia 6 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Spojovacie prvky – švy, druhy 

švov (chrbátované, 

4 - vedieť rozdeliť švy podľa 
vyhotovenia, úpravy a funkcie 

- vie rozdeliť švy podľa 
vyhotovenia, úpravy a funkcie 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 



 

548 
 

preplátované, začisťovacie, 

dotykové švy) 

Kostýmová tvorba  

(1. ročník) 
- vymenovať a popísať jednotlivé 

druhy švov 

- charakterizovať a popísať využitie 
jednotlivých druhov švov 

- zhotoviť nákresy s podrobným 
popisom vyhotovenia 
jednotlivých druhov švov  

- menuje a popisuje jednotlivé 
druhy švov 

- charakterizuje a popisuje využitie 
jednotlivých druhov švov 

- zhotovuje nákresy s podrobným 
popisom vyhotovenia 
jednotlivých druhov švov 

Písomné 

skúšanie 

Kontrola 

predložených 

nákresov s 

popisom 

Didaktický test 

Nákresy s podrobným 

popisom 

Základné tvarové prvky 

odevov – odševky, záhyby, 

záložky, cípy, rohy a oblúky 

2 

- opísať použitie a funkciu 
odševkov na odevoch 

- rozdeliť a popísať druhy záhybov 
podľa vzhľadu 

- charakterizovať postup práce, 
úpravy a realizáciu začistenia 
dolnej záložky 

- vedieť rozlíšiť vonkajší a vnútorný 
roh, oblúk a cíp 

- opisuje použitie a funkciu 
odševkov na odevoch 

- rozdeľuje a popisuje druhy 
záhybov podľa vzhľadu 

- charakterizuje postup práce, 
úpravy a realizáciu začistenia 
dolnej záložky 

- vie rozlíšiť vonkajší a vnútorný 
roh, oblúk a cíp 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Ozdobné prvky odevov 4  
    

Ozdobné prešívanie, riasenie, 

vrapovanie, žabkovanie 

2 

Kostýmová tvorba  

(1. ročník) 
- vedieť popísať postup práce pri 

vrapovaní a vyhotoviť vrapovaný 
ozdobný prvok na odeve 

- vedieť popísať postup práce pri 
žabkovaní a vyhotovuje odev na 
ktorom uplatňuje tento ozdobný 
prvok 

- vie popísať postup práce pri 
vrapovaní a vyhotovuje 
vrapovaný ozdobný prvok na 
odeve 

- vie popísať postup práce pri 
žabkovaní a vyhotovuje odev na 
ktorom uplatňuje tento ozdobný 
prvok 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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Odevné aplikácie – zámiky, 

volány, prámiky a iné 

ozdobné prvky 

2 

- vymenovať jednotlivé odevné 
aplikácie a ich možnosti využitia 
na odeve 

- zhotoviť nákresy s podrobným 
popisom vyhotovenia 
jednotlivých odevných aplikácií 

- menuje jednotlivé odevné 
aplikácie a ich možnosti využitia 
na odeve 

- zhotovuje nákresy s podrobným 
popisom vyhotovenia 
jednotlivých odevných aplikácií 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Kontrola 

predložených 

nákresov s 

popisom 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Nákresy s podrobným 

popisom 

Dámska sukňa 28 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Druhy, použitie a názvoslovie 

dámskych sukní 
2 

Kostýmová tvorba  

(1. ročník) 

Konštrukcie odevov 

(1. ročník) 

- popísať druhy a použitie rôznych 
dámskych sukní 

- vedieť správne vysvetliť 
jednotlivé súčiastky a diely 
dámskej sukne 

- opisuje druhy a použitie rôznych 
dámskych sukní 

-  vie správne vysvetliť jednotlivé 
súčiastky a diely dámskej sukne 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Technický nákres a opis 

dámskej sukne 

2 

- dbať na čistotu a úpravu pri 
vyhotovení správne popísaného 
a nakresleného technického 
nákresu 

- správne popísať a označiť 
jednotlivé časti dámskej sukne 
s dôrazom na používanie správnej 
terminológie  

- dbá na čistotu a úpravu pri 
vyhotovení správne popísaného 
a nakresleného technického 
nákresu 

- správne popisuje a značí 
jednotlivé časti dámskej sukne 
s dôrazom na používanie správnej 
terminológie 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Strihové polohovanie sukní 

a určenie spotreby materiálu 2 

- opísať zásady polohovania 
strihových šablón sukne na 
odevný materiál 

- opisuje zásady polohovania 
strihových šablón sukne na 
odevný materiál 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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- vymenovať najdôležitejšie zásady 
pri strihaní sukne z károvaného 
materiálu 

- menuje najdôležitejšie zásady pri 
strihaní sukne z károvaného 
materiálu 

Písomné 

skúšanie 

Technologický postup výroby 

dámskej sukne – vyhotovenie 

pásca sukne 
2 

- opísať prípravu a vyhotovenie 
pásca na montáž sukne 

- popísať zásady a chyby, ku 
ktorým pri vyhotovení pásca 
dochádza 

- popisuje prípravu a vyhotovenie 
pásca na montáž sukne 

- popisuje zásady a chyby, ku 
ktorým pri vyhotovení pásca 
dochádza 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Technologický postup výroby 

dámskej sukne – vyhotovenie 

predného dielu sukne 
2 

- vedieť popísať jednotlivé kroky 
postupu vyhotovenia predného 
dielu sukne 

- vedieť opísať správny postup 
odšitia pásových odševkov 

- vie popísať jednotlivé kroky 
postupu vyhotovenia predného 
dielu sukne 

- vie opísať správny postup odšitia 
pásových odševkov 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Technologický postup výroby 

dámskej sukne – vyhotovenie 

zadného dielu sukne 
2 

- vedieť popísať jednotlivé kroky 
postupu vyhotovenia zadného 
dielu sukne 

- vedieť opísať správny postup 
odšitia pásových odševkov 

- vie popísať jednotlivé kroky 
postupu vyhotovenia zadného 
dielu sukne 

- vie opísať správny postup odšitia 
pásových odševkov 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Technologický postup výroby 

dámskej sukne – montáž 

sukne 2 

- správne popísať vyhotovenie 
a spracovanie rázporku na 
dámskej sukni 

- definovať jednotlivé kroky 
nevyhnutné pri montáži dámskej 
sukne  

- správne popisuje vyhotovenie 
a spracovanie rázporku na 
dámskej sukni 

- definuje jednotlivé kroky 
nevyhnutné pri montáži dámskej 
sukne 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Technologický postup výroby 

dámskej sukne – 

dokončovacie práce 
2 

- vedieť opísať postup merania a 
označovania dĺžky sukne  

- vedieť popísať postup zapošívania 
dolného kraja sukne 

- vie opísať postup merania a 
označovania dĺžky sukne 

- vie popísať postup zapošívania 
dolného kraja sukne 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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- opísať spôsob značenia 
a vyšívania dierky na pásec 

- opísať spôsob značenia 
a prišívania gombíka na pásec 

- vymenovať ďalšie dôležité 
dokončovacie práce na dámskej 
sukni 

- opisuje spôsob značenia 
a vyšívania dierky na pásec 

- opisuje spôsob značenia 
a prišívania gombíka na pásec 

- menuje ďalšie dôležité 
dokončovacie práce na dámskej 
sukni  

Rôzne spôsoby spracovania 

pásového kraja 

4 

- definovať spôsoby spracovania 
pásového kraja 

- vyhotoviť nákresy s dôkladným 
popisom rôznych spôsobov 
spracovania pásového kraja 

- definuje spôsoby spracovania 
pásového kraja 

- zhotovuje nákresy s dôkladným 
popisom rôznych spôsobov 
spracovania pásového kraja 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Kontrola 

predložených 

nákresov s 

popisom 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Nákresy s podrobným 

popisom 

Rôzne spôsoby spracovanie 

rázporku sukne 
4 

- definovať rôzne spôsoby 
spracovania rázporku sukne 

- opísať postup zhotovenia 
zipsového rázporku a vysvetliť 
zásady správneho spracovania 

- definuje rôzne spôsoby 
spracovania rázporku sukne 

- opisuje postup zhotovenia 
zipsového rázporku a vie vysvetliť 
zásady správneho spracovania 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Rôzne spôsoby spracovania 

dolného kraja sukne 

4 

- definovať spôsoby spracovania 
dolného kraja sukne 

- vyhotoviť nákresy s dôkladným 
popisom rôznych spôsobov 
spracovania dolného kraja sukne 

- definuje spôsoby spracovania 
dolného kraja sukne 

- zhotovuje nákresy s dôkladným 
popisom rôznych spôsobov 
spracovania dolného kraja sukne 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Kontrola 

predložených 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Nákresy s podrobným 

popisom 
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nákresov s 

popisom 

 

 

ROČNÍK: DRUHÝ 

ROZPIS UČIVA PREDMETU: TEÓRIA ODEVNEJ TVORBY  2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Dámske nohavice 

30 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Druhy, použitie a názvoslovie 

dámskych nohavíc 
2 

Kostýmová tvorba  

(1. a 2. ročník) 

Konštrukcie odevov 

(1. a 2. ročník)        

Odevné materiály   

(2. ročník) 

- popísať druhy a použitie 
rôznych dámskych nohavíc 

- vedieť správne vysvetliť 
jednotlivé súčiastky a diely 
dámskych nohavíc 

- opisuje druhy a použitie 
rôznych dámskych nohavíc 

- vie správne vysvetliť jednotlivé 
súčiastky a diely dámskych 
nohavíc 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Technický nákres a opis 

dámskych nohavíc 2 

- dbať na čistotu a úpravu pri 
vyhotovení správne 
popísaného a nakresleného 
technického nákresu dámskych 
nohavíc 

- dbá na čistotu a úpravu pri 
vyhotovení správne 
popísaného a nakresleného 
technického nákresu dámskych 
nohavíc 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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- správne popísať a označiť 
jednotlivé časti dámskych 
nohavíc s dôrazom na 
používanie správnej 
terminológie  

- správne popisuje a značí 
jednotlivé časti dámskych 
nohavíc s dôrazom na 
používanie správnej 
terminológie 

Strihové polohovanie nohavíc 

a určenie spotreby materiálu 

2 

- opísať zásady polohovania 
strihových šablón nohavíc na 
odevný materiál 

- vymenovať najdôležitejšie 
zásady pri strihaní nohavíc 
z károvaného materiálu 

- opisuje zásady polohovania 
strihových šablón nohavíc na 
odevný materiál 

- menuje najdôležitejšie zásady 
pri strihaní nohavíc 
z károvaného materiálu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Technologický postup výroby 

dámskych nohavíc –

vyhotovenie pásca nohavíc 4 

- opísať prípravu a vyhotovenie 
pásca na montáž nohavíc 

- popísať zásady a chyby, ku 
ktorým pri vyhotovení pásca 
dochádza 

- popisuje prípravu 
a vyhotovenie pásca na montáž 
nohavíc 

- popisuje zásady a chyby, ku 
ktorým pri vyhotovení pásca 
dochádza 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Technologický postup výroby 

dámskych nohavíc – 

vyhotovenie predného dielu 

nohavíc, vyhotovenie bočných 

vreciek 

6 

- vedieť popísať jednotlivé kroky 
postupu vyhotovenia predného 
dielu nohavíc 

- vedieť opísať správny postup 
odšitia pásových odševkov 

- vedieť popísať správny postup 
vyhotovenia bočných vreciek 
na dámske nohavice 

- vie popísať jednotlivé kroky 
postupu vyhotovenia predného 
dielu nohavíc 

- vie opísať správny postup 
odšitia pásových odševkov 

- vie popísať správny postup 
vyhotovenia bočných vreciek 
na dámske nohavice 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Technologický postup výroby 

dámskych nohavíc – 

vyhotovenie zadného dielu 

nohavic, vyhotovenie zadných 

6 

- vedieť popísať jednotlivé kroky 
postupu vyhotovenia zadného 
dielu nohavíc 

- vedieť opísať správny postup 
odšitia pásových odševkov 

- vie popísať jednotlivé kroky 
postupu vyhotovenia zadného 
dielu nohavíc 

- vie opísať správny postup 
odšitia pásových odševkov 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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lištových a nakladaných 

vreciek 
- vedieť popísať správny postup 

vyhotovenia zadných lištových 
a nakladaných vreciek na 
dámske nohavice 

- vie popísať správny postup 
vyhotovenia zadných lištových 
a nakladaných vreciek na 
dámske nohavice 

Technologický postup výroby 

dámskych nohavíc – montáž 

nohavíc 4 

- správne popísať vyhotovenie 
a spracovanie rázporku na 
dámskych nohaviciach 

- definovať jednotlivé kroky 
nevyhnutné pri montáži 
dámskych nohavíc 

- správne popisuje vyhotovenie 
a spracovanie rázporku na 
dámskych nohaviciach 

- definuje jednotlivé kroky 
nevyhnutné pri montáži 
dámskych nohavíc 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Technologický postup výroby 

dámskych nohavíc – 

dokončovacie práce 

4 

- vedieť opísať postup merania a 
označovania dĺžky nohavíc  

- vedieť popísať postup 
zapošívania dolného kraja 
nohavíc 

- opísať spôsob značenia 
a vyšívania dierky na pásec 

- opísať spôsob značenia 
a prišívania gombíka na pásec 

- vymenovať ďalšie dôležité 
dokončovacie práce na 
dámskych nohaviciach 

- vie opísať postup merania a 
označovania dĺžky nohavíc 

- vie popísať postup zapošívania 
dolného kraja nohavíc 

- opisuje spôsob značenia 
a vyšívania dierky na pásec 

- opisuje spôsob značenia 
a prišívania gombíka na pásec 

- menuje ďalšie dôležité 
dokončovacie práce na 
dámskych nohaviciach  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Dámska blúzka 36  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Druhy, použitie a názvoslovie 

dámskej blúzky 2 

Teória odevnej 

tvorby (2. ročník) 
- popísať druhy a použitie 

rôznych dámskych blúzok 
- opisuje druhy a použitie 

rôznych dámskych blúzok 
Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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Konštrukcie odevov 

(2. ročník) 

Odevné materiály   

(2. ročník) 

- vedieť správne vysvetliť 
jednotlivé súčiastky a diely 
dámskej blúzky 

- vie správne vysvetliť jednotlivé 
súčiastky a diely dámskej 
blúzky 

Technický nákres a opis 

dámskej blúzky 

2 

- dbať na čistotu a úpravu pri 
vyhotovení správne 
popísaného a nakresleného 
technického nákresu dámskej 
blúzky 

- správne popísať a označiť 
jednotlivé časti dámskej blúzky 
s dôrazom na používanie 
správnej terminológie  

- dbá na čistotu a úpravu pri 
vyhotovení správne 
popísaného a nakresleného 
technického nákresu dámskej 
blúzky 

- správne popisuje a značí 
jednotlivé časti dámskej blúzky 
s dôrazom na používanie 
správnej terminológie 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Strihové polohovanie blúzky 

a určenie spotreby materiálu 

2 

- opísať zásady polohovania 
strihových šablón blúzky na 
odevný materiál 

- vymenovať najdôležitejšie 
zásady pri strihaní blúzky 
z károvaného materiálu 

- opisuje zásady polohovania 
strihových šablón blúzky na 
odevný materiál 

- menuje najdôležitejšie zásady 
pri strihaní blúzky 
z károvaného materiálu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Technologický postup výroby 

dámskej blúzky – vyhotovenie 

predného a zadného dielu 

dámskej blúzky – odšitie 

plecných, pásových a prsných 

odševkov 

4 

- vedieť popísať jednotlivé kroky 
postupu vyhotovenia predného 
dielu a zadného dielu dámskej 
blúzky 

- vysvetliť zásady a dôvody 
vyhotovenia plecných 
odševkov 

- vysvetliť postup odšitia 
prsných odševkov  

- vie popísať jednotlivé kroky 
postupu vyhotovenia predného 
a zadného dielu dámskej 
blúzky 

- vysvetľuje zásady a dôvody 
plecných odševkov  

- vysvetľuje postup odšitia 
prsných odševkov 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Technologický postup výroby 

dámskej blúzky – montáž 

dámskej blúzky – vyhotovenie 

6 

- vysvetliť zásady zhotovovania 
fazónovej podsádky na dámsku 
blúzku 

- vysvetľuje zásady zhotovovania 
fazónovej podsádky na dámsku 
blúzku 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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fazóny, prešitie plecných 

a bočných švov 
- vedieť postup montáže 

a začisťovania predných krajov 
dámskej blúzky 

- vedieť zásady a požiadavky na 
vytvorenie správneho tvaru 
fazóny a klôp dámskej blúzky 

- vie postup montáže 
a začisťovania predných krajov 
dámskej blúzky 

- vedieť zásady a požiadavky na 
vytvorenie správneho tvaru 
fazóny a klôp dámskej blúzky 

Technologický postup výroby 

dámskej blúzky – vyhotovenie 

a montáž goliera na dámsku 

blúzku 

6 

- vedieť postup vykresľovania 
a vystrihnutia správneho tvaru 
goliera na dámsku blúzku 

- vedieť vysvetliť zásady 
a dôvody našitia výstužnej 
vložky na spodný a vrchný 
golier dámskej blúzky 

- vedieť postup predšitia goliera 
na dámsku blúzku 

- vedieť vysvetliť postup 
montáže goliera do priekrčníka 
dámskej blúzky 

- vie postup vykresľovania 
a vystrihnutia správneho tvaru 
goliera na dámsku blúzku 

- vie vysvetliť zásady a dôvody 
našitia výstužnej vložky na 
spodný a vrchný golier dámskej 
blúzky 

- vie postup predšitia goliera na 
dámsku blúzku 

- vie vysvetliť postup montáže 
goliera do priekrčníka dámskej 
blúzky 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Technologický postup výroby 

dámskej blúzky - vyhotovenie 

rukávov na dámsku blúzku – 

vyhotovenie manžiet, všitie 

rukávov do manžiet 6 

- charakterizovať a popísať 
jednotlivé kroky nevyhnutné 
pri realizácií a zhotovovaní 
manžiet na dámsku blúzku 

- vedieť postup vyhotovenia 
manžiet na rukávy dámskej 
blúzky 

- vedieť postup a zásady 
montáže a všívania manžiet do 
rukávov dámskej blúzky  

- charakterizuje a popisuje 
jednotlivé kroky nevyhnutné 
pri realizácií a zhotovovaní 
manžiet na dámsku blúzku 

- vedieť postup vyhotovenia 
manžiet na rukávy dámskej 
blúzky 

- vie postup a zásady montáže 
a všívania manžiet do rukávov 
dámskej blúzky 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Technologický postup výroby 

dámskej blúzky – montáž 
4 

- vedieť postup správneho 
vstehovania a všitia rukávov do 
prieramkov dámskej blúzky 

- vie postup správneho 
vstehovania a všitia rukávov do 
prieramkov dámskej blúzky 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
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rukávov do dámskej blúzky – 

všitie rukávov do prieramkov 
- vedieť vysvetliť dôvod 

nahusťovania rukávovej hlavice 
pri všívaní do prieramku 

- vie vysvetliť dôvod 
nahusťovania rukávovej hlavice 
pri všívaní do prieramku 

Písomné skúšanie Didaktický test 

Technologický postup výroby 

dámskej blúzky – 

dokončovacie práce 

4 

- vedieť opísať postup merania a 
označovania dĺžky dámskej 
blúzky  

- vedieť popísať postup 
zapošívania dolného kraja 
dámskej blúzky 

- opísať spôsob značenia 
a vyšívania dierok na 
polpredkoch dámskej blúzky 

- opísať spôsob značenia 
a prišívania gombíkov na 
polpredkoch dámskej blúzky 

- vymenovať ďalšie dôležité 
dokončovacie práce na 
dámskej blúzke 

- vie opísať postup merania a 
označovania dĺžky dámskej 
blúzky 

- vie popísať postup zapošívania 
dolného kraja dámskej blúzky 

- opisuje spôsob značenia 
a vyšívania dierok na 
polpredkoch dámskej blúzky 

- opisuje spôsob značenia 
a prišívania gombíkov na 
polpredkoch dámskej blúzky 

- menuje ďalšie dôležité 
dokončovacie práce na 
dámskej blúzke  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

 

ROČNÍK: TRETÍ 

ROZPIS UČIVA PREDMETU: TEÓRIA ODEVNEJ TVORBY  2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky hodnotenia 
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Dámske šaty 

30 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Druhy, použitie a názvoslovie 

dámskych šiat 
2 

Kostýmová tvorba  

(2. a 3. ročník) 

Konštrukcie odevov 

(2. ročník)        

Odevné materiály   

(2. ročník) 

- popísať druhy a použitie 
rôznych dámskych šiat 

- vedieť správne vysvetliť 
jednotlivé súčiastky a diely 
dámskych šiat 

- opisuje druhy a použitie 
rôznych dámskych šiat 

- vie správne vysvetliť jednotlivé 
súčiastky a diely dámskych šiat 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Technický nákres a opis 

dámskych šiat 

2 

- dbať na čistotu a úpravu pri 
vyhotovení správne 
popísaného a nakresleného 
technického nákresu dámskych 
šiat 

- správne popísať a označiť 
jednotlivé časti dámskych šiat 
s dôrazom na používanie 
správnej terminológie  

- dbá na čistotu a úpravu pri 
vyhotovení správne 
popísaného a nakresleného 
technického nákresu dámskych 
šiat 

- správne popisuje a značí 
jednotlivé časti dámskych šiat 
s dôrazom na používanie 
správnej terminológie 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Strihové polohovanie šiat 

a určenie spotreby materiálu 

2 

- opísať zásady polohovania 
strihových šablón šiat na 
odevný materiál 

- vymenovať najdôležitejšie 
zásady pri strihaní šiat 
z károvaného materiálu 

- opisuje zásady polohovania 
strihových šablón šiat na 
odevný materiál 

- menuje najdôležitejšie zásady 
pri strihaní šiat z károvaného 
materiálu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Technologický postup výroby 

dámskych šiat – vyhotovenie 

predného a zadného dielu 

dámskych šiat – odšitie 

pásových a prsných odševkov, 

zošitie členiacich švov 

4 

- vedieť popísať jednotlivé kroky 
postupu vyhotovenia predného 
dielu a zadného dielu 
dámskych šiat 

- vysvetliť zásady a dôvody 
vyhotovenia plecných 
odševkov 

- vie popísať jednotlivé kroky 
postupu vyhotovenia predného 
a zadného dielu dámskych šiat 

- vysvetľuje zásady a dôvody 
plecných odševkov  

- vysvetľuje postup odšitia 
prsných odševkov 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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- vysvetliť postup odšitia 
prsných odševkov 

- vysvetliť postup odšitia 
pásových odševkov 

- vysvetľuje postup odšitia 
pásových odševkov 

Technologický postup výroby 

dámskych šiat – montáž 

dámskych šiat – zošitie 

plecných a bočných švov 
4 

- vedieť popísať postup zošitia 
a rozžehlenia plecných 
a bočných švov 

- definovať hlavné zásady, ktoré 
je potrebné dodržiavať pri 
rozžehľovaní a tvarovaní 
plecných a bočných švov 

- vie popísať postup zošitia 
a rozžehlenia plecných 
a bočných švov 

- definuje hlavné zásady, ktoré 
je potrebné dodržiavať pri 
rozžehľovaní a tvarovaní 
plecných a bočných švov 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Technologický postup výroby 

dámskych šiat – montáž 

dámskych šiat – vyhotovenie 

bočného dotykového 

zipsového rázporku 

4 

Kostýmová tvorba  

(2. a 3. ročník) 

Konštrukcie odevov 

(2. ročník)        

Odevné materiály   

(2. ročník) 

- správne popísať jednotlivé 
kroky pri zostrojovaní bočného 
dotykového zipsového 
rázporku 

- vysvetliť jednotlivé zásady 
a požiadavky na správne 
vstehovanie a všitie zipsu do 
bočných švov dámskych šiat 

- správne popisuje jednotlivé 
kroky pri zostrojovaní bočného 
dotykového zipsového 
rázporku 

- vysvetľuje jednotlivé zásady 
a požiadavky na správne 
vstehovanie a všitie zipsu do 
bočných švov dámskych šiat 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Technologický postup výroby 

dámskych šiat – začistenie 

priekrčníka dámskych šiat 

4 

 
- vedieť popísať technologický 

postup začistenia priekrčníka 
dámskych šiat pomocou 
podsádok 

- vysvetliť dôležitosť dôsledného 
premeriavania priekrčníka pri 
začisťovaní dámskych šiat a 
podlepenia podsádok 

- vysvetliť dôležitosť dôsledného 
vykreslenia a vystrihnutia 
správneho tvaru podsádok 

- vie popísať technologický 
postup začistenia priekrčníka 
dámskych šiat pomocou 
podsádok 

- vysvetľuje dôležitosť 
dôsledného premeriavania 
priekrčníka pri začisťovaní 
dámskych šiat a podlepenia 
podsádok 

- vysvetľuje dôležitosť 
dôsledného vykreslenia 
a vystrihnutia správneho tvaru 
podsádok 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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- popísať metódy oštepovania 
priekrčníkového otvoru na 
dámskych šatách 

- popisuje metódy oštepovania 
priekrčníkového otvoru na 
dámskych šatách 

Technologický postup výroby 

dámskych šiat – začistenie 

prieramkov dámskych šiat 

4 

- vedieť popísať technologický 
postup začistenia prieramkov 
dámskych šiat pomocou 
podsádok 

- vysvetliť dôležitosť dôsledného 
premeriavania prieramkov pri 
začisťovaní dámskych šiat a 
podlepenia podsádok 

- vysvetliť dôležitosť dôsledného 
vykreslenia a vystrihnutia 
správneho tvaru podsádok 

- popísať metódy oštepovania 
prieramkových otvorov na 
dámskych šatách 

- vie popísať technologický 
postup začistenia prieramkov 
dámskych šiat pomocou 
podsádok 

- vie vysvetliť dôležitosť 
dôsledného premeriavania 
prieramkov pri začisťovaní 
dámskych šiat a podlepenia 
podsádok 

- vie vysvetliť dôležitosť 
dôsledného vykreslenia 
a vystrihnutia správneho tvaru 
podsádok 

- popisuje metódy oštepovania 
prieramkových otvorov na 
dámskych šatách 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Technologický postup výroby 

dámskych šiat – dokončovacie 

práce 

4 

- vedieť opísať postup merania a 
označovania dĺžky dámskych 
šiat  

- vedieť popísať postup 
zapošívania dolného kraja 
dámskych šiat 

- vymenovať ďalšie dôležité 
dokončovacie práce na 
dámskych šatách 

- vie opísať postup merania a 
označovania dĺžky dámskych 
šiat 

- vie popísať postup zapošívania 
dolného kraja dámskych šiat 

- menuje ďalšie dôležité 
dokončovacie práce na 
dámskych šatách 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Dámske sako 

36 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
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Druhy, použitie a názvoslovie 

dámskeho saka 
2 

Kostýmová tvorba  

(3. ročník)      

Konštrukcie odevov 

(2. ročník) 

Odevné materiály   

(2. ročník) 

Modelovanie odevov 

(3. ročník) 

- popísať druhy a použitie 
rôznych dámskych sák 

- vedieť správne vysvetliť 
jednotlivé súčiastky a diely 
dámskeho saka 

- opisuje druhy a použitie 
rôznych dámskych sák 

- vie správne vysvetliť jednotlivé 
súčiastky a diely dámskeho 
saka 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Technický nákres a opis 

dámskeho saka 

2 

- dbať na čistotu a úpravu pri 
vyhotovení správne 
popísaného a nakresleného 
technického nákresu 
dámskeho saka 

- správne popísať a označiť 
jednotlivé časti dámskeho saka 
s dôrazom na používanie 
správnej terminológie  

- dbá na čistotu a úpravu pri 
vyhotovení správne 
popísaného a nakresleného 
technického nákresu 
dámskeho saka 

- správne popisuje a značí 
jednotlivé časti dámskych šiat 
s dôrazom na používanie 
správnej terminológie 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Strihové polohovanie saka 

a určenie spotreby materiálu 

na látkový, podšívkový 

a výstužný materiál 

4 

- opísať zásady polohovania 
strihových šablón saka na 
odevný materiál 

- vedieť pravidlá pri označovaní 
švíkových záložiek a so 
zreteľom na ekonomickú 
spotrebu materiálu správne 
polohovať diely dámskeho saka 

- vymenovať najdôležitejšie 
zásady pri strihaní dielov 
dámskeho saka z podšívkového 
a výstužného materiálu 

- opisuje zásady polohovania 
strihových šablón blúzky na 
odevný materiál 

- vie pravidlá pri označovaní 
švíkových záložiek a so 
zreteľom na ekonomickú 
spotrebu materiálu správne 
polohovať diely dámskeho saka 

- menuje najdôležitejšie zásady 
pri strihaní dielov dámskeho 
saka z podšívkového 
a výstužného materiálu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Technologický postup výroby 

dámskeho saka – vyhotovenie 

predného a zadného dielu 

dámskeho saka – odšitie 

4 

- vedieť popísať jednotlivé kroky 
postupu vyhotovenia predného 
dielu a zadného dielu 
dámskeho saka 

- vie popísať jednotlivé kroky 
postupu vyhotovenia predného 
a zadného dielu dámskych šiat 

- vysvetľuje zásady a dôvody 
plecných odševkov  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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pásových a prsných odševkov 

a členiacich švov 
- vysvetliť zásady a dôvody 

vyhotovenia plecných 
odševkov 

- vysvetliť postup odšitia 
prsných odševkov 

- vysvetliť postup odšitia 
pásových odševkov 

- vysvetľuje postup odšitia 
prsných odševkov 

- vysvetľuje postup odšitia 
pásových odševkov 

Technologický postup výroby 

dámskeho saka – montáž 

dámskeho saka – vyhotovenie 

fazóny – prešitie plecných 

a bočných švov 
6 

- vysvetliť zásady zhotovovania 
fazónovej podsádky na dámske 
sako 

- vedieť postup montáže 
a začisťovania predných krajov 
dámskeho saka 

- vedieť zásady a požiadavky na 
vytvorenie správneho tvaru 
fazóny a klôp dámskeho saka 

- vysvetľuje zásady zhotovovania 
fazónovej podsádky na dámske 
sako 

- vie postup montáže 
a začisťovania predných krajov 
dámskeho saka 

- vedieť zásady a požiadavky na 
vytvorenie správneho tvaru 
fazóny a klôp dámskeho saka 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Technologický postup výroby 

dámskeho saka – vyhotovenie 

a montáž goliera na dámske 

sako 

6 

- vedieť postup vykresľovania 
a vystrihnutia správneho tvaru 
goliera na dámske sako 

- vedieť vysvetliť zásady 
a dôvody našitia výstužnej 
vložky na spodný a vrchný 
golier dámskeho saka 

- vedieť postup predšitia goliera 
na dámske sako 

- vedieť vysvetliť postup 
montáže goliera do priekrčníka 
dámskeho saka 

- vie postup vykresľovania 
a vystrihnutia správneho tvaru 
goliera na dámske sako 

- vie vysvetliť zásady a dôvody 
našitia výstužnej vložky na 
spodný a vrchný golier 
dámskeho saka 

- vie postup predšitia goliera na 
dámske sako 

- vie vysvetliť postup montáže 
goliera do priekrčníka 
dámskeho saka 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Technologický postup výroby 

dámskeho saka – vyhotovenie 
6 

- vedieť vysvetliť spôsob 
začistenia dolnej záložky 
rukávov dámskeho saka 

- vie vysvetliť spôsob začistenia 
dolnej záložky rukávov 
dámskeho saka 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
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rukávov na dámske sako – 

začistenie dolnej záložky 

a montáž rukávov do 

prieramkov 

- vedieť postup správneho 
vstehovania a všitia rukávov do 
prieramkov dámskeho saka 

- vedieť vysvetliť dôvod 
nahusťovania rukávovej hlavice 
pri všívaní do prieramku 

- vie postup správneho 
vstehovania a všitia rukávov do 
prieramkov dámskeho saka 

- vie vysvetliť dôvod 
nahusťovania rukávovej hlavice 
pri všívaní do prieramku 

Písomné skúšanie Didaktický test 

Technologický postup výroby 

dámskeho saka – 

dokončovacie práce 

6 

- vedieť opísať postup merania a 
označovania dĺžky dámskeho 
saka  

- vedieť popísať postup 
začistenia dolného kraja 
dámskeho saka podšívkovými 
dielmi 

- opísať spôsob značenia 
a vyšívania dierok na 
polpredkoch dámskeho saka 

- opísať spôsob značenia 
a prišívania gombíkov na 
polpredkoch dámskeho saka 

- vymenovať ďalšie dôležité 
dokončovacie práce na 
dámskom saku 

- vie opísať postup merania a 
označovania dĺžky dámskeho 
saka 

- vie popísať postup začistenia 
dolného kraja dámskeho saka 
podšívkovými dielmi 

- opisuje spôsob značenia 
a vyšívania dierok na 
polpredkoch dámskeho saka 

- opisuje spôsob značenia 
a prišívania gombíkov na 
polpredkoch dámskeho saka 

- menuje ďalšie dôležité 
dokončovacie práce na 
dámskom saku 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 

ROZPIS UČIVA PREDMETU: TEÓRIA ODEVNEJ TVORBY  2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky hodnotenia 

Výtvarné aplikácie na 

scénickom kostýme 4 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Výtvarné aplikácie – šité, 

lepené, plastické 

2 

Kostýmová tvorba  

(1. - 4. ročník) 

 

Odevné materiály   

(1. ročník) 

- vymenovať jednotlivé  
výtvarné  aplikácie a ich 
možnosti využitia na odeve 

- zhotoviť nákresy s podrobným 
popisom vyhotovenia 
jednotlivých výtvarných 
aplikácií 

- menuje jednotlivé výtvarné 
aplikácie a ich možnosti 
využitia na odeve 

- zhotovuje nákresy 
s podrobným popisom 
vyhotovenia jednotlivých 
výtvarných aplikácií 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Patinovanie – technologický 

postup patinovania 

2 

 
- charakterizovať pojem 

patinovanie 

- popísať technologický postup 
patinovania 

- vymenovať základné pomôcky 
potrebné k technologickému 
postupu patinovania 

- charakterizuje pojem 
patinovanie 

- popisuje technologický postup 
patinovania 

- menuje základné pomôcky 
potrebné k technologickému 
postupu patinovania 

  

Scénický dobový kostým 

34 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 
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Rozdelenie a typizácia 

scénického dobového 

kostýmu 2 

 
- vedieť rozdelenie scénického 

dobového kostýmu z hľadiska 
náročnosti vyhotovenia jeho 
jednotlivých súčiastok 

- vedieť typizáciu scénického 
dobového kostýmu 

- vie rozdelenie scénického 
dobového kostýmu z hľadiska 
náročnosti vyhotovenia jeho 
jednotlivých súčiastok 

- vie typizáciu scénického 
dobového kostýmu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Predhistorický kostým – 

typizácia a časti kostýmov 
2 

- opísať odev, odevné súčiastky 
a doplnky patriace 
k prehistorickému kostýmu 

- vedieť typizáciu 
predhistorického kostýmu 

- popisuje odev, odevné 
súčiastky a doplnky patriace 
k predhistorickému kostýmu 

- vie typizáciu predhistorického 
kostýmu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Staroveký dobový kostým – 

typizácia a časti kostýmov  

2 

- opísať odev, odevné súčiastky 
a doplnky patriace 
k starovekému dobovému 
kostýmu 

- vedieť typizáciu starovekého 
dobového kostýmu 

- popisuje odev, odevné 
súčiastky a doplnky patriace 
k starovekému kostýmu 

- vie typizáciu starovekého 
dobového kostýmu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Stredoveký dobový kostým – 

typizácia a časti kostýmov 

4 

- opísať odev, odevné súčiastky 
a doplnky patriace 
k stredovekému dobovému 
kostýmu 

- vedieť typizáciu stredovekého 
dobového kostýmu 

- popisuje odev, odevné 
súčiastky a doplnky patriace 
k stredovekému dobovému 
kostýmu 

- vie typizáciu stredovekého 
dobového kostýmu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Renesančný dobový kostým – 

typizácia a časti kostýmov 

4 

- opísať odev, odevné súčiastky 
a doplnky patriace k 
renesančnému dobovému 
kostýmu 

- vedieť typizáciu renesančného 
dobového kostýmu 

- popisuje odev, odevné 
súčiastky a doplnky patriace 
k renesančnému dobovému 
kostýmu 

- vie typizáciu renesančného 
dobového kostýmu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 



 

566 
 

Barokový a rokokový dobový 

kostým – typizácia a časti 

kostýmov 
4 

- opísať odev, odevné súčiastky 
a doplnky patriace 
k barokovému a rokokovému 
dobovému kostýmu 

- vedieť typizáciu barokového 
a rokokového dobového 
kostýmu 

- popisuje odev, odevné 
súčiastky a doplnky patriace 
k barokovému a rokokovému 
dobovému kostýmu 

- vie typizáciu barokového 
a rokokového dobového 
kostýmu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Dobový kostým empíru – 

typizácia a časti kostýmov 

4 

- opísať odev, odevné súčiastky 
a doplnky patriace k dobovému 
kostýmu obdobia empíru 

- vedieť typizáciu dobového 
kostýmu obdobia empíru 

- popisuje odev, odevné 
súčiastky a doplnky patriace 
k dobovému kostýmu obdobia 
empíru 

- vie typizáciu dobového 
kostýmu obdobia empíru 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Dobový kostým – biedermeier 

a romantizmus – typizácia 

a časti kostýmov 
 

4 

- opísať odev, odevné súčiastky 
a doplnky patriace k dobovému 
kostýmu obdobia biedermeier 
a romantizmus 

- vedieť typizáciu dobového 
kostýmu obdobia biedermeier 
a romantizmus 

- popisuje odev, odevné 
súčiastky a doplnky patriace 
k dobovému kostýmu obdobia 
biedermeier a romantizmus 

- vie typizáciu dobového 
kostýmu obdobia biedermeier 
a romantizmus 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Secesný dobový kostým – 

typizácia a časti kostýmov 

4 

- opísať odev, odevné súčiastky 
a doplnky patriace 
k secesnému dobovému 
kostýmu 

- vedieť typizáciu secesného 
dobového kostýmu 

- popisuje odev, odevné 
súčiastky a doplnky patriace 
k secesnému dobovému 
kostýmu 

- vie typizáciu secesného 
dobového kostýmu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Dobový kostým 20. storočia – 

typizácia a časti kostýmov 4 

- opísať odev, odevné súčiastky 
a doplnky patriace k dobovému 
kostýmu 20. storočia 

- popisuje odev, odevné 
súčiastky a doplnky patriace 
k dobovému kostýmu 20. 
storočia 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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- vedieť typizáciu dobového 
kostýmu 20. storočia 

- vie typizáciu dobového 
kostýmu 20. storočia 

Scénický charakterový 

kostým 8 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Technologická dokumentácia 

scénického charakterového 

kostýmu 

2 

Kostýmová tvorba  

(1. - 4. ročník) 

Odevné materiály   

(1. ročník) 

Modelovanie odevov 

(3. – 4. ročník) 

- zrealizovať technologickú 
dokumentáciu scénického 
charakterového kostýmu podľa 
zadania 

- popísať všetky náležitosti 
patriace do technologickej 
dokumentácie scénického 
charakterového kostýmu podľa 
zadania 

- realizuje technologickú 
dokumentáciu scénického 
charakterového kostýmu podľa 
zadania 

- popisuje všetky náležitosti 
patriace do technologickej 
dokumentácie scénického 
charakterového kostýmu podľa 
zadania 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Praktické cvičenie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Technologická 

dokumentácia 

Tvorba technologického 

nákresu a technologického 

popisu scénického 

charakterového kostýmu 2 

- zrealizovať technologický 
nákres scénického 
charakterového kostýmu podľa 
zadania 

- vyhotoviť technologický popis 
nákresu scénického 
charakterového kostýmu podľa 
zadania 

- realizuje technologický nákres 
scénického charakterového 
kostýmu podľa zadania 

- vyhotovuje technologický 
popis nákresu scénického 
charakterového kostýmu podľa 
zadania 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Praktické cvičenie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Technický nákres 

 

Technologický postup 

realizácie scénického 

charakterového kostýmu 4 

- vyhotoviť presný technologický 
postup realizácie scénického 
charakterového kostýmu podľa 
zadania 

- vyhotovuje presný 
technologický postup realizácie 
scénického charakterového 
kostýmu podľa zadania 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Praktické cvičenie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Písomná práca 
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Opravy častí civilných 

a divadelných kostýmov 2 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Možné chyby a odchýlky 

vzniknuté pri realizácií 

kostýmov 

Odstraňovanie chýb a 

odchýlok 

 

       2 

Kostýmová tvorba  

(1. - 4. ročník) 
- popísať možné chyby 

a odchýlky ku ktorým dochádza 
pri realizácií kostýmov 

- vymenovať postup 
odstraňovania najčastejšie 
spôsobených chýb a odchýlok 
vzniknutých na kostýmoch 

- popisuje možné chyby 
a odchýlky ku ktorým dochádza 
pri realizácií kostýmov 

- menuje postup odstraňovania 
najčastejšie spôsobených chyb 
a odchýlok vzniknutých na 
kostýmoch 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Záverečný projekt – realizácia 

kostýmu podľa zadaného 

scenára 
12 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Technologická dokumentácia 

scénického kostýmu podľa 

zadaného scenára 

4 

Kostýmová tvorba  

(1. - 4. ročník) 

Odevné materiály   

(1. ročník) 

 

Modelovanie odevov 

(3. – 4. ročník) 

 

Navrhovanie            

(3. – 4.  ročník) 

- zrealizovať technologickú 
dokumentáciu scénického 
charakterového kostýmu podľa 
zadaného scenára 

- popísať všetky náležitosti 
patriace do technologickej 
dokumentácie scénického 
charakterového kostýmu podľa 
zadaného scenára 

- realizuje technologickú 
dokumentáciu scénického 
charakterového kostýmu podľa 
zadaného scenára 

- popisuje všetky náležitosti 
patriace do technologickej 
dokumentácie scénického 
charakterového kostýmu podľa 
zadaného scenára 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Praktické cvičenie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Technologická 

dokumentácia 

Tvorba technologického 

nákresu a technologického 

popisu scénického kostýmu 

podľa zadaného scenára 4 

- zrealizovať technologický 
nákres scénického 
charakterového kostýmu podľa 
zadaného scenára 

- vyhotoviť technologický popis 
nákresu scénického 
charakterového kostýmu podľa 
zadaného scenára 

- realizuje technologický nákres 
scénického charakterového 
kostýmu podľa zadaného 
scenára 

- vyhotovuje technologický 
popis nákresu scénického 
charakterového kostýmu podľa 
zadaného scenára 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Praktické cvičenie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Technický nákres 
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Technologický postup 

realizácie scénického kostýmu 

podľa zadaného scenára 4 

- vyhotoviť presný technologický 
postup realizácie scénického 
charakterového kostýmu podľa 
zadaného scenára 

- vyhotovuje presný 
technologický postup realizácie 
scénického charakterového 
kostýmu podľa zadaného 
scenára 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Praktické cvičenie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Písomná práca 
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9.1.9 Konštrukcie odevov 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: VLASTNOSTI MATERIÁLOV, TECHNIKY A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 

Názov predmetu Konštrukcie odevov 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne,   spolu 132 vyučovacích hodín 

Kód a názov študijného odboru 8270 M 00 scénická kostýmová tvorba 

Ročník 1. – 2.  

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Vytvorenie konštrukcie strihu je prvou a jednou z najzodpovednejších prác pri tvorbe odevu. 

Konečné tvary strihových dielov vytvárajú siluetu hotového odevu, ktorá je základným ukazovateľom 

kvality. Ak sa teda strih spracuje s dôkladnou znalosťou a precíznosťou je zaručená polovica úspechu 

hotového odevu. Konštruovanie strihov odevov vyžaduje skĺbenie znalostí z niekoľkých oblastí. 

Predovšetkým sú to znalosti o ľudskom tele a spôsobe merania jeho rozmerov, ktoré zaručujú, že odev 

bude spĺňať hygienické a fyziologické požiadavky a bude plne prispôsobený potrebám postavy. Učivo 

predmetu konštrukcie odevov je teda venované základným telovedným poznatkom a metodike 

zisťovania telesných rozmerov, teda správnym postupom a zásadám pri meraní ľudského tela. Pre 

konštrukčnú prácu je však nevyhnutná znalosť metód a postupov konštruovania. Okrem úvodných 

hodín v 1. ročníku, ktoré sú venované práve poznatkom o ľudskom tele a jeho správnom meraní je 

v zásade celý obsah predmetu konštrukcie odevov zameraný na konštrukčné vzorce, do ktorých sa 

dosadzujú namerané hodnoty ľudského tela a na pravidla a postupy, ktoré je nevyhnutné ovládať pri 

zostrojovaní strihu na akýkoľvek odev. Učivo predmetu konštrukcie odevov začína teda 

najjednoduchšími postupmi – konštrukciou dámskej sukne a končí najzložitejšou konštrukciou strihu 

a tou je konštrukcia pánskeho saka.  

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

     Cieľom predmetu konštrukcie odevov je pripraviť žiakov odboru scénická kostýmová tvorba po 

odbornej stránke na vykonávanie svojho povolania. Okrem navrhnutia a výtvarného spracovania 

návrhov a kresieb kostýmov je potrebné, aby kostymér ovládal strihové konštrukcie, postupy a metódy 

ich zostrojovania a bol pripravený zhotoviť akýkoľvek strih potrebného odevu. Cieľom predmetu je 

oboznámiť žiakov postupne so základnými pojmami a poznatkami odevníckej somatometrie, 

proporcionality, veľkostného sortimentu a metodiky zostrojovania strihovej konštrukcie dámskych, 

pánskych a detských odevov. Vyučujúci pri vyučovaní tvorivo využíva všetky dostupné pomôcky, 

módne časopisy, odbornú literatúru a výpočtovú techniku v súlade s charakterom učiva. Predmet úzko 

nadväzuje na vedomosti a zručnosti žiakov z predmetov teória odevnej tvorby, kostýmovej tvorby 

a predmetu odevné materiály. Učivo je ďalej prehlbované v 3. a 4. ročníku v predmete modelovanie, 



 

571 
 

ktoré pracuje už so základnými konštrukciami strihov, ktoré ďalej upravuje – modeluje pre konkrétny 

typ kostýmu.  

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Vo vyučovacom predmete konštrukcie odevov využívame pre utváranie a rozvíjanie nesledujúcich 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Komunikačné a sociálno – interakčné spôsobilosti:  

- orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať informácie o odevnom a textilnom priemysle, 
móde a módnom štýle 

- posúdiť význam nadobudnutých informácií v osobnom živote a vo zvolenom povolaní 

- zúčastňovať sa aktívne diskusie, formulovať a obhajovať svoje názory a postoje 

- uplatňovať vlastný výtvarný a estetický názor, vnímať, myslieť a samostatne sa vyjadrovať 
kultivovaným spôsobom 

 

Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti: 

- stanoviť si ciele a priority podľa svojich schopností, záujmovej a pracovnej orientácii 

- reagovať adekvátne na postrehy, námietky, hodnotenie či kritiku svojho vystupovania, 
prezentovania a presadzovania svojich názorov zo strany druhých ľudí 

- overovať si získané poznatky, kriticky zvažovať názory, postoje a jednanie iných ľudí 

- pracovať v týme a podieľať sa na realizácii spoločných pracovných a iných činností 

- podnecovať prácu týmu vlastnými návrhmi na zlepšenie práce a riešenie úloh, nezaujate 
zvažovať návrhy druhých, rešpektovať pracovný priestor druhých 

- nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým ľudom, rešpektovať kultúru, 
umelecké hodnoty a prejavy druhých ľudí 

 

Schopnosť tvorivo riešiť problémy: 

- zhodnotiť význam rozmanitých informácií, samostatne zhromažďovať informácie, triediť 
a využívať len tie, ktoré sú pre riešenie problému najdôležitejšie 

- určovať najzávažnejšie rysy problému, zvažovať rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory 
v danom kontexte a v dlhodobejších súvislostiach, stanoviť kritéria pre voľbu konečného 
optimálneho riešenia 

- vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodržiavať ich 

 

Spôsobilosť využívať informačné technológie: 

- samostatne vyhľadávať vhodné zdroje a informácie potrebné k spracovaniu prác na zadanú 
tému 
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- evidovať, triediť a uchovávať informácie s cieľom využívať ich pri spracúvaní danej témy 

- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným 
informáciám a byť mediálne gramotný 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

1. ročník   

Úvod do predmetu konštrukcie 

odevov 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Základné telovedné poznatky Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Praktické cvičenia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

Odevárska somatometria  Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Praktické cvičenia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom  

Dámska sukňa Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Praktické cvičenia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom  

Dámske nohavice Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Praktické cvičenia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom  

2. ročník   
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Dámska blúzka a šaty Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Praktické cvičenia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom  

Dámske sako Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Praktické cvičenia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom  

Pánske odevy Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Praktické cvičenia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom  

Detské odevy Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Praktické cvičenia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom  

Odevy z pletenín Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Praktické cvičenia 

 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom  

 

Učebné zdroje 

      Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, ...) 

1. ročník 

Úvod do predmetu 

konštrukcie odevov 

Zatloukal L., Přikrylová A.: 

Konštrukcie odevov: pre 1. a 2. 

ročník SPŠ odevných študijného 

Tabuľa   
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odboru odevníctvo. Bratislava: 

Alfa-press, 2001. 

Pluháčková J., Strakerlová M.: 

Konštrukcie strihov dámskych 

odevov pre 2. a 3. ročník SOU 

učebného odboru krajčír. 

Bratislava: Alfa-press, 1998. 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Základné telovedné 

poznatky 

Zatloukal L., Přikrylová A.: 

Konštrukcie odevov: pre 1. a 2. 

ročník SPŠ odevných študijného 

odboru odevníctvo. Bratislava: 

Alfa-press, 2001. 

Pluháčková J., Strakerlová M.: 

Konštrukcie strihov dámskych 

odevov pre 2. a 3. ročník SOU 

učebného odboru krajčír. 

Bratislava: Alfa-press, 1998. 

Kolektív aut.: Anatomie člověka 

(6. vydání). Praha: Triton, 2008. 

Netter H. F.: Atlas of Human 

Anatomy. Saunders, 2010. 

Netter H. F.: Nettrův anatomický 

atlas člověka. Praha: Computes 

Press, 2012. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

 

Odevárska 

somatometria 

Zatloukal L., Přikrylová A.: 

Konštrukcie odevov: pre 1. a 2. 

ročník SPŠ odevných študijného 

odboru odevníctvo. Bratislava: 

Alfa-press, 2001. 

Pluháčková J., Strakerlová M.: 

Konštrukcie strihov dámskych 

odevov pre 2. a 3. ročník SOU 

učebného odboru krajčír. 

Bratislava: Alfa-press, 1998. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál, 

Krajčírske 

meradlá 

Módne a odevné 

časopisy 

Odevné a módne 

katalógy 

 

 

Dámska sukňa Zatloukal L., Přikrylová A.: 

Konštrukcie odevov: pre 1. a 2. 

ročník SPŠ odevných študijného 

odboru odevníctvo. Bratislava: 

Alfa-press, 2001. 

Pluháčková J., Strakerlová M.: 

Konštrukcie strihov dámskych 

odevov pre 2. a 3. ročník SOU 

učebného odboru krajčír. 

Bratislava: Alfa-press, 1998. 

Skarlantová J., Zárecká J.: Základy 

odevného výtvarníctva pre 2. a 3. 

ročník SPŠO. Bratislava: Alfa-

press, 2000. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál, 

Krajčírske 

meradlá a 

pravítka 

Módne a odevné 

časopisy 

Odevné a módne 

katalógy 

 

 

Dámske nohavice Zatloukal L., Přikrylová A.: 

Konštrukcie odevov: pre 1. a 2. 

ročník SPŠ odevných študijného 

odboru odevníctvo. Bratislava: 

Alfa-press, 2001. 

Pluháčková J., Strakerlová M.: 

Konštrukcie strihov dámskych 

odevov pre 2. a 3. ročník SOU 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Obrázkový 

materiál, 

Krajčírske 

meradlá a 

pravítka 

Módne a odevné 

časopisy 

Odevné a módne 

katalógy 
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učebného odboru krajčír. 

Bratislava: Alfa-press, 1998. 

Skarlantová J., Zárecká J.: Základy 

odevného výtvarníctva pre 2. a 3. 

ročník SPŠO. Bratislava: Alfa-

press, 2000. 

Magnetická 

tabuľa 

 

2. ročník 

Dámska blúzka a šaty Zatloukal L., Přikrylová A.: 

Konštrukcie odevov: pre 1. a 2. 

ročník SPŠ odevných študijného 

odboru odevníctvo. Bratislava: 

Alfa-press, 2001. 

Pluháčková J., Strakerlová M.: 

Konštrukcie strihov dámskych 

odevov pre 2. a 3. ročník SOU 

učebného odboru krajčír. 

Bratislava: Alfa-press, 1998. 

Skarlantová J., Zárecká J.: Základy 

odevného výtvarníctva pre 2. a 3. 

ročník SPŠO. Bratislava: Alfa-

press, 2000. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál, 

Krajčírske 

meradlá a 

pravítka 

Módne a odevné 

časopisy 

Odevné a módne 

katalógy 

 

 

Dámske sako Zatloukal L., Přikrylová A.: 

Konštrukcie odevov: pre 1. a 2. 

ročník SPŠ odevných študijného 

odboru odevníctvo. Bratislava: 

Alfa-press, 2001. 

Pluháčková J., Strakerlová M.: 

Konštrukcie strihov dámskych 

odevov pre 2. a 3. ročník SOU 

učebného odboru krajčír. 

Bratislava: Alfa-press, 1998. 

Skarlantová J., Zárecká J.: Základy 

odevného výtvarníctva pre 2. a 3. 

ročník SPŠO. Bratislava: Alfa-

press, 2000. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál, 

Krajčírske 

meradlá a 

pravítka 

Módne a odevné 

časopisy 

Odevné a módne 

katalógy 

 

 

Pánske odevy Zatloukal L., Přikrylová A.: 

Konštrukcie odevov: pre 1. a 2. 

ročník SPŠ odevných študijného 

odboru odevníctvo. Bratislava: 

Alfa-press, 2001. 

Pluháčková J., Strakerlová M.: 

Konštrukcie strihov dámskych 

odevov pre 2. a 3. ročník SOU 

učebného odboru krajčír. 

Bratislava: Alfa-press, 1998. 

Skarlantová J., Zárecká J.: Základy 

odevného výtvarníctva pre 2. a 3. 

ročník SPŠO. Bratislava: Alfa-

press, 2000. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál, 

Krajčírske 

meradlá a 

pravítka 

Módne a odevné 

časopisy 

Odevné a módne 

katalógy 

 

 

Detské odevy Zatloukal L., Přikrylová A.: 

Konštrukcie odevov: pre 1. a 2. 

ročník SPŠ odevných študijného 

odboru odevníctvo. Bratislava: 

Alfa-press, 2001. 

Pluháčková J., Strakerlová M.: 

Konštrukcie strihov dámskych 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Obrázkový 

materiál, 

Krajčírske 

meradlá a 

pravítka 

Módne a odevné 

časopisy 

Odevné a módne 

katalógy 
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odevov pre 2. a 3. ročník SOU 

učebného odboru krajčír. 

Bratislava: Alfa-press, 1998. 

Skarlantová J., Zárecká J.: Základy 

odevného výtvarníctva pre 2. a 3. 

ročník SPŠO. Bratislava: Alfa-

press, 2000. 

Magnetická 

tabuľa 

 

 

Odevy z pletenín Zatloukal L., Přikrylová A.: 

Konštrukcie odevov: pre 1. a 2. 

ročník SPŠ odevných študijného 

odboru odevníctvo. Bratislava: 

Alfa-press, 2001. 

Pluháčková J., Strakerlová M.: 

Konštrukcie strihov dámskych 

odevov pre 2. a 3. ročník SOU 

učebného odboru krajčír. 

Bratislava: Alfa-press, 1998. 

Skarlantová J., Zárecká J.: Základy 

odevného výtvarníctva pre 2. a 3. 

ročník SPŠO. Bratislava: Alfa-

press, 2000. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

 

Obrázkový 

materiál, 

Krajčírske 

meradlá a 

pravítka 

Módne a odevné 

časopisy 

Odevné a módne 

katalógy 
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UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU Konštrukcie odevov 

ROČNÍK: PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: KONŠTRUKCIE ODEVOV  2 hodina týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Úvod do predmetu 

konštrukcie odevov 2 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Zameranie  a organizácia 

predmetu, materiály, 

pomôcky, techniky a potreby, 

cieľ a obsah predmetu 

konštrukcie odevov 
2 

 - charakterizovať zameranie 
predmetu konštrukcie odevov 

- vymenovať základné pomôcky 
potrebné k predmetu 
konštrukcie odevov 

- definovať cieľ a obsah 
predmetu konštrukcie odevov 

- vie správne charakterizovať 
zameranie predmetu 
konštrukcie odevov 

- menuje základné pomôcky 
potrebné k predmetu 
konštrukcie odevov 

- definuje cieľ a obsah 
predmetu konštrukcie 
odevov 

Ústne skupinové 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Základné telovedné poznatky 6 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Základy anatómie ľudského 

tela – kostra ľudského tela, 

4 
 

- poznať základnú anatómiu 
ľudského tela 

- pozná základnú anatómiu 
ľudského tela 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
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anatomické rozdiely 

mužských a ženských postáv 
- popísať jednotlivé časti 

ľudského tela – kostru, kosti a 
svalstvo 

- popísať anatomické rozdiely 
mužských a ženských postáv 

- vytvoriť náčrty a kresby 
anatomických častí ľudského 
tela s dôkladným popisom 
jednotlivých častí 

- popisuje jednotlivé časti 
ľudského tela, jeho kostru, 
kosti a svalstvo 

- popisuje anatomické 
rozdiely mužských 
a ženských postáv 

- realizuje náčrty a kresby 
anatomických častí ľudského 
tela s dôkladným popisom 
jednotlivých častí 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor náčrtov 

a kresieb 

anatomických častí 

ľudského tela 

s dôkladným 

popisom 

Tvarové odchýlky ľudského 

tela – rôzne typy postáv, 

držanie tela a chyby ľudskej 

postavy 
2 

 
- popísať jednotlivé tvarové 

odchýlky ľudského tela 

- nakresliť a popísať rôzne typy 
postav 

- charakterizovať nesúmerné 
postavy a definovať chyby 
ľudskej postavy 

- popisuje jednotlivé tvarové 
odchýlky ľudského tela 

- kreslí a popisuje rôzne typy 
postáv 

- charakterizuje nesúmerné 
postavy a definuje chyby 
ľudskej postavy 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Ústna odpoveď 

Súbor náčrtov 

a kresieb rôznych 

typov postáv 

Odevárska somatometria 10 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Antropometrické body – 

pravidlá pre zisťovanie 

telesných rozmerov 

2 

 
- vymenovať a popísať jednotlivé 

antropometrické body na 
ľudskom tele 

- názorne ukázať jednotlivé 
antropometrické body na 
ľudskom tele 

- vymenovať a definovať 
pravidlá pre zisťovanie 
telesných rozmerov 

- menuje a popisuje jednotlivé 
antropometrické body na 
ľudskom tele 

- názorne ukazuje jednotlivé 
atrnopometrické body na 
ľudskom tele 

- menuje a definuje pravidlá 
pre zisťovanie telesných 
rozmerov 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Ústna odpoveď 

Názorná ukážka 

jednotlivých 

úkonov s popisom 
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Metodika zisťovania telesných 

rozmerov – nácvik správneho 

merania telesných rozmerov 

2 

 
- popísať postupy pre meranie 

jednotlivých dĺžkových, 
šírkových i obvodových 
rozmerov ľudského tela 

- správne merať na postave 
jednotlivé zadané telesné 
rozmery 

- určiť základné meranie 
telesných rozmerov postavy 
pre jednotlivé druhy odevu 

- popisuje postupy pre 
meranie jednotlivých 
dĺžkových, šírkových 
i obvodových rozmerov 
ľudského tela 

- správne meria na postave 
jednotlivé zadané telesné 
rozmery 

- určuje základné meranie 
telesných rozmerov postavy 
pre jednotlivé druhy odevov 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Praktické cvičenie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Názorná ukážka 

jednotlivých 

úkonov s popisom 

Veľkostný sortiment – 

označovanie veľkosti odevov, 

slovenské a svetové normy 

označovania veľkosti odevov – 

označenie dámskych, 

pánskych a detských odevov 

2 

 
- charakterizovať pojem 

veľkostný sortiment 

- vymenovať jednotlivé 
označenia veľkosti odevov – 
slovenské a svetové označenia 
odevov 

- priradiť podľa nameraných 
hodnôt ľudskej postavy 
správnu veľkosť odevu 

- charakterizuje pojem 
veľkostný sortiment 

- menuje jednotlivé označenia 
veľkosti odevov – slovenské 
a svetové označenia odevov 

- priraďuje podľa nameraných 
hodnôt ľudskej postavy 
správnu veľkosť odevov 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Praktické cvičenie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Názorná ukážka 

jednotlivých 

úkonov s popisom 

Základy technického kreslenia 

a kótovania 

2 

 
- realizovať súbor konštrukčných 

štúdií – nácvik technického 
kreslenia 

- popísať jednotlivé pomôcky 
potrebné pri rysovaní 
a kótovaní konštrukcie odevov 

- odôvodniť dôležitosť 
používania jednotlivých 
rysovacích pomôcok a čistoty 
a úpravy konštrukcie a strihov 

- realizuje súbor 
konštrukčných štúdií – 
nácvik technického kreslenia 

- popisuje jednotlivé pomôcky 
potrebné pri rysovaní 
a kótovaní konštrukcie 
odevov 

- odôvodňuje dôležitosť 
používania jednotlivých 
rysovacích pomôcok 
a čistoty a úpravy 
konštrukcie a strihov  

Praktické cvičenie 

Ústne skúšanie 

Súbor 

konštrukčných 

štúdií – nácvik 

technického 

kreslenia 

Ústna odpoveď 
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Symbolika používaná pri 

konštruovaní odevov – 

skratky, základné pojmy a 

vzorce 

2 

 
- ovládať symboliku používanú 

pri konštruovaní odevov 

- označiť a definovať jednotlivé 
skratky a základné pojmy 
používané pri konštruovaní 
odevov  

- ovláda symboliku používanú 
pri konštruovaní odevov 

- značí a definuje jednotlivé 
skratky a základné pojmy 
používané pri konštruovaní 
odevov 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Dámska sukňa 24 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Základná konštrukcia dámskej 

rovnej sukne – výpočty 

a základná konštrukčná sieť – 

strihové šablóny a polohový 

plán sukne na hladký 

i károvaný materiál 

6 

Kostýmová tvorba  

(1. ročník) 

Teória odevnej 

tvorby (1. ročník) 

- správne uplatniť metodiku 
zostrojovania konštrukcie 
dámskej rovnej sukne 

- správne dosadiť namerané 
hodnoty do príslušných 
vzorcov 

- zrealizovať základnú 
konštrukciu dámskej rovnej 
sukne 

- správne okótovať zrealizované 
konštrukcie dámskej rovnej 
sukne 

- vytvoriť polohový plán na 
hladký i károvaný materiál, 
dodržať potrebné zákonitosti 
pri polohovaní strihových 
šablón dámskej sukne 

- správne uplatňuje metodiku 
zostrojovania konštrukcie 
dámskej rovnej sukne 

- správne dosadzuje 
namerané hodnoty do 
príslušných vzorcov 

- realizuje základnú 
konštrukciu dámskej rovnej 
sukne 

- správne kótuje zrealizované 
konštrukcie dámskej rovnej 
sukne 

- vie vytvoriť polohový plán na 
hladký i károvaný materiál, 
dodržiava potrebné 
zákonitosti pri polohovaní 
strihových šablón 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených 

konštrukcií 

v mierke 1:5 

Ústna odpoveď 

Súbor konštrukcií 

v mierke 1:5 

Strihové šablóny 

a polohový plán 

v mierke 1:5 

Dámska zúžená sukňa – 

konštrukcia a vymodelovanie 

dielov sukne 
2 

Kostýmová tvorba  

(1. ročník) 
- správne aplikovať metodiku 

zostrojovania konštrukcie 
dámskej sukne 

- realizovať konštrukciu dámskej 
zúženej sukne 

- správne aplikuje metodiku 
zostrojovania konštrukcie 
dámskej sukne 

- realizuje konštrukciu 
dámskej zúženej sukne 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Ústna odpoveď 

Súbor konštrukcií 

v mierke 1:5 
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Teória odevnej 

tvorby (1. ročník) 
- správne vymodelovať 

a okótovať hotové strihové 
diely dámskej zúženej sukne 

- správne modeluje a kótuje 
hotové strihové diely 
dámskej zúženej sukne 

Kontrola 

predložených 

konštrukcií 

v mierke 1:5 

Súbor 

vymodelovaných 

dielov v mierke 1:5 

Dámska mierne rozšírená 

sukňa – konštrukcia 

a vymodelovanie dielov sukne 

2 

Kostýmová tvorba  

(1. ročník) 

Teória odevnej 

tvorby (1. ročník) 

- správne aplikovať metodiku 
zostrojovania konštrukcie 
dámskej sukne 

- realizovať konštrukciu dámskej 
mierne rozšírenej sukne 

- správne vymodelovať 
a okótovať hotové strihové 
diely dámskej mierne 
rozšírenej sukne 

- správne aplikuje metodiku 
zostrojovania konštrukcie 
dámskej sukne 

- realizuje konštrukciu 
dámskej mierne rozšírenej 
sukne 

- správne modeluje a kótuje 
hotové strihové diely 
dámskej mierne rozšírenej 
sukne 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených 

konštrukcií 

v mierke 1:5 

Ústna odpoveď 

Súbor konštrukcií 

v mierke 1:5 

Súbor 

vymodelovaných 

dielov v mierke 1:5 

Dámska dielová sukňa s 

vreckami - konštrukcia 

a vymodelovanie dielov sukne 

2 

Kostýmová tvorba  

(1. ročník) 

Teória odevnej 

tvorby (1. ročník) 

- správne aplikovať metodiku 
zostrojovania konštrukcie 
dámskej sukne 

- realizovať konštrukciu dámskej 
dielovej sukne s vreckami 

- správne vymodelovať 
a okótovať hotové strihové 
diely dámskej dielovej sukne s 
vreckami 

- správne aplikuje metodiku 
zostrojovania konštrukcie 
dámskej sukne 

- realizuje konštrukciu 
dámskej dielovej sukne s 
vreckami 

- správne modeluje a kótuje 
hotové strihové diely 
dámskej dielovej sukne s 
vreckami 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených 

konštrukcií 

v mierke 1:5 

Ústna odpoveď 

Súbor konštrukcií 

v mierke 1:5 

Súbor 

vymodelovaných 

dielov v mierke 1:5 

Dámska nohavicová sukňa – 

konštrukcia a vymodelovanie 

dielov sukne  2 

Kostýmová tvorba  

(1. ročník) 

Teória odevnej 

tvorby (1. ročník) 

- správne aplikovať metodiku 
zostrojovania konštrukcie 
dámskej sukne 

- realizovať konštrukciu dámskej 
nohavicovej sukne 

- správne aplikuje metodiku 
zostrojovania konštrukcie 
dámskej sukne 

- realizuje konštrukciu 
dámskej nohavicovej sukne 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených 

Ústna odpoveď 

Súbor konštrukcií 

v mierke 1:5  
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- správne vymodelovať 
a okótovať hotové strihové 
diely dámskej nohavicovej 
sukne 

- správne modeluje a kótuje 
hotové strihové diely 
dámskej nohavicovej sukne 

konštrukcií 

v mierke 1:5 

Súbor 

vymodelovaných 

dielov v mierke 1:5 

Konštrukcie dámskej sukne 

kruhovej, polkruhovej, 

zvonovej 

4 

Kostýmová tvorba  

(1. ročník) 

Teória odevnej 

tvorby (1. ročník) 

- presne a dôsledne zhotoviť  
konštrukcie dámskej sukne 
kruhovej, polkruhovej 
a zvonovej 

- presne a dôsledne zhotovuje 
konštrukcie dámskej sukne 
kruhovej, polkruhovej a 
zvonovej 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených 

konštrukcií 

v mierke 1:5 

Ústna odpoveď 

Súbor konštrukcií 

v mierke 1:5 

Strihové šablóny sukne podľa 

vlastného návrhu – 

konštrukcia sukne v mierke 

1:5, realizácia šablón v mierke 

1:1 

6 

Kostýmová tvorba  

(1. ročník) 

Teória odevnej 

tvorby (1. ročník) 

- správne dosadiť namerané 
telesné hodnoty do príslušných 
vzorcov 

- dbať na správne používanie 
metodiky zostrojovania 
konštrukcie dámskej sukne 

- samostatne a aktívne 
pristupovať k práci na 
strihových šablónach 

- vyhotoviť konštrukciu sukne 
podľa vlastného návrhu 
v mierke 1:5 

- zrealizovať strihové šablóny 
sukne podľa vlastného návrhu 
v mierke 1:1 

- správne dosadzuje 
namerané telesné hodnoty 
do príslušných vzorcov 

- dbá na správne používanie 
metodiky zostrojovania 
konštrukcie dámskej sukne 

- samostatne a aktívne 
pristupuje k práci na 
strihových šablónach 

- vyhotovuje konštrukciu 
sukne podľa vlastného 
návrhu v mierke 1:5 

- realizuje strihové šablóny 
sukne podľa vlastného 
návrhu v mierke 1:1 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených 

konštrukcií 

v mierke 1:5 

a strihových 

šablón v mierke 

1:1 

Ústna odpoveď 

Súbor konštrukcií 

v mierke 1:5 

Strihové šablóny 

v mierke 1:1 

Dámske nohavice 24 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 
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Základná konštrukcia 

dámskych nohavíc – výpočty 

a základná konštrukčná sieť – 

strihové šablóny a polohový 

plán nohavíc 

10 

Kostýmová tvorba  

(1. ročník) 

Teória odevnej 

tvorby (1. ročník) 

- správne uplatniť metodiku 
zostrojovania konštrukcie 
dámskych nohavíc 

- správne dosadiť namerané 
hodnoty do príslušných 
vzorcov 

- zrealizovať základnú 
konštrukciu predného 
a zadného dielu dámskych 
nohavíc 

- správne okótovať zrealizované 
konštrukcie dámskych nohavíc 

- vytvoriť polohový plán, dodržať 
potrebné zákonitosti pri 
polohovaní strihových šablón 
dámskych nohavíc 

- správne uplatňuje metodiku 
zostrojovania konštrukcie 
dámskych nohavíc 

- správne dosadzuje 
namerané hodnoty do 
príslušných vzorcov 

- realizuje základnú 
konštrukciu predného 
a zadného dielu dámskych 
nohavíc 

- správne kótuje zrealizované 
konštrukcie dámskych 
nohavíc 

- vie vytvoriť polohový plán a 
dodržiava potrebné 
zákonitosti pri polohovaní 
strihových šablón 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených 

konštrukcií 

v mierke 1:5 

Ústna odpoveď 

Súbor konštrukcií 

v mierke 1:5 

Strihové šablóny 

a polohový plán 

v mierke 1:5 

Rôzne druhy nohavicových 

vreciek 

2 

Kostýmová tvorba  

(1. ročník) 

Teória odevnej 

tvorby (1. ročník) 

- zrealizovať konštrukcie strihov 
rôznych druhov nohavicových 
vreciek 

- realizuje konštrukcie strihov 
rôznych druhov 
nohavicových vreciek 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených 

konštrukcií 

v mierke 1:5 

Ústna odpoveď 

Súbor konštrukcií 

v mierke 1:5 

Sedlá a manžety na 

nohaviciach 

2 

Kostýmová tvorba  

(1. ročník) 

Teória odevnej 

tvorby (1. ročník) 

- zrealizovať konštrukcie 
a úpravy sediel, manžiet 
a pásového začistenia 
dámskych nohavíc 

- realizuje konštrukcie 
a úpravy sediel, manžiet 
a pásového začistenia 
dámskych nohavíc 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených 

Ústna odpoveď 

Súbor konštrukcií 

v mierke 1:5 
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konštrukcií 

v mierke 1:5 

Strihové šablóny nohavíc 

podľa vlastného návrhu – 

konštrukcia nohavíc v mierke 

1:5, realizácia šablón v mierke 

1:1 

10 

Kostýmová tvorba  

(1. ročník) 

Teória odevnej 

tvorby (1. ročník) 

- správne dosadiť namerané 
telesné hodnoty do príslušných 
vzorcov 

- dbať na správne používanie 
metodiky zostrojovania 
konštrukcie dámskych nohavíc 

- samostatne a aktívne 
pristupovať k práci na 
strihových šablónach 

- vyhotoviť konštrukciu nohavíc 
podľa vlastného návrhu 
v mierke 1:5 

- zrealizovať strihové šablóny 
nohavíc podľa vlastného 
návrhu v mierke 1:1 

- správne dosadzuje 
namerané telesné hodnoty 
do príslušných vzorcov 

- dbá na správne používanie 
metodiky zostrojovania 
konštrukcie dámskych 
nohavíc 

- samostatne a aktívne 
pristupuje k práci na 
strihových šablónach 

- vyhotovuje konštrukciu 
nohavíc podľa vlastného 
návrhu v mierke 1:5 

- realizuje strihové šablóny 
nohavíc podľa vlastného 
návrhu v mierke 1:1 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených 

konštrukcií 

v mierke 1:5 

a strihových 

šablón v mierke 

1:1 

Ústna odpoveď 

Súbor konštrukcií 

v mierke 1:5 

Strihové šablóny 

v mierke 1:1 

 

 

ROČNÍK: DRUHÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: KONŠTRUKCIE ODEVOV  2 hodina týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 
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Dámska blúzka a šaty 28 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Základná konštrukcia dámskej 

blúzky – výpočty a základná 

konštrukčná sieť – strihové 

šablóny a polohový plán 

dámskej blúzky 

6 

Kostýmová tvorba  

(2. ročník)        

Odevné materiály   

(2. ročník)          

Teória odevnej 

tvorby (2. ročník) 

- správne uplatniť metodiku a 
postup zostrojovania 
konštrukcie dámskej blúzky 

- správne dosadiť namerané 
hodnoty do príslušných 
vzorcov 

- zrealizovať základnú 
konštrukciu predného 
a zadného dielu dámskej 
blúzky 

- správne okótovať zrealizované 
konštrukcie dámskej blúzky 

- vytvoriť polohový plán, dodržať 
potrebné zákonitosti pri 
polohovaní strihových šablón 
dámskej blúzky 

- správne uplatňuje metodiku 
a postup zostrojovania 
konštrukcie dámskej blúzky 

- správne dosadzuje namerané 
hodnoty do príslušných 
vzorcov 

- realizuje základnú konštrukciu 
predného i zadného dielu 
dámskej blúzky 

- správne kótuje zrealizované 
konštrukcie dámskej blúzky 

- vie vytvoriť polohový plán a 
dodržiava potrebné zákonitosti 
pri polohovaní strihových 
šablón dámskej blúzky 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených 

konštrukcií 

v mierke 1:5 

Ústna odpoveď 

Súbor konštrukcií 

v mierke 1:5 

Strihové šablóny 

a polohový plán 

v mierke 1:5 

Konštrukcia nízkohlavicového 

rukáva s manžetou na dámsku 

blúzku – konštrukcia 

a vymodelovanie rukáva 2 

- dodržať postup, čistotu 
a presnosť prevedenia 
konštrukcie nízkohlavicového 
rukáva s manžetou na dámsku 
blúzku 

- správne vymodelovať rukáv na 
dámsku blúzku 

- dodržiava postup, čistotu 
a presnosť prevedenia 
konštrukcie nízkohlavicového 
rukáva s manžetou na dámsku 
blúzku 

- správne modeluje rukáv na 
dámsku blúzku 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených 

konštrukcií 

v mierke 1:5 

Ústna odpoveď 

Súbor konštrukcií 

v mierke 1:5 

Strihové šablóny 

a polohový plán 

v mierke 1:5 

Konštrukcia rukáva s lakťovým 

odševkom na dámsku blúzku 

2 - dodržať postup, čistotu 
a presnosť prevedenia 

- dodržiava postup, čistotu 
a presnosť prevedenia 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
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– konštrukcia 

a vymodelovanie rukáva 

konštrukcie rukáva s lakťovým 
odševkom na dámsku blúzku 

- správne vymodelovať rukáv na 
dámsku blúzku 

konštrukcie rukáva s lakťovým 
odševkom na dámsku blúzku 

- správne modeluje rukáv na 
dámsku blúzku 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených 

konštrukcií 

v mierke 1:5 

Súbor konštrukcií 

v mierke 1:5 

Strihové šablóny 

a polohový plán 

v mierke 1:5 

Konštrukcie rôznych typov 

golierov k dámskej blúzke 

2 

- správne a dôsledne premerať 
priekrčník a namerané hodnoty 
uplatniť pri konštrukcií goliera 
na dámsku blúzku 

- zrealizovať konštrukcie rôznych 
typov golierov k dámskej 
blúzke 

- správne a dôsledne premeriava 
priekrčník a namerané hodnoty 
uplatňuje pri konštrukcií 
goliera na dámsku blúzku 

- realizuje konštrukcie rôznych 
typov golierov k dámskej 
blúzke 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených 

konštrukcií 

v mierke 1:5 

Ústna odpoveď 

Súbor konštrukcií 

v mierke 1:5 

 

Premiestňovanie prsného 

odševku – vymodelovanie 

predných dielov dámskej 

blúzky 2 

- vymodelovať strihové diely 
dámskej blúzky  

- správne uplatniť konštrukčné 
postupy a dôsledne narábať so 
strihovými dielmi dámskej 
blúzky 

- modeluje strihové diely 
dámskej blúzky  

- správne uplatňuje konštrukčné 
postupy a dôsledne narába so 
strihovými dielmi dámskej 
blúzky 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených 

vymodelovaných 

dielov v mierke 1:5 

Ústna odpoveď 

Súbor 

vymodelovaných 

dielov v mierke 1:5 

Strihové šablóny blúzky podľa 

vlastného návrhu – 

konštrukcia blúzky v mierke 

1:5, realizácia šablón v mierke 

1:1 

6 

- správne dosadiť namerané 
telesné hodnoty do príslušných 
vzorcov 

- dbať na správne používanie 
metodiky zostrojovania 
konštrukcie dámskej blúzky 

- správne dosadzuje namerané 
telesné hodnoty do príslušných 
vzorcov 

- dbá na správne používanie 
metodiky zostrojovania 
konštrukcie dámskej blúzky 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených 

konštrukcií 

v mierke 1:5 

Ústna odpoveď 

Súbor konštrukcií 

v mierke 1:5 

Strihové šablóny 

v mierke 1:1 
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- samostatne a aktívne 
pristupovať k práci na 
strihových šablónach 

- vyhotoviť konštrukciu blúzky 
podľa vlastného návrhu 
v mierke 1:5 

- zrealizovať strihové šablóny 
blúzky podľa vlastného návrhu 
v mierke 1:1 

- samostatne a aktívne 
pristupuje k práci na strihových 
šablónach 

- vyhotovuje konštrukciu blúzky 
podľa vlastného návrhu 
v mierke 1:5 

- realizuje strihové šablóny 
blúzky podľa vlastného návrhu 
v mierke 1:1 

a strihové šablóny 

v mierke 1:1 

Strihové šablóny rukáva 

a goliera k blúzke podľa 

vlastného návrhu – 

konštrukcia rukáva v mierke 

1:5, realizácia šablón v mierke 

1:1 
4 

- dbať na správne používanie 
metodiky  a postupu 
zostrojovania konštrukcie 
rukáva k dámskej blúzke 

- samostatne a aktívne 
pristupovať k práci na 
strihových šablónach 

- vyhotoviť konštrukciu rukáva 
na blúzku podľa vlastného 
návrhu v mierke 1:5 

- zrealizovať strihové šablóny 
rukáva na blúzku podľa 
vlastného návrhu v mierke 1:1 

- dbá na správne používanie 
metodiky  a postupu 
zostrojovania konštrukcie 
rukáva k dámskej blúzke 

- samostatne a aktívne 
pristupuje k práci na strihových 
šablónach 

- zhotovuje konštrukciu rukáva 
na blúzku podľa vlastného 
návrhu v mierke 1:5 

- realizuje strihové šablóny 
rukáva na blúzku podľa 
vlastného návrhu v mierke 1:1 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených 

konštrukcií 

v mierke 1:5 

a strihových 

šablón v mierke 

1:1 

Ústna odpoveď 

Súbor konštrukcií 

v mierke 1:5 

Strihové šablóny 

v mierke 1:1 

Základná konštrukcia 

dámskych šiat – výpočty 

a základná konštrukčná sieť – 

strihové šablóny a polohový 

plán dámskych šiat 
4 

- správne aplikovať metodiku a 
postup zostrojovania 
konštrukcie dámskych šiat 

- správne dosadiť namerané 
hodnoty do príslušných 
vzorcov 

- zrealizovať základnú 
konštrukciu predného 
a zadného dielu dámskych šiat 

- správne aplikuje metodiku a 
postup zostrojovania 
konštrukcie dámskych šiat 

- správne dosádza namerané 
hodnoty do príslušných 
vzorcov 

- realizuje základnú konštrukciu  
predného a zadného dielu 
dámskych šiat 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených 

konštrukcií 

v mierke 1:5 

Ústna odpoveď 

Súbor konštrukcií 

v mierke 1:5 

Strihové šablóny 

a polohový plán 

v mierke 1:5 
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- správne okótovať vyhotovené 
konštrukcie dielov dámskych 
šiat 

- zhotoviť polohový plán, 
dodržať potrebné zákonitosti 
pri polohovaní strihových 
šablón dámskych šiat 

- správne kótuje vyhotovené 
konštrukcie dielov dámskych 
šiat 

- vyhotovuje polohový plán, 
dodržiava potrebné zákonitosti 
pri polohovaní strihových 
šablón dámskych šiat 

Dámske sako 20 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Základná konštrukcia 

dámskeho saka – výpočty 

a základná konštrukčná sieť – 

strihové šablóny látkových, 

podšívkových, výstužných 

dielov, polohový plán 

dámskeho saka 

6 

Kostýmová tvorba  

(2. ročník)        

Odevné materiály   

(2. ročník)          

Teória odevnej 

tvorby (2. ročník) 

- správne uplatniť metodiku a 
postup zostrojovania 
konštrukcie dámskeho saka 

- správne dosadiť namerané 
hodnoty do príslušných 
vzorcov 

- zrealizovať základnú 
konštrukciu predného 
a zadného dielu dámskeho 
saka 

- správne okótovať zrealizované 
konštrukcie dámskeho saka 

- vytvoriť polohový plán, dodržať 
potrebné zákonitosti pri 
polohovaní strihových šablón 
dámskeho saka 

- správne uplatňuje metodiku 
a postup zostrojovania 
konštrukcie dámskeho saka 

- správne dosadzuje namerané 
hodnoty do príslušných 
vzorcov 

- realizuje základnú konštrukciu 
predného a zadného dielu 
dámskeho saka 

- správne kótuje vyhotovené 
konštrukcie dámskeho saka 

- vie vytvoriť polohový plán, 
dodržiava potrebné zákonitosti 
pri polohovaní strihových 
šablón dámskeho saka  

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených 

narysovaných 

konštrukcií, 

strihových šablón 

a polohového 

plánu na rôzne 

druhy materiálu 

v mierke 1:5 

Ústna odpoveď 

Súbor konštrukcií 

v mierke 1:5 

Strihové šablóny 

v mierke 1:1 

Konštrukcia goliera na 

dámske sako – postup 

zhotovenia a konštrukcia 

v mierke 1:5 

2 

- správne postupovať pri 
konštruovaní goliera na 
dámske sako 

- správne postupuje pri 
konštruovaní goliera na 
dámske sako 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Ústna odpoveď 

Súbor konštrukcií 

v mierke 1:5 
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- vyhotoviť konštrukciu goliera 
s fazónou na dámske sako  
v mierke 1:5 

- vyhotovuje konštrukciu goliera 
s fazónou na dámske sako 
v mierke 1:5  

Kontrola 

predložených 

konštrukcií 

v mierke 1:5 

Konštrukcia rukáva 

k dámskemu saku –

konštrukcia a vymodelovanie 

rukáva 
2 

- správne a dôsledne premerať 
prieramky a namerané 
hodnoty uplatniť pri 
konštrukcií rukáva na dámske 
sako 

- zrealizovať konštrukciu rukáva 
na dámske sako 

- vymodelovať diely rukáva na 
dámske sako 

- správne a dôsledne premeriava 
prieramky a namerané 
hodnoty uplatňuje pri 
konštrukcií rukáva na dámske 
sako 

- realizuje konštrukciu rukáva na 
dámske sako 

- modeluje diely rukáva na 
dámske sako 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených 

konštrukcií 

v mierke 1:5 

Ústna odpoveď 

Súbor konštrukcií 

v mierke 1:5 

 

Strihové šablóny saka podľa 

vlastného návrhu – 

konštrukcia saka v mierke 1:5, 

realizácia šablón v mierke 1:1 

6 

- správne aplikovať metodiku a 
postup zostrojovania 
konštrukcie dámskeho saka 

- správne dosadiť namerané 
hodnoty do príslušných 
vzorcov 

- zrealizovať základnú 
konštrukciu predného 
a zadného dielu dámskeho 
saka podľa vlastného návrhu 
v mierke 1:5 

- správne okótovať vyhotovené 
konštrukcie dielov dámskeho 
saka 

- zrealizovať strihové šablóny 
dámskeho saka podľa 
vlastného návrhu v mierke 1:1 

- správne aplikuje metodiku a 
postup zostrojovania 
konštrukcie dámskeho saka 

- správne dosádza namerané 
hodnoty do príslušných 
vzorcov 

- realizuje základnú konštrukciu  
predného a zadného dielu 
dámskeho saka podľa 
vlastného návrhu v mierke 1:5 

- správne kótuje vyhotovené 
konštrukcie dielov dámskeho 
saka 

- realizuje strihové šablóny 
dámskeho saka podľa 
vlastného návrhu v mierke 1:1 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených 

konštrukcií 

v mierke 1:5 

a strihových 

šablón v mierke 

1:1 

Ústna odpoveď 

Súbor konštrukcií 

v mierke 1:5 

Strihové šablóny 

v mierke 1:1 
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Strihové šablóny rukáva k 

saku podľa vlastného návrhu 

– konštrukcia rukáva v mierke 

1:5, realizácia šablón v mierke 

1:1 

4 

- dôsledne a presne odmerať 
prieramky na vyhotovených 
strihových dielov saka podľa 
vlastného návrhu 

- správne uplatniť metodiku 
zostrojovania konštrukcie 
rukáva na sako podľa vlastného 
návrhu v mierke 1:5 

- vyhotoviť konštrukciu rukáva 
na sako podľa vlastného 
návrhu v mierke 1:5 

- zrealizovať strihové šablóny 
rukáva na sako podľa vlastného 
návrhu v mierke 1:1 

- dôsledne a presne meria 
prieramky na vyhotovených 
strihových dielov saka podľa 
vlastného návrhu 

- správne uplatňuje metodiku 
zostrojovania konštrukcie 
rukáva na sako podľa vlastného 
návrhu v mierke 1:5 

- vyhotovuje konštrukciu rukáva 
na sako podľa vlastného 
návrhu v mierke 1:5 

- realizuje strihové šablóny 
rukáva na sako podľa vlastného 
návrhu v mierke 1:1 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených 

konštrukcií 

v mierke 1:5 

a strihových 

šablón v mierke 

1:1 

Ústna odpoveď 

Súbor konštrukcií 

v mierke 1:5 

Strihové šablóny 

v mierke 1:1 

Pánske odevy 10 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Základná konštrukcia pánskej 

vesty – výpočty a základná 

konštrukčná sieť – strihové 

šablóny látkových, 

podšívkových, výstužných 

dielov, polohový plán pánskej 

vesty 

4 

Odevné materiály   

(2. ročník) 
- vyhotoviť základnú 

konštrukčnú sieť pánskej vesty 

- vytvoriť strihové šablóny 
látkových, podšívkových 
a výstužných dielov na pánsku 
vestu 

- zrealizovať polohový plán 
pánskej vesty, dodržať 
potrebné zákonitosti pri 
polohovaní strihových šablón 
pánskej vesty 

- zhotovuje základnú 
konštrukčnú sieť pánskej vesty 

- vie vytvoriť strihové šablóny 
látkových, podšívkových 
a výstužných dielov na pánsku 
vestu 

- realizuje polohový plán pánskej 
vesty, dodržiava potrebné 
zákonitosti pri polohovaní 
strihových šablón pánskej 
vesty 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených 

konštrukcií 

v mierke 1:5 

Ústna odpoveď 

Súbor konštrukcií 

v mierke 1:5 

 

Základná konštrukcia 

pánskeho saka – výpočty 

a základná konštrukčná sieť – 

4 

Odevné materiály   

(2. ročník) 
- vyhotoviť základnú 

konštrukčnú sieť pánskeho 
saka 

- vyhovuje základnú konštrukčnú 
sieť pánskeho saka 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
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strihové šablóny látkových, 

podšívkových, výstužných 

dielov, polohový plán 

pánskeho saka 

- vytvoriť strihové šablóny 
látkových, podšívkových 
a výstužných dielov na pánske 
sako 

- zrealizovať polohový plán 
pánskeho saka, dodržať 
potrebné zákonitosti pri 
polohovaní strihových šablón 
pánskeho saka 

- vie vytvoriť strihové šablóny 
látkových, podšívkových 
a výstužných dielov na pánske 
sako 

- realizuje polohový plán 
pánskeho saka, dodržiava 
potrebné zákonitosti pri 
polohovaní strihových šablón 
pánskeho saka 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených 

konštrukcií 

v mierke 1:5 

Súbor konštrukcií 

v mierke 1:5 

 

Konštrukcia rukáva 

k pánskemu saku –

konštrukcia a vymodelovanie 

rukáva 2 

Odevné materiály   

(2. ročník) 
- dôsledne a presne odmerať 

prieramky na vyhotovených 
strihových dielov pánskeho 
saka 

- narysovať konštrukciu rukáva 
k pánskemu saku v mierke 1:5 

- vymodelovať rukáv 
k pánskemu saku v mierke 1:5 

- dôsledne a presne odmerať 
prieramky na vyhotovených 
strihových dielov pánskeho 
saka 

- rysuje konštrukciu rukáva 
k pánskemu saku v mierke 1:5 

- modeluje rukáv k pánskemu 
saku v mierke 1:5 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených 

konštrukcií 

v mierke 1:5 

Ústna odpoveď 

Súbor konštrukcií 

v mierke 1:5 

 

Detské odevy 4 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Základná konštrukcia 

detského trupového odevu – 

výpočty a základná 

konštrukčná sieť – strihové 

šablóny, polohový plán 2 

Odevné materiály   

(2. ročník) 
- na základe výpočtov vyhotoviť 

základne konštrukčné siete 
detského trupového odevu 
v mierke 1:5 

- správne aplikovať postupy 
a metodiku zostrojovania 
trupových odevov 

- vymodelovať predné a zadné 
diely detského trupového 
odevu 

- na základe výpočtov 
vyhotovuje základné 
konštrukčné siete detského 
trupového odevu v mierke 1:5 

- správne aplikuje postupy 
a metodiku zostrojovania 
trupových odevov 

- modeluje predné a zadné diely 
detského trupového odevu 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených 

konštrukcií 

v mierke 1:5 

Ústna odpoveď 

Súbor konštrukcií 

v mierke 1:5 
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- vytvoriť polohový plán 
strihových šablón detského 
trupového odevu 

- vie vytvoriť polohový plán 
strihových šablón detského 
trupového odevu 

Základná konštrukcia 

detského nohavicového 

odevu – výpočty a základná 

konštrukčná sieť – strihové 

šablóny, polohový plán 

2 

Odevné materiály   

(2. ročník) 
- na základe výpočtov vyhotoviť 

základné konštrukčné siete 
detského nohavicového odevu 
v mierke 1:5 

- správne aplikovať postupy 
a metodiku zostrojovania 
nohavicových odevov 

- vymodelovať predné a zadné 
diely detského nohavicového 
odevu 

- vytvoriť polohový plán 
strihových šablón detského 
nohavicového odevu 

- na základe výpočtov 
vyhotovuje základné 
konštrukčné siete detského 
nohavicového odevu v mierke 
1:5 

- správne aplikuje postupy 
a metodiku zostrojovania 
nohavicových odevov 

- modeluje predné a zadné diely 
detského nohavicového odevu 

- vie vytvoriť polohový plán 
strihových šablón detského 
nohavicového odevu 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených 

konštrukcií 

v mierke 1:5 

Ústna odpoveď 

Súbor konštrukcií 

v mierke 1:5 

 

Odevy z pletenín 4  
    

Základné konštrukcie pre 

elastické materiály – rozdiely 

v konštrukcii pre pružný 

a elastický materiál 2 

Odevné materiály   

(2. ročník) 

- uviesť rozdiely v konštrukcii 
pre pružné a elastické 
materiály 

- vyhotoviť základné konštrukcie 
pre elastické materiály 

- uvádza rozdiely v konštrukcii 
pre pružné a elastické 
materiály 

- zhotovuje základné konštrukcie 
pre elastické materiály 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Kontrola 

predložených 

konštrukcií 

v mierke 1:5  

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Súbor konštrukcií 

v mierke 1:5 

Konštrukcie dámskeho 

priliehavého pulóvra a body 
2 

- zhotoviť konštrukciu dámskeho 
priliehavého pulóvra a body 

- zhotovuje konštrukcie 
dámskeho priliehavého 
pulóvra a body 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
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- okótovať narysované 
konštrukcie dámskeho 
priliehavého pulóvra a body 

- kótuje narysované konštrukcie 
dámskeho priliehavého 
pulóvra a body  

Kontrola 

predložených 

konštrukcií 

v mierke 1:5 

Súbor konštrukcií 

v mierke 1:5 

 

 

 

 



 

594 
 

9.1.10 Modelovanie odevov 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: VLASTNOSTI MATERIÁLOV, TECHNIKY A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY  

Názov predmetu Modelovanie odevov 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne,  spolu 189 vyučovacích hodín  

Kód a názov študijného odboru 8270 M 00 scénická kostýmová tvorba 

Ročník 3. – 4.  

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Modelovanie odevov je predmet, ktorý ďalej prehlbuje a rozširuje vedomosti z predmetu 

konštrukcie odevov. Učivo poskytuje vedomosti a zručnosti z oblasti tvarovania – modelovanie strihov 

podľa návrhu s ohľadom na históriu, dejiny divadla a dejiny odievania. Teoretické poznatky z predmetu 

konštrukcie odevov sa rozširujú v nadväznosti na umelecké stvárnenie výrobku. Vyučujúci uplatňuje 

voči žiakom individuálny prístup a usmerňuje ich od rozboru zadanej úlohy až po jej konečné riešenie. 

Pri každej úlohe sa kladie dôraz na jej precízne prevedenie a kompletné spracovanie technickej 

dokumentácie.   

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

     Cieľom predmetu modelovanie odevov je plynulo nadviazať na učivo z predmetu konštrukcie 

odevov a ďalej ho rozširovať. Ak si žiak prostredníctvom predmetu konštrukcie odevov vštepil postupy 

a vzorce potrebné k zhotoveniu základných konštrukcií jednotlivých dámskych i pánskych odevov, tak 

prostredníctvom predmetu modelovanie odevov bude vedieť zhotoviť konštrukciu a modeláciu strihu 

akéhokoľvek technologicky náročného odevu a kostýmu. Žiak pracuje s vedomosťami a zručnosťami, 

ktoré má už osvojené a ďalej ich prehlbuje a rozvíja. Pracuje so základnými konštrukčnými sieťami, 

ktoré spracúva na základe návrhu. Viac než vzorce a dôkladné prepracované konštrukčné postupy 

využíva logické uvažovanie, predstavivosť, kreativitu a na základe nich modeluje a tvaruje strihy 

s cieľom vyhotoviť požadované šablóny konkrétneho odevu či kostýmu. Predmet modelovanie odevov 

nadväzuje na vedomosti a zručnosti z predmetu konštrukcie odevov, ďalej sa však opiera aj o predmety 

kostýmová tvorba, teória odevnej tvorby a odevné materiály. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Vo vyučovacom predmete modelovanie odevov využívame pre utváranie a rozvíjanie nesledujúcich 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Komunikačné a sociálno – interakčné spôsobilosti:  
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- orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať informácie o odevnom a textilnom priemysle, 
móde a módnom štýle 

- posúdiť význam nadobudnutých informácií v osobnom živote a vo zvolenom povolaní 

- zúčastňovať sa aktívne diskusie, formulovať a obhajovať svoje názory a postoje 

- uplatňovať vlastný výtvarný a estetický názor, vnímať, myslieť a samostatne sa vyjadrovať 
kultivovaným spôsobom 

 

Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti: 

- stanoviť si ciele a priority podľa svojich schopností, záujmovej a pracovnej orientácii 

- reagovať adekvátne na postrehy, námietky, hodnotenie či kritiku svojho vystupovania, 
prezentovania a presadzovania svojich názorov zo strany druhých ľudí 

- overovať si získané poznatky, kriticky zvažovať názory, postoje a jednanie iných ľudí 

- pracovať v týme a podieľať sa na realizácii spoločných pracovných a iných činností 

- podnecovať prácu týmu vlastnými návrhmi na zlepšenie práce a riešenie úloh, nezaujate 
zvažovať návrhy druhých, rešpektovať pracovný priestor druhých 

- nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým ľudom, rešpektovať kultúru, 
umelecké hodnoty a prejavy druhých ľudí 

 

Schopnosť tvorivo riešiť problémy: 

- zhodnotiť význam rozmanitých informácií, samostatne zhromažďovať informácie, triediť 
a využívať len tie, ktoré sú pre riešenie problému najdôležitejšie 

- určovať najzávažnejšie rysy problému, zvažovať rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory 
v danom kontexte a v dlhodobejších súvislostiach, stanoviť kritéria pre voľbu konečného 
optimálneho riešenia 

- vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodržiavať ich 

 

Spôsobilosť využívať informačné technológie: 

- samostatne vyhľadávať vhodné zdroje a informácie potrebné k spracovaniu prác na zadanú 
tému 

- evidovať, triediť a uchovávať informácie s cieľom využívať ich pri spracúvaní danej témy 

- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným 
informáciám a byť mediálne gramotný 
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Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

3. ročník   

Úvod do predmetu modelovanie 

odevov 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Základy modelovania odevov Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Praktické cvičenia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

Modelovanie odevov staroveku Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Praktické cvičenia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

Modelovanie odevov stredoveku Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Praktické cvičenia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

Modelovanie renesančného odevu Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Praktické cvičenia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

Modelovanie barokového 

a rokokového odevu 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Praktické cvičenia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

4. ročník 
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Modelovanie odevov 19. storočia Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Praktické cvičenia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

Modelovanie folklórnych odevov Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Praktické cvičenia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

Modelovanie scénických 

charakterových a fantazijných 

odevov 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Praktické cvičenia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

Modelovanie scénických kostýmov 

podľa vlastného návrhu 

 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Praktické cvičenia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

Záverečný projekt Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Praktické cvičenia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

 

Učebné zdroje 

      Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, ...) 

3. ročník 

Úvod do predmetu 

modelovanie odevov 

Zatloukal L., Přikrylová A.: 

Konštrukcie odevov: pre 1. a 2. 

ročník SPŠ odevných študijného 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 
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odboru odevníctvo. Bratislava: 

Alfa-press, 2001. 

Pluháčková J., Strakerlová M.: 

Konštrukcie strihov dámskych 

odevov pre 2. a 3. ročník SOU 

učebného odboru krajčír. 

Bratislava: Alfa-press, 1998. 

Magnetická 

tabuľa 

Základy modelovania 

odevov 

Zatloukal L., Přikrylová A.: 

Konštrukcie odevov: pre 1. a 2. 

ročník SPŠ odevných študijného 

odboru odevníctvo. Bratislava: 

Alfa-press, 2001. 

Pluháčková J., Strakerlová M.: 

Konštrukcie strihov dámskych 

odevov pre 2. a 3. ročník SOU 

učebného odboru krajčír. 

Bratislava: Alfa-press, 1998. 

Skarlantová J., Zárecká J.: Základy 

odevného výtvarníctva pre 2. a 3. 

ročník SPŠO. Bratislava: Alfa-

press, 2000 

Teršl S.: Malá encyklopedie textilií 

a odívání, Praha: SNTL – 

Nakladatelství technické 

literatury, 1989. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál, 

Krajčírske 

meradlá a 

pravítka 

 

Modelovanie odevov 

staroveku 

Kolektív aut.: Ilustrovaná 

encyklopedie odívání od tógy po 

krinolínu. Bratislava: Perfekt, 

2009.  

Kybalová L.: Starověk – Dějiny 

odívání, NLN, 1998. 

Skarlantová J., Zárecká J.: Základy 

odevného výtvarníctva pre 2. a 3. 

ročník SPŠO. Bratislava: Alfa-

press, 2000 
Teršl S.: Malá encyklopedie textilií 

a odívání, Praha: SNTL – 

Nakladatelství technické 

literatury, 1989. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál, 

Krajčírske 

meradlá a 

pravítka 

 

 

Modelovanie odevov 

stredoveku 

Kolektív aut.: Ilustrovaná 

encyklopedie odívání od tógy po 

krinolínu. Bratislava: Perfekt, 

2009.  

Kybalová L.: Středověk – Dějiny 

odívání, NLN, 2002. 

Skarlantová J., Zárecká J.: Základy 

odevného výtvarníctva pre 2. a 3. 

ročník SPŠO. Bratislava: Alfa-

press, 2000 

Teršl S.: Malá encyklopedie textilií 

a odívání, Praha: SNTL – 

Nakladatelství technické 

literatury, 1989. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál, 

Krajčírske 

meradlá a 

pravítka 

 

Modelovanie 

renesančného odevu 

Kolektív aut.: Ilustrovaná 

encyklopedie odívání od tógy po 

krinolínu. Bratislava: Perfekt, 

2009. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Obrázkový 

materiál, 

Krajčírske 
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Kybalová L.: Renesance – Dějiny 

odívání, NLN, 2002. 

Skarlantová J., Zárecká J.: Základy 

odevného výtvarníctva pre 2. a 3. 

ročník SPŠO. Bratislava: Alfa-

press, 2000 

Teršl S.: Malá encyklopedie textilií 

a odívání, Praha: SNTL – 

Nakladatelství technické 

literatury, 1989. 

Magnetická 

tabuľa 

meradlá a 

pravítka 

Modelovanie 

barokového 

a rokokového odevu 

Kolektív aut.: Ilustrovaná 

encyklopedie odívání od tógy po 

krinolínu. Bratislava: Perfekt, 

2009. 

Kybalová L.: Barok a rokoko – 

Dějiny odívání, NLN, 2002. 

Skarlantová J., Zárecká J.: Základy 

odevného výtvarníctva pre 2. a 3. 

ročník SPŠO. Bratislava: Alfa-

press, 2000 

Teršl S.: Malá encyklopedie textilií 

a odívání, Praha: SNTL – 

Nakladatelství technické 

literatury, 1989. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál, 

Krajčírske 

meradlá a 

pravítka 

 

4. ročník 

Modelovanie odevov 

19. storočia 

Kolektív aut.: Ilustrovaná 

encyklopedie odívání od tógy po 

krinolínu. Bratislava: Perfekt, 

2009. 

Kybalová L.: Od empíru 

k druhému rokoku – Dějiny 

odívání, NLN, 2004. 

Kybalová L.: Doba turnýry 

a secese – Dějiny odívání, NLN, 

2006. 

Skarlantová J., Zárecká J.: Základy 

odevného výtvarníctva pre 2. a 3. 

ročník SPŠO. Bratislava: Alfa-

press, 2000 

Teršl S.: Malá encyklopedie textilií 

a odívání, Praha: SNTL – 

Nakladatelství technické 

literatury, 1989. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál, 

Krajčírske 

meradlá a 

pravítka 

 

Modelovanie 

folklórnych odevov 

Skarlantová J., Zárecká J.: Základy 

odevného výtvarníctva pre 2. a 3. 

ročník SPŠO. Bratislava: Alfa-

press, 2000 

Teršl S.: Malá encyklopedie textilií 

a odívání, Praha: SNTL – 

Nakladatelství technické 

literatury, 1989. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

 

Obrázkový 

materiál, 

Krajčírske 

meradlá a 

pravítka  

 

Modelovanie 

scénických 

charakterových 

a fantazijných odevov 

Čorba M.: Kostýmová tvorba 

(prednášky). Bratislava: Divadelný 

ústav, 2009. 

Koubska V., Zbořilová J., Brádková 

I.: Divadelní kostým / Theratre 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Obrázkový 

materiál, 

Krajčírske 
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Costume, Akademie múzických 

umění,  2014. 

Skarlantová J., Zárecká J.: Základy 

odevného výtvarníctva pre 2. a 3. 

ročník SPŠO. Bratislava: Alfa-

press, 2000 

Teršl S.: Malá encyklopedie textilií 

a odívání, Praha: SNTL – 

Nakladatelství technické 

literatury, 1989. 

Magnetická 

tabuľa 

meradlá a 

pravítka 

Modelovanie 

scénických kostýmov 

podľa vlastného návrhu 

 

Čorba M.: Kostýmová tvorba 

(prednášky). Bratislava: Divadelný 

ústav, 2009. 

Koubska V., Zbořilová J., Brádková 

I.: Divadelní kostým / Theratre 

Costume, Akademie múzických 

umění,  2014. 

Skarlantová J., Zárecká J.: Základy 

odevného výtvarníctva pre 2. a 3. 

ročník SPŠO. Bratislava: Alfa-

press, 2000 

Teršl S.: Malá encyklopedie textilií 

a odívání, Praha: SNTL – 

Nakladatelství technické 

literatury, 1989. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál, 

Krajčírske 

meradlá a 

pravítka 

 

Záverečný projekt Čorba M.: Kostýmová tvorba 

(prednášky). Bratislava: Divadelný 

ústav, 2009. 

Koubska V., Zbořilová J., Brádková 

I.: Divadelní kostým / Theratre 

Costume, Akademie múzických 

umění,  2014. 

Skarlantová J., Zárecká J.: Základy 

odevného výtvarníctva pre 2. a 3. 

ročník SPŠO. Bratislava: Alfa-

press, 2000 

Teršl S.: Malá encyklopedie textilií 

a odívání, Praha: SNTL – 

Nakladatelství technické 

literatury, 1989. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál, 

Krajčírske 

meradlá a 

pravítka 
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UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU Modelovanie odevov 

ROČNÍK: TRETÍ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: MODELOVANIE ODEVOV  3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Úvod do predmetu 

modelovanie odevov 
3 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Organizácia predmetu, jeho 

cieľ, obsah, pomôcky 

a potreby, zásady bezpečnosti 

pri práci 

3 

 - vedieť organizáciu 
predmetu modelovanie 
odevov 

- vymedziť ciele a obsah 
predmetu modelovanie 
odevov 

- vymenovať základné 
pomôcky potrebné 
k predmetu modelovanie 
odevov 

- vie organizáciu predmetu 
modelovanie odevov 

- vymedzuje ciele a obsah 
predmetu modelovanie odevov 

- menuje základné pomôcky 
potrebné k predmetu 
modelovanie odevov 

Ústne skúšanie 

Ústne skupinové 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Ústne odpovede 

Základy modelovania odevov 57 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Členenie dielov 
3 

Konštrukcie odevov 

(1. - 2. ročník) 
- vytvarovať jednotlivé druhy 

odevov s členiacimi dielmi 
správnym premiestnením, 

- vytvaruje jednotlivé druhy 
odevov s členiacimi dielmi 
správnym premiestnením, 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
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Kostýmová tvorba  

(1. - 2. ročník) 

pripojením a vykreslením 
hotových strihových šablón   

pripojením a vykreslením 
hotových strihových šablón 

Praktické cvičenie 

Kontrola prác 

Súbor modelácií 

v mierke 1:5 

Premiestňovanie odševkov 

jednosmerných a 

obojsmerných 
3 

- vyhotoviť modelácie 
s využitím premiestnenia 
prsného, plecného či 
pásového odševku 

- dodržať zásady pri 
premiestňovaní 
jednotlivých odševkov 

- vyhotovuje modelácie s využitím 
premiestnenia prsného, 
plecného či pásového odševku 

- dodržiava zásady pri 
premiestňovaní jednotlivých 
odševkov 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola prác 

Ústna odpoveď 

Súbor modelácií 

v mierke 1:5 

Riešenie záhybov, 

protizáhybov a rázporkov 

3 

- vytvarovať na základných 
konštrukciách úpravy 
s využitím záhybov 
a protizáhybov 

- zrealizovať rôzne úpravy 
a modelácie základných 
konštrukcií s využitím 
rôznych druhov rázporkov 
(dotykový, prekrytý 
rázporok)  

- vytvaruje na základných 
konštrukciách úpravy s využitím 
záhybov a protizáhybov 

- realizuje rôzne úpravy 
a modelácie základných 
konštrukcií s využitím rôznych 
druhov rázporkov (dotykový, 
prekrytý rázporok) 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola modelácií 

v mierke 1:5 

Ústna odpoveď 

Súbor modelácií 

v mierke 1:5 

Rôzne druhy začistenia 

priekrčníka 
3 

- vyhotoviť modeláciu 
kapucne bez odševku 

- vyhotoviť modeláciu 
kapucne s odševkom 

- zhotovuje modeláciu kapucne 
bez odševku 

- vyhotovuje modeláciu kapucne s 
odševkom 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola prác 

Ústna odpoveď 

Súbor modelácií 

v mierke 1:5 

Rôzne typy a úpravy rukávov 

6 

- vyhotoviť modeláciu rukáva 
s riasením v hrebeňovom 
šve 

- zhotovuje modeláciu rukáva 
s riasením v hrebeňovom šve 

- vyhotovuje modeláciu rukáva 
s výrazným riasením v hlavici 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Ústna odpoveď 

Súbor modelácií 

v mierke 1:5 



 

603 
 

- vyhotoviť modeláciu rukáva 
s výrazným riasením 
v hlavici 

- zhotoviť modeláciu 
balónového rukáva 

- vyhotoviť modeláciu rukáva 
riaseného do zvýšenej 
manžety 

- zhotovuje modeláciu 
balónového rukáva 

- vyhotovuje modeláciu rukáva 
riaseného do zvýšenej manžety 

Kontrola modelácií 

v mierke 1:5 

Rôzne typy a úpravy 

dámskych sukní  
6 

- vymodelovať godetovú 
sukňu 

- vyhotoviť modeláciu 
tulipánovej sukne 

- modeluje godetovú sukňu 

- vyhotovuje modeláciu 
tulipánovej sukne 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola prác 

Ústna odpoveď 

Súbor modelácií 

v mierke 1:5 

Rôzne typy a úpravy 

dámskych nohavíc 

9 

- vyhotoviť úpravy 
a modeláciu širokých 
nohavíc 

- vyhotoviť úpravy 
a modeláciu priliehavých 
nohavíc 

- vyhotoviť úpravy 
a modeláciu športových 
nohavíc s postrannými 
vreckami 

- zhotovuje úpravy a modeláciu 
širokých nohavíc 

- zhotovuje úpravy a modeláciu 
priliehavých nohavíc 

- vyhotovuje úpravy a modeláciu 
športových nohavíc 
s postrannými vreckami 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola prác 

Ústna odpoveď 

Súbor modelácií 

v mierke 1:5 

Vychádzkové odevy 

12 

- vyhotoviť modeláciu 
vychádzkovej vesty so 
športovými prvkami 

- vyhotoviť modeláciu 
vychádzkových šiat 
s kapucňou 

- vyhotovuje modeláciu 
vychádzkovej vesty so 
športovými prvkami 

- vyhotovuje modeláciu 
vychádzkových šiat s kapucňou 

- vyhotovuje modeláciu 
vychádzkového kostýmu  

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola modelácií 

v mierke 1:5 

Ústna odpoveď 

Súbor modelácií 

v mierke 1:5 
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- vyhotoviť modeláciu 
vychádzkového kostýmu 

- zhotoviť modeláciu klasickej 
vesty s princesovým 
členením 

- zhotovuje modeláciu klasickej 
vesty s princesovým členením 

Spoločenské odevy 

12 

- vyhotoviť modeláciu 
spoločenskej módnej blúzky 

- vyhotoviť modeláciu 
malých spoločenských šiat 
tzv. „kokteilových šiat“ 

- vyhotoviť modeláciu dlhých 
priliehavých večerných šiat 

- vyhotoviť modeláciu 
veľkých asymetrických 
večerných šiat  

- zhotovuje modeláciu 
spoločenskej módnej blúzky 

- vyhotovuje modeláciu malých 
spoločenských šiat tzv. 
„kokteilových šiat“ 

- vyhotovuje modeláciu dlhých 
priliehavých večerných šiat 

- vyhotovuje modeláciu veľkých 
asymetrických šiat 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola modelácií 

v mierke 1:5 

Ústna odpoveď 

Súbor modelácií 

v mierke 1:5 

Modelovanie odevov 

staroveku 6 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Egyptský odev 

3 

Konštrukcie odevov 

(2. ročník) 

Navrhovanie odevov 

(3. ročník) 

Dejiny výtvarnej 

kultúry                      

(1. ročník) 

- zhotoviť modeláciu 
egyptského ženského 
i mužského odevu 

- zhotovuje modeláciu egyptského 
ženského i mužského odevu 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola prác 

Ústna odpoveď 

Súbor modelácií 

v mierke 1:5 

Grécky a rímsky odev 

3 

- vedieť vymodelovať grécky 
a rímsky odev 

- vie vymodelovať grécky a rímsky 
odev 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola prác 

Ústna odpoveď 

Súbor modelácií 

v mierke 1:5 
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Modelovanie odevov 

stredoveku 6 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Byzantský odev 

3 

Konštrukcie odevov 

(2. ročník) 

Navrhovanie odevov 

(3. ročník) 

Dejiny výtvarnej 

kultúry 

(2. ročník) 

- zhotoviť modeláciu 
byzantského odevu 

- zhotovuje modeláciu 
byzantského odevu 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola prác 

Ústna odpoveď 

Súbor modelácií 

v mierke 1:5 

Gotický odev 

3 

- vedieť vyhotoviť modeláciu 
gotického ženského odevu 

- vedieť vyhotoviť modeláciu 
gotického mužského odevu 

- vie vyhotoviť modeláciu 
gotického ženského odevu 

- vie vyhotoviť modeláciu 
gotického mužského odevu 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola prác 

Ústna odpoveď 

Súbor modelácií 

v mierke 1:5 

Modelovanie renesančného 

odevu 9 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Dámsky renesančný odev 

6 

Konštrukcie odevov 

(2. ročník) 

Navrhovanie odevov 

(3. ročník) 

Dejiny výtvarnej 

kultúry 

(3. ročník) 

- vyhotoviť modeláciu 
dámskych spodných 
renesančných šiat 

- vyhotoviť modeláciu 
dámskych vrchných 
renesančných šiat 

- vyhotovuje modeláciu dámskych 
spodných renesančných šiat 

- vyhotovuje modeláciu dámskych 
vrchných renesančných šiat 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola prác 

Ústna odpoveď 

Súbor modelácií 

v mierke 1:5 

Pánsky renesančný odev 

3 

- vyhotoviť modeláciu 
pánskeho renesančného 
odevu 

- zhotovuje modeláciu pánskeho 
renesančného odevu 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Ústna odpoveď 

Súbor modelácií 

v mierke 1:5 
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Kontrola prác 

Modelovanie barokového 

a rokokového odevu 18 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Dámsky barokový odev 

6 

Konštrukcie odevov 

(1. - 2. ročník) 

Navrhovanie odevov 

(3. – 4.  ročník) 

Dejiny výtvarnej 

kultúry                      

(1. ročník) 

Dejiny divadla a filmu 

(3. – 4. ročník) 

- vedieť zhotoviť modeláciu 
sukne i živôtika dámskych 
barokových šiat  

- vie zhotoviť modeláciu sukne 
i živôtika dámskych barokových 
šiat   

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola prác 

Ústna odpoveď 

Súbor modelácií 

v mierke 1:5 

Pánsky barokový odev 

6 

- vedieť zhotoviť modeláciu 
pánskeho barokového 
odevu 

- vie zhotoviť modeláciu pánskeho 
barokového odevu 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola prác 

Ústna odpoveď 

Súbor modelácií 

v mierke 1:5 

Rokokový odev 

6 

- vyhotoviť modeláciu 
dámskych rokokových šiat 

- vyhotovuje modeláciu dámskych 
rokokových šiat 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola prác 

Ústna odpoveď 

Súbor modelácií 

v mierke 1:5 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: MODELOVANIE ODEVOV  3 hodiny týždenne, spolu 90 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Modelovanie odevov 19. 

storočia 
27 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Empírový odev - empírové 

ženské šaty „chemise“, 

mužský empírový odev 

9 

Konštrukcie odevov 

(1. - 2. ročník) 

Navrhovanie odevov 

(3. – 4.  ročník) 

Dejiny výtvarnej 

kultúry                      

(1. ročník) 

Dejiny divadla a filmu 

(3. – 4. ročník) 

- vyhotoviť modeláciu 
dámskych empírových šiat 
„chemise“ 

- vyhotoviť modeláciu 
dámskeho pláštika obdobia 
empíru 

- vyhotoviť modeláciu 
mužského empírového 
odevu 

- vie zhotoviť modeláciu 
dámskych empírových šiat 
„chemise“ 

- vie vyhotoviť modeláciu 
dámskeho pláštika obdobia 
empíru 

- vie vyhotoviť modeláciu 
mužského empírového odevu 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola prác 

Ústna odpoveď 

Súbor modelácií 

v mierke 1:5 

Dobový kostým – biedermeier 

a romantizmus 

 

9 

- vyhotoviť modeláciu 
dobového ženského 
kostýmu obdobia 
biedermeieru  
a romantizmu 

- vyhotoviť modeláciu 
mužského kostýmu obdobia 
biedermeieru  
a romantizmu 

- vie vyhotoviť modeláciu 
dobového kostýmu ženského 
kostýmu obdobia biedermeieru  
a romantizmu 

- vie vyhotoviť modeláciu 
mužského kostýmu obdobia 
biedermeieru  a romantizmu 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola prác 

Ústna odpoveď 

Súbor modelácií 

v mierke 1:5 
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Secesný dobový kostým 

9 

 
- vyhotoviť modeláciu 

secesného ženského 
dobového kostýmu 

- vyhotoviť modeláciu 
secesného mužského 
dobového kostýmu 

- vie vyhotoviť modeláciu 
secesného ženského dobového 
kostýmu 

- vie vyhotoviť modeláciu 
secesného mužského dobového 
kostýmu 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola prác 

Ústna odpoveď 

Súbor modelácií 

v mierke 1:5 

Modelovanie odevov 20. 

storočia 9 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Modelovanie rôznych typov 

odevov a odevných súčastí 

typických pre módu 

a odievanie 20. storočia 

9 

Konštrukcie odevov 

(1. - 2. ročník) 

Navrhovanie odevov 

(3. – 4.  ročník) 

Dejiny výtvarnej 

kultúry                      

(1. ročník) 

Dejiny divadla a filmu 

(3. – 4. ročník) 

- vyhotoviť modelácie 
rôznych typov odevov 
typických pre módu 
a odievanie 20. storočia 
podľa zadania 

- vyhotoviť modelácie 
rôznych odevných súčastí 
typických pre módu 
a odievanie 20. storočia 

- vie vyhotoviť modelácie rôznych 
typov odevov typických pre 
módu a odievanie 20. storočia 
podľa zadania 

- vie vyhotoviť modelácie rôznych 
odevných súčastí typických pre 
módu a odievanie 20. storočia 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola prác 

Ústna odpoveď 

Súbor modelácií 

v mierke 1:5 

Modelovanie scénických 

kostýmov pre rôzne žánre 42 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Modelovanie kostýmu pre 

tradičný divadelný žáner 

„commedia dell´arte“ 

6 

Konštrukcie odevov 

(1. - 2. ročník) 
- vyhotoviť modeláciu 

kostýmu pre tradičný 
divadelný žáner 

- vie vyhotoviť modeláciu kostýmu 
pre tradičný žáner 

- vie vyhotoviť modelácie 
kostýmov pre jednotlivé postavy 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Ústna odpoveď 

Súbor modelácií 

v mierke 1:5 
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Navrhovanie odevov 

(3. – 4.  ročník) 

Dejiny výtvarnej 

kultúry                      

(1. ročník) 

Dejiny divadla a filmu 

(3. – 4. ročník) 

- vyhotoviť modelácie 
kostýmov pre jednotlivé 
postavy patriace do žánru 
„commedia dell´arte“ 

patriace do žánru „commedia 
dell´arte“ 

Kontrola prác 

Modelovanie kostýmov 

zvieracích bytostí 
9 

- vyhotoviť modeláciu 
kostýmu podľa vlastného 
návrhu na danú zvieraciu 
bytosť 

- vie vyhotoviť modeláciu kostýmu 
podľa vlastného návrhu na danú 
zvieraciu bytosť 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola prác 

Ústna odpoveď 

Súbor modelácií 

v mierke 1:5 

Modelovanie fantazijných 

kostýmov 
9 

- vyhotoviť modeláciu 
kostýmu podľa vlastného 
návrhu na danú fantazijnú 
bytosť 

- vie vyhotoviť modeláciu kostýmu 
podľa vlastného návrhu na danú 
fantazijnú bytosť 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola prác 

Ústna odpoveď 

Súbor modelácií 

v mierke 1:5 

Modelovanie folklórnych 

odevov 
9 

- vyhotoviť modeláciu 
ženského ľudového odevu 

- vyhotoviť modeláciu 
mužského ľudového odevu 

- vie vyhotoviť modeláciu 
ženského ľudového odevu 

- vie vyhotoviť modeláciu 
mužského ľudového odevu 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola prác 

Ústna odpoveď 

Súbor modelácií 

v mierke 1:5 

Modelovanie baletného 

a tanečného kostýmu 

9 

- vyhotoviť modeláciu 
baletného odevu 

- vyhotoviť modeláciu 
elastických tanečných 
kostýmov 

- vymodelovať ženské 
elastické tanečné body 

- vymodelovať ženské 
elastické tanečné legíny 

- vie vyhotoviť modeláciu 
baletného odevu 

- vie vyhotoviť modeláciu 
elastických tanečných kostýmov 

- samostatne modeluje ženské 
elastické tanečné body 

- samostatne modeluje ženské 
elastické tanečné legíny 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola prác 

Ústna odpoveď 

Súbor modelácií 

v mierke 1:5 
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Záverečný projekt -

modelovanie scénického 

kostýmu podľa vlastného 

návrhu 

12 

 
    

Modelovanie scénického 

kostýmu podľa vlastného 

návrhu – návrh realizovaný na 

základe zadaného scenára 

(divadelného alebo 

filmového) 12 

Konštrukcie odevov 

(1. - 2. ročník) 

Navrhovanie odevov 

(3. – 4.  ročník) 

Dejiny výtvarnej 

kultúry                      

(1. ročník) 

Dejiny divadla a filmu 

(3. – 4. ročník) 

- vyhotovuje modelácie 
scénického kostýmu podľa 
vlastného návrhu 

- pracovať samostatne 
a systematicky na zadanej 
práci 

- vie vyhotoviť modelácie 
scénického kostýmu podľa 
vlastného návrhu 

- pracuje samostatne 
a systematicky na zadanej práci 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola prác 

Ústna odpoveď 

Súbor modelácií 

v mierke 1:5 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

        Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto Školskom vzdelávacom programe (pre jednotlivcov, skupinu, pre 

ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických 

listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. 

Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického 

testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom 

didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou 

sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka. 
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9.1.11 Navrhovanie 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: NÁVRHOVÁ TVORBA 

Názov predmetu Navrhovanie 

Časový rozsah výučby 4 hodiny týždenne,  spolu 252  vyučovacích hodín  

Kód a názov študijného odboru 8270 M 00 scénická kostýmová tvorba 

Ročník 3. – 4.  

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Navrhovanie je hlavným odborným predmetom, ktorý vedie žiakov k samostatnému riešeniu úloh 

na základe vedomostí a schopností, ktoré žiak získal v rámci predmetu výtvarná príprava a figurálne 

kreslenie a stimulovať zmysel pre mieru v oblasti priestorovej výtvarnej tektoniky. Obsahom predmetu 

je poskytnúť žiakom potrebné vedomosti, schopnosti a zručnosti z oblasti navrhovania scénického 

kostýmu. Predpokladom pre dosiahnutie tohto cieľa je uplatnenie nových moderných princípov tvorby 

(transfigurácia, transpozícia), hľadanie nových inšpiračných pomôcok výpočtovej techniky a grafiky. 

Predmet sa zameriava na tvorivé materiály a postupy, korešponduje s výtvarným umením, je 

prepojený s predmetom dejiny divadla, filmu a televízie a dejinami výtvarnej kultúry. Žiak pracuje 

predovšetkým na zadanú tému, alebo na základe vlastnej inšpirácie, pričom tému zadáva pedagóg 

a zväčša volí to, čo je príbuzné a dotýka sa iných predmetov v rámci štúdia, zároveň však hľadá súvislosť 

s konkrétnym prepojením s divadlom, s filmom, s televíznym predstavením, s koncertom, či iným 

podujatím, kde je nevyhnutá scéna a scénický kostým. Zadanú tému žiak spracúva takým spôsobom, 

aby výsledkom jeho práce bol súbor návrhov konkrétneho odevu, čí kostýmu. Žiaci sú pedagógom 

vedení k samostatnej práci a tvorbe vlastných autorských portfólií, akýchsi obrázkových diárov, plných 

inšpiračného materiálu najrôznejšieho charakteru, kresieb, náčrtov, skíc a fotografií, prostredníctvom 

ktorých vytvárajú konkrétne návrhy. Návrhy ďalej prepracúvajú a výtvarne dotvárajú. Dôležité 

v predmete navrhovanie sú väzby na ostatné vyučovacie predmety: figurálne kreslenie, výtvarná 

príprava, modelovanie odevov, kostýmová tvorba. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

     Cieľom predmetu navrhovanie je výchova vlastného výtvarného názoru žiaka v oblasti textilnej 

odevnej tvorby a aplikácia výtvarného prejavu pre potreby divadelnej, televíznej a filmovej praxe. 

Vyučovanie je určené prevahou praktického charakteru, spája komplexne nadobudnuté vedomosti 

a zručnosti a rozvíja kreativitu. Pripravuje žiaka k vykonávaniu svojej profesie, k tvorbe originálnych 

návrhov a vyhotoveniu scénických kostýmov a garderób.  
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Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Vo vyučovacom predmete navrhovanie využívame pre utváranie a rozvíjanie nesledujúcich 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Komunikačné a sociálno – interakčné spôsobilosti:  

- orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať informácie o odevnom a textilnom priemysle, 
móde a módnom štýle 

- posúdiť význam nadobudnutých informácií v osobnom živote a vo zvolenom povolaní 

- zúčastňovať sa aktívne diskusie, formulovať a obhajovať svoje názory a postoje 

- uplatňovať vlastný výtvarný a estetický názor, vnímať, myslieť a samostatne sa vyjadrovať 
kultivovaným spôsobom 

 

Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti: 

- stanoviť si ciele a priority podľa svojich schopností, záujmovej a pracovnej orientácii 

- reagovať adekvátne na postrehy, námietky, hodnotenie či kritiku svojho vystupovania, 
prezentovania a presadzovania svojich názorov zo strany druhých ľudí 

- overovať si získané poznatky, kriticky zvažovať názory, postoje a jednanie iných ľudí 

- pracovať v týme a podieľať sa na realizácii spoločných pracovných a iných činností 

- podnecovať prácu týmu vlastnými návrhmi na zlepšenie práce a riešenie úloh, nezaujate 
zvažovať návrhy druhých, rešpektovať pracovný priestor druhých 

- nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým ľudom, rešpektovať kultúru, 
umelecké hodnoty a prejavy druhých ľudí 

 

Schopnosť tvorivo riešiť problémy: 

- zhodnotiť význam rozmanitých informácií, samostatne zhromažďovať informácie, triediť 
a využívať len tie, ktoré sú pre riešenie problému najdôležitejšie 

- určovať najzávažnejšie rysy problému, zvažovať rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory 
v danom kontexte a v dlhodobejších súvislostiach, stanoviť kritéria pre voľbu konečného 
optimálneho riešenia 

- vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodržiavať ich 

 

Spôsobilosť využívať informačné technológie: 

- samostatne vyhľadávať vhodné zdroje a informácie potrebné k spracovaniu prác na zadanú 
tému 

- evidovať, triediť a uchovávať informácie s cieľom využívať ich pri spracúvaní danej témy 

- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným 
informáciám a byť mediálne gramotný 
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Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

3. ročník   

Úvod do predmetu navrhovanie 

odevov 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Dobový kostým – história odievania Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 
Praktické cvičenia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

Návšteva galérie 

Návrh kostýmu podľa zadaného 

scenára 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 
Praktické cvičenia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

Práca s odevným materiálom 

4. ročník   

Návrh kostýmu scénických 

charakterových odevov 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 
Praktické cvičenia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

Práca s odevným materiálom 

Návrh kostýmu scénických 

fantazijných odevov 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 
Praktické cvičenia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

Práca s odevným materiálom 

Záverečný projekt Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 
Praktické cvičenia 
 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

Práca s odevným materiálom 
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Učebné zdroje 

      Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

Názov tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, ...) 

3. ročník 

Úvod do predmetu 

navrhovanie odevov 

Čorba M.: Kostýmová tvorba 

(prednášky). Bratislava: Divadelný 

ústav, 2009. 

Koubska V., Zbořilová J., Brádková 

I.: Divadelní kostým / Theratre 

Costume, Akademie múzických 

umění,  2014. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

 

 

Dobový kostým – 

história odievania 

Kolektív aut.: Ilustrovaná 

encyklopedie odívání od tógy po 

krinolínu. Bratislava: Perfekt, 

2009.  

Kybalová L.: Starověk – Dějiny 

odívání, NLN, 1998. 

Kybalová L.: Středověk – Dějiny 

odívání, NLN, 2002. 

Kybalová L.: Renesance – Dějiny 

odívání, NLN, 2002. 

Kybalová L.: Barok a rokoko – 

Dějiny odívání, NLN, 2002. 

Kybalová L.: Od empíru 

k druhému rokoku – Dějiny 

odívání, NLN, 2004. 

Kybalová L.: Doba turnýry 

a secese – Dějiny odívání, NLN, 

2006. 

Máchalová J.: Móda 20. století – 

Ďejiny odívání. NLN, 2003. 

Kybalová L.: Od „zlatých 

dvacátych“ po Diora  – Dějiny 

odívání, NLN, 2009. 

Kutilková D.: Vojenské odívání  – 

Dějiny odívání, NLN, 2008. 

Štýbrová M.: Boty, botky, botičky  

– Dějiny odívání, NLN, 2009. 

Winkelhöferová V.: Japonsko  – 

Dějiny odívání, NLN, 1999. 

Heroldová H.: Čína země hedvábi 

– Dějiny odívání, NLN, 2010. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

(reprodukcie 

umeleckých diel 

a dobové 

fotografie) 

 

Maliarske lavice 

Maliarske 

stojany 

 

 

Návrh kostýmu podľa 

zadaného scenára 

Čorba M.: Kostýmová tvorba 

(prednášky). Bratislava: Divadelný 

ústav, 2009. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Obrázkový 

materiál 

 

Maliarske lavice 
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Koubska V., Zbořilová J., Brádková 

I.: Divadelní kostým / Theratre 

Costume, Akademie múzických 

umění,  2014. 

Magnetická 

tabuľa 

Maliarske 

stojany 

4. ročník 

Návrh kostýmu 

scénických 

charakterových odevov 

Čorba M.: Kostýmová tvorba 

(prednášky). Bratislava: Divadelný 

ústav, 2009. 

Koubska V., Zbořilová J., Brádková 

I.: Divadelní kostým / Theratre 

Costume, Akademie múzických 

umění,  2014. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

 

Maliarske lavice 

Maliarske 

stojany 

 

Návrh kostýmu 

scénických fantazijných 

odevov 

Čorba M.: Kostýmová tvorba 

(prednášky). Bratislava: Divadelný 

ústav, 2009. 

Koubska V., Zbořilová J., Brádková 

I.: Divadelní kostým / Theratre 

Costume, Akademie múzických 

umění,  2014. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

 

Maliarske lavice 

Maliarske 

stojany 

 

 

Záverečný projekt Čorba M.: Kostýmová tvorba 

(prednášky). Bratislava: Divadelný 

ústav, 2009. 

Koubska V., Zbořilová J., Brádková 

I.: Divadelní kostým / Theratre 

Costume, Akademie múzických 

umění,  2014. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

 

Maliarske lavice 

Maliarske 

stojany 
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UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU Navrhovanie 

ROČNÍK: TRETÍ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: NAVRHOVANIE  4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Úvod do predmetu 

navrhovanie  
40 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Organizácia predmetu, jeho 

cieľ, obsah, pomôcky 

a potreby 

4 

Dejiny divadla a filmu 

(3. ročník) 

- vedieť organizáciu predmetu 
navrhovanie odevov 

- vymedziť ciele a obsah 
predmetu navrhovanie 
odevov 

- vymenovať základné 
pomôcky potrebné 
k predmetu navrhovanie 
odevov 

- vie organizáciu predmetu 
navrhovanie odevov 

- vymedzuje ciele a obsah 
predmetu navrhovanie odevov 

- menuje základné pomôcky 
potrebné k predmetu 
navrhovanie odevov 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

Pojem umenie, vkus a gýč – 

umenie a umelecké dielo, 

vkus a gýč v divadelnom 

umení 
4 

- objasniť pojmy umenie, vkus 
a gýč 

- vymenovať rôzne príklady na 
vkus a gýč, uviesť príklady zo 
svojho okolia, z prostredia 
v ktorom žije a ktoré ho 
obklopuje 

- objasní pojmy umenie, vkus a gýč 

- menuje rôzne príklady na vkus 
a gýč, uvádza príklad zo svojho 
okolia, z prostredia v ktorom žije 
a ktoré ho obklopuje 

- vie vysvetliť rozdiel medzi 
umeleckým dielom a gýčom 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 
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- vysvetliť rozdiel medzi 
umeleckým dielom a gýčom 

- zadefinovať gýč 
v divadelnom umení  

- vie zadefinovať gýč v divadelnom 
umení  

Úvod do divadelného umenia 

a scénografie – scéna, 

scénická výprava, scénografia 

a scénograf, formy scénických 

výprav 4 

- definovať divadelné umenie, 
v čom spočíva a čo zahrňuje 

- definovať pojem scéna, 
scénické umenie, 
scénografia 

- charakterizovať vývoj 
scénografie 

- vymenovať a popísať formy 
scénických výprav 

- definuje divadelné umenie, 
uvedie v čom spočíva a čo 
zahrňuje 

- definuje pojem scéna, scénické 
umenie a scénografia 

- charakterizuje vývoj scénografie 

- menuje a popisuje formy 
scénických výprav 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Práca kostýmového 

výtvarníka – vzťah kostýmový 

výtvarník a režisér, vzťah 

kostýmový výtvarník a herec, 

osobité požiadavky na 

interpreta 

8 

- definovať prácu 
kostýmového výtvarníka 

- popísať vzťah kostýmového 
výtvarníka s režisérom 

- popísať vzťah kostýmového 
výtvarníka s hercom 

- charakterizovať osobité 
požiadavky na interpreta  

- definuje prácu kostýmového 
výtvarníka 

- popisuje vzťah kostýmového 
výtvarníka s režisérom 

- popisuje vzťah kostýmového 
výtvarníka s hercom 

- charakterizuje osobité požiadavky 
na interpreta 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Ateliér scénického 

kostýmového výtvarníctva – 

divadelný kostým, 

navrhovanie divadelného 

kostýmu, zásady pri tvorbe 

kostýmu, špecifiká 

a zvláštnosti divadelného 

kostýmu 

8 

- definovať divadelný kostým, 
vymenovať jeho špecifika 
a zvláštnosti v porovnaní 
s bežným odevom 

- vymenovať a opísať zásady 
pri tvorbe divadelného 
kostýmu 

- charakterizovať scénické 
kostýmové výtvarníctvo 

- definuje divadelný kostým, 
menuje jeho špecifika 
a zvláštnosti v porovnaní 
s bežným odevom 

- menuje a popisuje zásady pri 
tvorbe divadelného kostýmu 

- charakterizuje scénické 
kostýmové výtvarníctvo 
a popisuje možnosti a využitie 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Nákresy a skice 

s popisom 
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a popísať možnosti a využitie 
scénického kostýmového 
výtvarníctva v praxi 

scénického kostýmového 
výtvarníctva v praxi 

Kostýmový návrh – grafické 

štýly a možnosti scénického 

kostýmového návrhu, 

ilustrácia, kompozícia návrhu 

a prezentácia súboru návrhov 

12 

- vymenovať a popísať 
dôležité body, ktoré je 
potrebné dodržať pri tvorbe 
kostýmového návrhu 

- charakterizovať a popísať 
jednotlivé grafické štýly 
a možnosti scénického 
kostýmového návrhu 

- zrealizovať súbor náčrtov 
a skíc s dôkladným popisom 
najrôznejších možností 
spracovania návrhu 
scénického kostýmu 

- menuje a popisuje dôležité body, 
ktoré je potrebné dodržať pri 
tvorbe kostýmového návrhu 

- charakterizuje a popisuje 
jednotlivé grafické štýly 
a možnosti scénického 
kostýmového návrhu 

- realizuje súbor náčrtov a skíc 
s dôkladným popisom 
najrôznejších možností 
spracovania návrhu scénického 
kostýmu  

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Ústna odpoveď 

Nákresy a skice 

s popisom 

Dobový kostým – história 

odievania 92 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Praveké odievanie 

4 

Dejiny výtvarnej 

kultúry                     

(1., 2., 3. ročník) 

 

- opísať dôvody a príčiny 
vzniku odevu a odievania 

- charakterizovať prvý 
primitívny odev 

- vysvetliť spôsob výroby 
a charakter prvých 
primitívnych odevov  

- popisuje dôvody a príčiny vzniku 
odevu a odievania 

- charakterizuje prvý primitívny 
odev 

- vysvetľuje spôsob výroby 
a charakter prvých primitívnych 
odevov 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Staroveké odievanie 

12 

- vymenovať všeobecné znaky 
a charakteristiku odevu 
starovekého Egypta 

- menuje všeobecné znaky 
a charakteristiku odevu 
starovekého Egypta 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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- vymenovať spoločenské 
znaky ženského a mužského 
egyptského odevu 

- opísať typy ženských 
egyptských účesov 
a odevných doplnkov 

- charakterizovať odievanie 
Kréty a v Mykén  

- opísať všeobecné znaky 
gréckeho odevu 
a vymenovať typické grécke 
rúcha 

- opísať všeobecné znaky 
rímskeho odevu 
a vymenovať jednotlivé 
odlišnosti rímskeho odevu 
od gréckeho 

- vyhotoviť podrobné nákresy 
a skice jednotlivých ženských 
a mužských odevov 
staroveku 

- menuje spoločenské znaky 
ženského a mužského egyptského 
odevu 

- popisuje typy ženských 
egyptských účesov a odevných 
doplnkov 

- charakterizuje odievanie Kréty 
a Mykén 

- popisuje všeobecné znaky 
gréckeho odevu a menuje typické 
grécke rúcha 

- popisuje všeobecné znaky 
rímskeho odevu a vymenúva 
jednotlivé odlišnosti rímskeho 
odevu od gréckeho 

- vyhotovuje podrobné nákresy 
a skice jednotlivých ženských 
a mužských odevov staroveku 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Nákresy a skice s 

popisom 

Stredoveké odievanie 

12 

- vymenovať typické prvky 
a odlišnosti byzantského 
odevu 

- charakterizovať odievanie 
v románskom období 

- vymenovať spoločné prvky 
románskeho odevu 
s odevom byzantským 

- popísať ranogotický odev, 
znázorniť typickú gotickú 
mužskú siluetu 

- menuje typické prvky a odlišnosti 
byzantského odevu 

- charakterizuje odievanie 
v románskom období 

- menuje spoločné prvky 
románskeho odevu s odevom 
byzantským 

- popisuje ranogotický odev 
znázorňuje typickú gotickú 
mužskú siluetu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Nákresy a skice s 

popisom 
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- vyhotoviť podrobné nákresy 
a skice jednotlivých ženských 
a mužských odevov 
stredoveku 

- vyhotoviť podrobné nákresy 
a skice jednotlivých 
pokrývok hlavy, účesov 
a odevných doplnkov 
využívajúcich sa v 
stredoveku  

- vyhotovuje podrobné nákresy 
a skice jednotlivých ženských 
a mužských odevov stredoveku 

- vyhotovuje podrobné nákresy 
a skice jednotlivých pokrývok 
hlavy, účesov a odevných 
doplnkov využívajúcich sa v 
stredoveku  

Renesančný dobový kostým 

12 

- vymenovať všeobecné údaje 
o renesančnom odeve 

- vymenovať tri európske 
centrá, kde sa vyvíjala 
renesančná móda a opísať 
špecifiká jednotlivých lokalít 

- charakterizovať taliansky 
ženský a mužský renesančný 
odev 

- charakterizovať nemecký 
ženský a mužský renesančný 
odev 

- charakterizovať španielsky 
ženský a mužský renesančný 
– manieristický odev a jeho 
špecifiká 

- vysvetliť z akého dôvodu sa 
španielska renesančná móda 
označuje za 
najneohybnejšiu, 
najnepohodlnejšiu módu 
v dejinách odievania 

- vyhotoviť podrobné nákresy 
a skice jednotlivých ženských 

- menuje všeobecné údaje 
o renesančnom odeve 

- menuje tri európske centrá, kde 
sa vyvíjala renesančná móda 
a opisuje špecifika jednotlivých 
lokalít 

- charakterizuje taliansky ženský 
a mužský renesančný odev 

- charakterizuje nemecký ženský 
a mužský renesančný odev 

- charakterizuje španielsky ženský 
a mužský renesančný – 
manieristický odev a jeho 
špecifiká 

- podáva vysvetlenie, z akého 
dôvodu sa španielska renesančná 
móda označuje za 
najneohybnejšiu, 
najnepohodlnejšiu módu 
v dejinách odievania 

- vyhotovuje podrobné nákresy 
a skice jednotlivých ženských 
a mužských renesančných odevov 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Nákresy a skice s 

popisom 
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a mužských renesančných 
odevov 

- vyhotoviť podrobné nákresy 
a skice jednotlivých 
pokrývok hlavy, účesov 
a odevných doplnkov 
používajúcich sa v renesancii 

- vyhotovuje podrobné nákresy 
a skice jednotlivých pokrývok 
hlavy, účesov a odevných 
doplnkov používajúcich sa v 
renesancii 

Barokový a rokokový dobový 

kostým 

8 

- charakterizovať centrum 
barokovej módy a módu na 
dvore Ľudovíta XIV. 

- opísať odev vojakov 
tridsaťročnej vojny 

- opísať ženský barokový odev 
a typické znaky barokovej 
módy 

- vysvetliť akými obmenami 
prešiel rokokový odev oproti 
barokovému odevu žien i 
mužov 

- vyhotoviť podrobné nákresy 
a skice jednotlivých ženských 
a mužských barokových 
odevov 

- vyhotoviť podrobné nákresy 
a skice ženského 
barokového účesu, 
účesových ozdôb a úprav 
tváre a zovňajšku  

- charakterizuje centrum barokovej 
módy a módu na dvore Ľudovíta 
XIV. 

- opisuje odev vojakov 
tridsaťročnej vojny 

- opisuje ženský barokový odev 
a typické znaky barokovej módy 

- vysvetľuje akými obmenami 
prešiel rokokový odev oproti 
barokovému odevu žien i mužov 

- vyhotovuje podrobné nákresy 
a skice jednotlivých ženských 
a mužských barokových odevov 

- vyhotovuje podrobné nákresy 
a skice ženského barokového 
účesu, účesových ozdôb a úprav 
tváre a zovňajšku 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Nákresy a skice s 

popisom 

Dobový kostým empíru 

8 

- charakterizovať odievanie 
v období empíru 

- vysvetliť vplyvy 
odzrkadľujúce sa na móde 
obdobia empíru 

- charakterizuje odievanie v období 
empíru 

- vysvetľuje vplyvy odzrkadľujúce 
sa na móde obdobia empíru 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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- opísať empírové ženské šaty 
„chemise“ 

- opísať mužský odev v období 
empíru 

- vymenovať, opísať 
a nakresliť jednotlivé druhy 
ženských a mužských 
pokrývok hlavy v období 
empíru 

- vyhotoviť podrobné nákresy 
a skice ženského a mužského 
odevu v období empíru 

- opisuje empírové ženské šaty 
„chemise“ 

- opisuje mužský odev v období 
empíru 

- menuje, popisuje a kreslí 
jednotlivé druhy ženských 
a mužských pokrývok hlavy 
v období empíru 

- vyhotovuje podrobné nákresy 
a skice ženského a mužského 
odevu v období empíru 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Nákresy a skice s 

popisom 

Dobový kostým – biedermeier 

a romantizmus 

8 

- opísať ženský a mužský odev 
obdobia biedermeieru  
a romantizmu 

- charakterizovať úpravu 
vlasov a tváre žien i mužov 
obdobia biedermeieru a 
romantizmu 

- vyhotoviť podrobné nákresy 
a skice ženského a mužského 
odevu obdobia 
biedermeieru a romantizmu 

- opisuje ženský a mužský odev 
obdobia biedermeieru 
a romantizmu 

- charakterizuje úpravu vlasov 
a tváre žien a mužov obdobia 
biedermeieru a romantizmu 

- vyhotovuje podobné nákresy 
a skice ženského a mužského 
odevu obdobia biedermeieru a 
romantizmu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Nákresy a skice s 

popisom 

Secesný dobový kostým 

8 

- opísať siluetu, ktorá 
charakterizovala obdobie 
secesie v odievaní 

- popísať ženskú večernú 
toaletu obdobia secesie 

- charakterizovať jednotlivé 
doplnky secesného ženského 
odevu 

- opisuje siluetu, ktorá 
charakterizovala obdobie secesie 
v odievaní 

- popisuje ženskú večernú toaletu 
obdobia secesie 

- charakterizuje jednotlivé doplnky 
secesného ženského odevu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Nákresy a skice s 

popisom 
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- vyhotoviť podrobné nákresy 
a skice ženského a mužského 
secesného odevu 

- vyhotovuje podrobné nákresy 
a skice ženského a mužského 
secesného odevu 

Odievanie 20. storočia 

20 

- opísať situáciu v odievaní na 
začiatku 20. storočia 

- opísať tzv. „orientálnu 
scénu“, príchod Ruského 
baletu do Francúzska, ktorý 
ovplyvnil odievanie na 
začiatku 20. storočia  

- opísať odievanie 
v jednotlivých desaťročiach 
20. storočia, vymenovať 
typické znaky odievania 

- charakterizovať siluety 
a typy odevov v jednotlivých 
desaťročiach 

- vymenovať najdôležitejších 
módnych návrhárov 20. 
storočia 

- vyhotoviť podrobné nákresy 
a skice ženského a mužského 
odevu jednotlivých desaťročí 
20. storočia 

- vie opísať situáciu v odievaní na 
začiatku 20. storočia 

- opisuje tzv. „orientálnu scénu“, 
príchod Ruského baletu do 
Francúzska, ktorý ovplyvnil 
odievanie na začiatku 20. storočia 

- opisuje odievanie v jednotlivých 
desaťročiach 20. storočia, 
vymenúva typické znaky 
odievania 

- charakterizuje siluety a typy 
odevov v jednotlivých 
desaťročiach 

- menuje najdôležitejších módnych 
návrhárov 20. storočia 

- vyhotovuje podrobné nákresy 
a skice ženského a mužského 
odevu jednotlivých desaťročí 20. 
storočia 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Nákresy a skice 

s popisom 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: NAVRHOVANIE  4 hodiny týždenne, spolu 120 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Navrhovanie kostýmov pre 

rôzne žánre 
60 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Tradičný divadelný žáner - 

„Commedia dell´arte“ – 

improvizácia, situační komici, 

gagy a vtipy 

12 

Dejiny výtvarnej 

kultúry                     

(1., 2., 3. ročník) 

Dejiny divadla a filmu 

(3. - 4. ročník) 

- opísať špecifiká tradičného 
divadelného žánru 

- charakterizovať žáner 
„commedia dell´arte“, 
vymenovať znaky a princípy 
tohto žánru 

- vymenovať a opísať 
jednotlivé typické postavy 
žánru „commedia dell´arte“ 

- vyhotoviť podrobné nákresy 
a skice typického kostýmu 
jednotlivých postáv 
patriacich do „commedia 
dell´arte“ 

- vyhotoviť a odprezentovať 
ucelený súbor návrhov 
kostýmov pre žáner 
„commedia dell´arte“ 

- vie opísať špecifiká tradičného 
divadelného žánru 

- vie charakterizovať žáner 
„commedia dell´arte“, menuje 
znaky a princípy tohto žánru 

- menuje a popisuje jednotlivé 
typické postavy žánru „commedia 
dell´arte“ 

- vyhotovuje podrobné nákresy 
a skice typického kostýmu 
jednotlivých postáv patriacich do 
„commedia dell´arte“ 

- vyhotovuje a prezentuje ucelený 
súbor návrhov kostýmov pre 
žáner „commedia dell´arte“ 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Praktické cvičenie  

Kontrola 

predložených prác  

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Nákresy a skice 

s popisom 

Súbor výtvarne 

spracovaných 

návrhov  
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Kostýmy zvieracích bytostí – 

zvieratá v dramatickej 

literatúre, v divadle a vo filme 

– bájky, analógia zvieraťa s 

človekom 

12 

- opísať špecifiká tvorby 
kostýmu pre zvieracie 
bytosti 

- vymenovať zásady pri tvorbe 
kostýmu pre zvieracie 
bytosti 

- odôvodniť nežiadúce prvky 
a princípy, ktoré sú často 
využívané pri tvorbe 
kostýmov pre zvieracie 
bytosti 

- vyhotoviť nákresy a skice 
kostýmov pre danú zvieraciu 
postavu 

- vyhotoviť a odprezentovať 
ucelený súbor návrhov 
kostýmov pre danú zvieraciu 
bytosť 

- vie popísať špecifiká tvorby 
kostýmu pre zvieracie bytosti 

- menuje zásady pri tvorbe 
kostýmu pre zvieracie bytosti 

- vie odôvodniť nežiaduce prvky 
a princípy, ktoré sú často 
využívané pri tvorbe kostýmov 
pre zvieracie bytosti 

- vyhotovuje nákresy a skice 
kostýmov pre danú zvieraciu 
postavu 

- vyhotovuje a prezentuje ucelený 
súbor návrhov kostýmov pre 
danú zvieraciu bytosť 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie  

Kontrola 

predložených prác  

Ústna odpoveď 

Nákresy a skice 

s popisom 

Súbor výtvarne 

spracovaných 

návrhov  

Fantazijný kostým – zrodené 

z mýtov a predstáv, postavy, 

ktorých podoba nie je známa 

– legendy, povesti, rozprávky, 

sci-fi, personifikácia procesov 

12 

- opísať špecifiká tvorby 
kostýmu pre fantazijné 
bytosti 

- vymenovať zásady pri tvorbe 
kostýmu pre fantazijné 
bytosti 

- vyhotoviť nákresy a skice 
kostýmov pre danú 
fantazijnú bytosť 

- vyhotoviť a odprezentovať 
ucelený súbor návrhov 
kostýmov pre danú 
fantazijnú bytosť 

- vie popísať špecifiká tvorby 
kostýmu pre fantazijné bytosti 

- menuje zásady pri tvorbe 
kostýmu pre fantazijné bytosti 

- vyhotovuje nákresy a skice 
kostýmov pre danú fantazijnú 
bytosť 

- vyhotovuje a prezentuje ucelený 
súbor návrhov kostýmov pre 
danú fantazijnú bytosť 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie  

Kontrola 

predložených prác  

Ústna odpoveď 

Nákresy a skice 

s popisom 

Súbor výtvarne 

spracovaných 

návrhov  
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Ľudový odev – špecifiká 

v ľudovom odievaní v rámci 

jednotlivých regiónov, osobité 

technologické postupy pri 

tvorbe ľudového odevu 

12 

 
- opísať špecifiká tvorby 

ľudového odevu 

- opísať špecifiká v ľudovom 
odievaní v rámci 
jednotlivých regiónov 

- vymenovať a charakterizovať 
technologické postupy pri 
tvorbe ľudového odevu 

- vyhotoviť podrobné nákresy 
a skice ženského a mužského 
ľudového odevu v rámci 
jednotlivých regiónov 

- vyhotoviť a odprezentovať 
ucelený súbor návrhov 
ľudového odevu a kostýmov 
pre danú výpravu 

- vie popísať špecifiká tvorby 
ľudového odevu 

- vie popísať špecifiká v ľudovom 
odievaní v rámci jednotlivých 
regiónov 

- menuje a charakterizuje 
technologického postupu pri 
tvorbe ľudového odevu 

- vyhotovuje podrobné nákresy 
a skice ženského a mužského 
ľudového odevu v rámci 
jednotlivých regiónov 

- vyhotovuje a prezentuje ucelený 
súbor návrhov ľudového odevu 
a kostýmov pre danú výpravu 

 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie  

Kontrola 

predložených prác  

Ústna odpoveď 

Nákresy a skice 

s popisom 

Súbor výtvarne 

spracovaných 

návrhov  

Baletný a tanečný kostým – 

osobité technologické 

postupy a potreby tanečného 

umenia, vhodný výber 

materiálu 

12 

 
- opísať špecifiká tvorby 

baletného a tanečného 
kostýmu 

- opísať osobité technologické 
požiadavky, potreby a výber 
materiálu vzťahujúci sa 
k tvorbe baletného 
a tanečného kostýmu 

- vymenovať zásady pri tvorbe 
baletného a tanečného 
kostýmu 

- vyhotoviť nákresy a skice 
baletných a tanečných 
kostýmov pre danú výpravu 

- vyhotoviť a odprezentovať 
ucelený súbor návrhov 

- vie opísať špecifiká tvorby 
baletného a tanečného kostýmu 

- vie opísať osobite technologické 
požiadavky, potreby a výber 
materiálu vzťahujúci sa k tvorbe 
baletného a tanečného kostýmu 

- menuje zásady pri tvorbe 
baletného a tanečného kostýmu 

- vyhotovuje nákresy a skice 
baletných a tanečných kostýmov 

- vyhotovuje a prezentuje ucelený 
súbor návrhov baletných 
a tanečných kostýmov pre danú 
výpravu 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie  

Kontrola 

predložených prác  

Ústna odpoveď 

Nákresy a skice 

s popisom 

Súbor výtvarne 

spracovaných 

návrhov  
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baletných a tanečných 
kostýmov pre danú výpravu 

Navrhovanie ucelenej 

kolekcie odevov na módnu 

prehliadku 
36 

 
 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Návrhy odevov s farebným 

obmedzením – výber farebnej 

škály a palety, tvorba 

uceleného súboru návrhov 

s obmedzením danej farebnej 

škály 12 

Dejiny výtvarnej 

kultúry                     

(1., 2., 3. ročník) 

Dejiny divadla a filmu 

(3. - 4. ročník) 

Kostýmová tvorba        

(1. – 4. ročník) 

- vyhotoviť nákresy, skice a 
návrhy odevov s farebným 
obmedzením, tvorba 
prípravného portfólia 

- vyhotoviť a odprezentovať 
ucelený súbor návrhov, 
ucelenú kolekciu 
s obmedzením danej 
farebnej škály 

- vyhotoviť modeláciu odevu 
podľa jedného z vlastných 
návrhov z ucelenej kolekcie 

- vyhotovuje nákresy, skice 
a návrhy odevov s farebným 
obmedzením, tvorba prípravného 
portfólia 

- vyhotovuje a prezentuje ucelený 
súbor návrhov, ucelenú kolekciu 
s obmedzením danej farebnej 
škály 

- vyhotovuje modeláciu odevu 
podľa jedného  vlastných návrhov 
z ucelenej kolekcie 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Ústna odpoveď 

Nákresy a skice 

s popisom 

Súbor výtvarne 

spracovaných 

návrhov 

 

Návrhy odevov 

s materiálovým obmedzením 

– výber materiálu, tvorba 

uceleného súboru návrhov 

s obmedzením daného 

materiálu (textilného 

i netextilného špecifického 

materiálu) 

12 

- vyhotoviť nákresy, skice a 
návrhy odevov 
s materiálovým 
obmedzením, tvorba 
prípravného portfólia 

- vyhotoviť a odprezentovať 
ucelený súbor návrhov, 
ucelenú kolekciu 
s materiálovým obmedzením 

- vyhotoviť modeláciu odevu 
podľa jedného z vlastných 
návrhov z ucelenej kolekcie 

- vyhotovuje nákresy, skice 
a návrhy odevov s materiálovým 
obmedzením, tvorba prípravného 
portfólia 

- vyhotovuje a prezentuje ucelený 
súbor návrhov, ucelenú kolekciu 
s materiálovým obmedzením 

- vyhotovuje modeláciu odevu 
podľa jedného z vlastných 
návrhov z ucelenej kolekcie 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Ústna odpoveď 

Nákresy a skice 

s popisom 

Súbor výtvarne 

spracovaných 

návrhov 
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Návrhy súčasných odevov 

s využitím dobových alebo 

ľudových prvkov – tvorba 

uceleného súboru návrhov 

súčasných odevov s využitím 

dobových alebo ľudových 

prvkov 
12 

- vyhotoviť nákresy, skice 
a návrhy odevov s využitím 
dobových alebo ľudových 
prvkov, tvorba prípravného 
portfólia 

- vyhotoviť a odprezentovať 
ucelený súbor návrhov, 
ucelenú kolekciu súčasných 
odevov s využitím dobových 
alebo ľudových prvkov 

- vyhotoviť modeláciu odevu 
podľa jedného z vlastných 
návrhov z ucelenej kolekcie 

- vyhotovuje nákresy, skice 
a návrhy odevov s využitím 
dobových alebo ľudových prvkov, 
tvorba prípravného portfólia 

- vyhotovuje a prezentuje ucelený 
súbor návrhov, ucelenú kolekciu 
súčasných odevov s využitím 
dobových alebo ľudových prvkov 

- vyhotovuje modeláciu odevu 
podľa jedného z vlastných 
návrhov z ucelenej kolekcie 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Ústna odpoveď 

Nákresy a skice 

s popisom 

Súbor výtvarne 

spracovaných 

návrhov 

Záverečný projekt – riešenie 

podľa zadaného scenára 24 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Návrhy výpravy hry podľa 

zadaného scenára 

(divadelného alebo 

filmového) 
24 

Dejiny výtvarnej 

kultúry                     

(1., 2., 3. ročník) 

Dejiny divadla a filmu 

(3. - 4. ročník) 

Kostýmová tvorba        

(1. – 4. ročník) 

- zrealizovať návrh výpravy 
hry podľa divadelného alebo 
filmového scenára 

- vytvoriť sériu návrhov, ktoré 
vychádzajú z dôkladnej 
štúdie daného divadelného 
alebo filmového scenára 

- realizuje návrh výpravy hry podľa 
divadelného alebo filmového 
scenára 

- tvorí sériu návrhov, ktoré 
vychádzajú z dôkladnej štúdie 
daného divadelného alebo 
filmového scenára 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Ústna odpoveď 

Nákresy a skice 

s popisom 

Súbor výtvarne 

spracovaných 

návrhov 
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9.1.12 Kostýmová tvorba 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: PRAKTICKÁ TVORBA 

Názov predmetu Kostýmová tvorba 

Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne,  165 vyučovacích hodín v školskom 

roku, spolu 645 vyučovacích hod.  

Kód a názov študijného odboru 8270 M 00 scénická kostýmová tvorba 

Ročník 1. – 4.  

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Kostýmová tvorba je hlavným odborným predmetom. Ide o výlučne praktický predmet, ktorý 

poskytuje žiakom nadobudnutie potrebných zručností a praktických aplikácií z predmetu teória 

odevnej tvorby. Žiak zužitkúva teoretické vedomosti. Technologické postupy, ktoré si osvojil 

prostredníctvom predmetu teória odevnej tvorby, prevádza do praktických riešení. V jednoduchom 

slova zmysle je obsahom predmetu kostýmová tvorba realizácia odevov a odevných častí, realizácia 

scénického historického, charakterového či fantazijného kostýmu. Osvojovanie zručností postupuje od 

najjednoduchších úkonov po tie najzložitejšie – od prvotného zoznamovania sa so základnými 

pomôckami na šitie a ich používanie, až po samostatnú prácu a realizáciu kostýmu podľa vlastných 

návrhov. V prvom ročníku si žiak osvojuje základy ručného a strojového šitia, manipuláciu so šijacím 

strojom až pristúpi k prvej samostatnej realizácii konkrétneho odevu, k vyhotoveniu dámskej sukne 

podľa vlastného návrhu. V druhom a treťom ročníku sa ďalej realizujú trupové odevy – dámska blúzka, 

šaty a dámske sako. Štvrtý ročník je zameraný na realizáciu dobového kostýmu 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

     Cieľom predmetu kostýmová tvorba je poskytnúť žiakom potrebné zručnosti, schopnosti 

a vedomosti  z predmetu teória odevnej tvorby v náväznosti na ostatné výtvarno – praktické predmety. 

Umožňuje žiakom získať praktické zručnosti v riešení scénického divadelného, televízneho a filmového 

kostýmu a riešenie kostýmovej scénickej výpravy. Rozvíja tvorivú aktivitu žiakov a vedie ich 

k samostatnej práci osvojovaním si základných informácií o zhotovení odevov. Predmet má čisto 

praktický charakter, spája komplexne nadobudnuté vedomosti a zručnosti a rozvíja kreativitu žiakov. 

Predmet kostýmová tvorba veľmi úzko spolupracuje s predmetom konštrukcie odevov a teória odevnej 

tvorby. Ako hlavný odborný predmet študijného odboru scénická kostýmová tvorba sa však dotýka 

všetkých odborných výtvarných i technologických predmetov. Žiak najskôr navrhuje, čo predstavuje 

výtvarné spracovanie formou skicovania, kreslenia, maľovania, kolážovania, formou zručnosti, ktoré 

nadobudne prostredníctvom predmetu výtvarná príprava, figurálne kreslenie a v 3. ročníku 
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prostredníctvom predmetu navrhovanie odevov. Na základe návrhu spracúva strih a konštrukciu 

odevu, čo poníma predmet konštrukcie odevov a v 3. ročníku predmet modelovanie odevov. Dôležitý 

je aj výber vhodného materiálu na zhotovenie kostýmu, čomu sa venuje predmet odevné materiály. 

Predmet kostýmová tvorba viac než iné odborné predmety využíva medzipredmetové vzťahy 

s predmetom teória odevnej tvorby, konštrukcie odevov, odevné materiály, navrhovanie odevov, 

modelovanie odevov a podobne.  

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Vo vyučovacom predmete kostýmová tvorba využívame pre utváranie a rozvíjanie nesledujúcich 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Komunikačné a sociálno – interakčné spôsobilosti:  

- orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať informácie o odevnom a textilnom priemysle, 
móde a módnom štýle 

- posúdiť význam nadobudnutých informácií v osobnom živote a vo zvolenom povolaní 

- zúčastňovať sa aktívne diskusie, formulovať a obhajovať svoje názory a postoje 

- uplatňovať vlastný výtvarný a estetický názor, vnímať, myslieť a samostatne sa vyjadrovať 
kultivovaným spôsobom 

 

Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti: 

- stanoviť si ciele a priority podľa svojich schopností, záujmovej a pracovnej orientácii 

- reagovať adekvátne na postrehy, námietky, hodnotenie či kritiku svojho vystupovania, 
prezentovania a presadzovania svojich názorov zo strany druhých ľudí 

- overovať si získané poznatky, kriticky zvažovať názory, postoje a jednanie iných ľudí 

- pracovať v týme a podieľať sa na realizácii spoločných pracovných a iných činností 

- podnecovať prácu týmu vlastnými návrhmi na zlepšenie práce a riešenie úloh, nezaujate 
zvažovať návrhy druhých, rešpektovať pracovný priestor druhých 

- nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým ľudom, rešpektovať kultúru, 
umelecké hodnoty a prejavy druhých ľudí 

 

Schopnosť tvorivo riešiť problémy: 

- zhodnotiť význam rozmanitých informácií, samostatne zhromažďovať informácie, triediť 
a využívať len tie, ktoré sú pre riešenie problému najdôležitejšie 

- určovať najzávažnejšie rysy problému, zvažovať rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory 
v danom kontexte a v dlhodobejších súvislostiach, stanoviť kritéria pre voľbu konečného 
optimálneho riešenia 

- vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodržiavať ich 
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Spôsobilosť využívať informačné technológie: 

- samostatne vyhľadávať vhodné zdroje a informácie potrebné k spracovaniu prác na zadanú 
tému 

- evidovať, triediť a uchovávať informácie s cieľom využívať ich pri spracúvaní danej témy 

- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným 
informáciám a byť mediálne gramotný 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

1. ročník   

Úvod do predmetu kostýmová 

tvorba 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Farbenie textilu Praktické cvičenia 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Základy ručného šitia  Praktické cvičenia 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Štruktúry Praktické cvičenia 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 
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Strojové šitie Praktické cvičenia 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Základné tvarové prvky odevov Praktické cvičenia 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Dámsky odevný prvok Praktické cvičenia 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

2. ročník   

Dámske nohavice Praktické cvičenia 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Dámska blúzka Praktické cvičenia 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

3. ročník   

Dámske šaty Praktické cvičenia 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 
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Dámske sako Praktické cvičenia 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie  

4. ročník   

Výtvarné aplikácie na scénickom 

kostýme 

Praktické cvičenia 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Realizácia častí dobového kostýmu Praktické cvičenia 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Realizácia častí kostýmov pre rôzne 

žánre 

Praktické cvičenia 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Záverečný projekt – realizácia 

kostýmu podľa zadaného scenára 

Praktické cvičenia 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

 

 

 

 

 

 



 

634 
 

Učebné zdroje 

      Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, ...) 

1. ročník 

Úvod do predmetu 

kostýmová tvorba 

Čorba M.: Kostýmová tvorba 

(prednášky). Bratislava: Divadelný 

ústav, 2009. 

Šoltésová J.: Odevná technológia 

pre 1. ročník učebného odboru 

krajčír so zameraním na 

univerzálne šitie odevov. 

Bratislava: EXPOL Pedagogika, 

2004.  

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

 Módne a odevné 

časopisy 

Odevné a módne 

katalógy 

 

Farbenie textilu Šrámek J.: Chemická technológia 

zošľachťovania; Farbenie 

textilných materiálov : pre 

3.ročník stredných priemyselných 

škôl textilných. Bratislava: Alfa, 

1976. 

Kyselová L.: Dekorování textilu. 

Brno: CP Books, 2005. 

Stein S.: The Complete Photo 

Guide to Textile Art. Quayside, 

2010. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

Módne a odevné 

časopisy 

Odevné a módne 

katalógy 

 

Základy ručného šitia  Šoltésová J.: Odevná technológia 

pre 1. ročník učebného odboru 

krajčír so zameraním na 

univerzálne šitie odevov. 

Bratislava: EXPOL Pedagogika, 

2004. 

Ábelová Ľ.: Technológia pre 1. 

ročník SPŠ odevných. Bratislava: 

Alfa, 1999. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

Krajčírske 

meradlá 

a pomôcky k šitiu 

Módne a odevné 

časopisy 

Odevné a módne 

katalógy 

 

 

Štruktúry Šoltésová J.: Odevná technológia 

pre 1. ročník učebného odboru 

krajčír so zameraním na 

univerzálne šitie odevov. 

Bratislava: EXPOL Pedagogika, 

2004. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Obrázkový 

materiál 

Krajčírske 

meradlá 

a pomôcky k šitiu 

Módne a odevné 

časopisy 

Odevné a módne 

katalógy 

http://catalog.kskls.sk:8080/Carmen/sk/search-by-field?st=BY_FIELD&d=1858&field=M_260b&value=CP+Books
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Ábelová Ľ.: Technológia pre 1. 

ročník SPŠ odevných. Bratislava: 

Alfa, 1999. 

Magnetická 

tabuľa 

 

 

Strojové šitie Šoltésová J.: Odevná technológia 

pre 1. ročník učebného odboru 

krajčír so zameraním na 

univerzálne šitie odevov. 

Bratislava: EXPOL Pedagogika, 

2004. 

Ábelová Ľ.: Technológia pre 1. 

ročník SPŠ odevných. Bratislava: 

Alfa, 1999. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

Krajčírske 

meradlá 

a pomôcky k šitiu 

Šijací stroj 

Módne a odevné 

časopisy 

Odevné a módne 

katalógy 

 

 

Základné tvarové prvky 

odevov 

Šoltésová J.: Odevná technológia 

pre 1. ročník učebného odboru 

krajčír so zameraním na 

univerzálne šitie odevov. 

Bratislava: EXPOL Pedagogika, 

2004. 

Ábelová Ľ.: Technológia pre 1. 

ročník SPŠ odevných. Bratislava: 

Alfa, 1999. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

Krajčírske 

meradlá 

a pomôcky k šitiu 

Šijací stroj 

Módne a odevné 

časopisy 

Odevné a módne 

katalógy 

 

 

Dámsky odevný prvok Čorba M.: Kostýmová tvorba 

(prednášky). Bratislava: Divadelný 

ústav, 2009. 

Šoltésová J.: Odevná technológia 

pre 1. ročník učebného odboru 

krajčír so zameraním na 

univerzálne šitie odevov. 

Bratislava: EXPOL Pedagogika, 

2004. 

Ábelová Ľ.: Technológia pre 1. 

ročník SPŠ odevných. Bratislava: 

Alfa, 1999. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

Krajčírske 

meradlá 

a pomôcky k šitiu 

Šijací stroj 

Krajčírska 

figurína 

Módne a odevné 

časopisy 

Odevné a módne 

katalógy 

 

 

2. ročník 

Dámske nohavice Čorba M.: Kostýmová tvorba 

(prednášky). Bratislava: Divadelný 

ústav, 2009. 

Šoltésová J.: Odevná technológia 

pre 1. ročník učebného odboru 

krajčír so zameraním na 

univerzálne šitie odevov. 

Bratislava: EXPOL Pedagogika, 

2004. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

Krajčírske 

meradlá 

a pomôcky k šitiu 

Šijací stroj 

Krajčírska 

figurína 

Módne a odevné 

časopisy 

Odevné a módne 

katalógy 
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Ábelová Ľ.: Technológia pre 1. 

ročník SPŠ odevných. Bratislava: 

Alfa, 1999. 

Ábelová Ľ.: Technológia pre 2. 

ročník SOŠ odevných, Bratislava: 

Profima Press, 2004. 

Dámska blúzka Čorba M.: Kostýmová tvorba 

(prednášky). Bratislava: Divadelný 

ústav, 2009. 

Šoltésová J.: Odevná technológia 

pre 1. ročník učebného odboru 

krajčír so zameraním na 

univerzálne šitie odevov. 

Bratislava: EXPOL Pedagogika, 

2004. 

Ábelová Ľ.: Technológia pre 1. 

ročník SPŠ odevných. Bratislava: 

Alfa, 1999. 

Ábelová Ľ.: Technológia pre 2. 

ročník SOŠ odevných, Bratislava: 

Profima Press, 2004. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

Krajčírske 

meradlá 

a pomôcky k šitiu 

Šijací stroj 

Krajčírska 

figurína 

Módne a odevné 

časopisy 

Odevné a módne 

katalógy 

 

 

3. ročník 

Dámske šaty Čorba M.: Kostýmová tvorba 

(prednášky). Bratislava: Divadelný 

ústav, 2009. 

Ábelová Ľ.: Technológia pre 1. 

ročník SPŠ odevných. Bratislava: 

Alfa, 1999. 

Ábelová Ľ.: Technológia pre 2. 

ročník SOŠ odevných, Bratislava: 

Profima Press, 2004. 

Reháková, Horná: Technológia 

pre 3. ročník SOŠ odevných, 

Bratislava: Profima Press, 1999. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

Krajčírske 

meradlá 

a pomôcky k šitiu 

Šijací stroj 

Krajčírska 

figurína 

Módne a odevné 

časopisy 

Odevné a módne 

katalógy 

 

 

Dámske sako Čorba M.: Kostýmová tvorba 

(prednášky). Bratislava: Divadelný 

ústav, 2009. 

Ábelová Ľ.: Technológia pre 1. 

ročník SPŠ odevných. Bratislava: 

Alfa, 1999. 

Ábelová Ľ.: Technológia pre 2. 

ročník SOŠ odevných, Bratislava: 

Profima Press, 2004. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

Krajčírske 

meradlá 

a pomôcky k šitiu 

Šijací stroj 

Krajčírska 

figurína 

Módne a odevné 

časopisy 

Odevné a módne 

katalógy 
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Reháková, Horná: Technológia 

pre 3. ročník SOŠ odevných, 

Bratislava: Profima Press, 1999. 

4. ročník 

Výtvarné aplikácie na 

scénickom kostýme 

Čorba M.: Kostýmová tvorba 

(prednášky). Bratislava: Divadelný 

ústav, 2009. 

Koubska V., Zbořilová J., Brádková 

I.: Divadelní kostým / Theratre 

Costume, Akademie múzických 

umění,  2014. 

Ábelová Ľ.: Technológia pre 1. 

ročník SPŠ odevných. Bratislava: 

Alfa, 1999. 

Ábelová Ľ.: Technológia pre 2. 

ročník SOŠ odevných, Bratislava: 

Profima Press, 2004. 

Reháková, Horná: Technológia 

pre 3. ročník SOŠ odevných, 

Bratislava: Profima Press, 1999. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

Krajčírske 

meradlá 

a pomôcky k šitiu 

Šijací stroj 

Krajčírska 

figurína 

 

Realizácia častí 

dobového kostýmu 

Čorba M.: Kostýmová tvorba 

(prednášky). Bratislava: Divadelný 

ústav, 2009. 

Koubska V., Zbořilová J., Brádková 

I.: Divadelní kostým / Theratre 

Costume, Akademie múzických 

umění,  2014. 

Ábelová Ľ.: Technológia pre 1. 

ročník SPŠ odevných. Bratislava: 

Alfa, 1999. 

Ábelová Ľ.: Technológia pre 2. 

ročník SOŠ odevných, Bratislava: 

Profima Press, 2004. 

Reháková, Horná: Technológia 

pre 3. ročník SOŠ odevných, 

Bratislava: Profima Press, 1999. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

Krajčírske 

meradlá 

a pomôcky k šitiu 

Šijací stroj 

Krajčírska 

figurína 

       

Realizácia častí 

kostýmov pre rôzne 

žánre 

Čorba M.: Kostýmová tvorba 

(prednášky). Bratislava: Divadelný 

ústav, 2009. 

Koubska V., Zbořilová J., Brádková 

I.: Divadelní kostým / Theratre 

Costume, Akademie múzických 

umění,  2014. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

Krajčírske 

meradlá 

a pomôcky k šitiu 

Šijací stroj 
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Ábelová Ľ.: Technológia pre 1. 

ročník SPŠ odevných. Bratislava: 

Alfa, 1999. 

Ábelová Ľ.: Technológia pre 2. 

ročník SOŠ odevných, Bratislava: 

Profima Press, 2004. 

Reháková, Horná: Technológia 

pre 3. ročník SOŠ odevných, 

Bratislava: Profima Press, 1999. 

Krajčírska 

figurína 

Záverečný projekt – 

realizácia kostýmu 

podľa zadaného 

scenára 

Čorba M.: Kostýmová tvorba 

(prednášky). Bratislava: Divadelný 

ústav, 2009. 

Koubska V., Zbořilová J., Brádková 

I.: Divadelní kostým / Theratre 

Costume, Akademie múzických 

umění,  2014. 

Ábelová Ľ.: Technológia pre 1. 

ročník SPŠ odevných. Bratislava: 

Alfa, 1999. 

Ábelová Ľ.: Technológia pre 2. 

ročník SOŠ odevných, Bratislava: 

Profima Press, 2004. 

Reháková, Horná: Technológia 

pre 3. ročník SOŠ odevných, 

Bratislava: Profima Press, 1999. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

Krajčírske 

meradlá 

a pomôcky k šitiu 

Šijací stroj 

Krajčírska 

figurína 
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UČEBNÉ OSNOVY  PREDMETU Kostýmová tvorba 

ROČNÍK: PRVÝ 

ROZPIS UČIVA PREDMETU: KOSTÝMOVÁ TVORBA  5 hodiny týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Úvod do predmetu 

kostýmová tvorba 5 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Zameranie  a organizácia 

predmetu, materiály, 

pomôcky, techniky a potreby, 

cieľ a obsah predmetu 

kostýmová tvorba 

5 

 - charakterizovať zameranie 
predmetu kostýmová tvorba 

- vymenovať základné pomôcky 
potrebné k predmetu 
kostýmová tvorba 

- definovať cieľ a obsah predmetu 
kostýmová tvorba 

- vie správne charakterizovať 
zameranie predmetu 
kostýmová tvorba 

- menuje základné pomôcky 
potrebné k predmetu 
kostýmová tvorba 

- definuje cieľ a obsah predmetu 
kostýmová tvorba 

Ústne skupinové 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Farbenie textilu 15 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Základy farbenia textílií – 

jednotónové farbenie 
5 

Výtvarná príprava   

(1. ročník) 

- vymenovať základné pomôcky 
a techniky farbenia textílií 

- menuje základné pomôcky 
a techniky farbenia textílií 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
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- zručne zafarbiť textíliu jedným 
tónom a zároveň dbať na 
bezpečnosť a hygienu pri práci 

- zručne farbí textíliu jedným 
tónom a zároveň dbá na 
bezpečnosť a hygienu pri práci 

Praktické 

cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických 

cvičení  

Súbor zafarbených 

textílií  

Prekrývanie farieb, izolácia 

farieb – batikovanie, rôzne 

možnosti vytvárania vzorov 

a malieb na textile 

10 

- charakterizovať techniku 
batikovania a podstatu tejto 
techniky 

- na základe ukážok vytvoriť 
vlastné originálne vzory 
technikou batikovania 
a rezerváže 

- zrealizovať návrhy kolekcie 
odevných doplnkov – návrhy 
farebných potlačí, malieb a iného 
farebného dotvorenia textílií 

- charakterizuje techniku 
batikovania a podstatu tejto 
techniky 

- na základe ukážok tvorí vlastné 
originálne vzory technikou 
batikovania a rezerváže 

- realizuje návrhy kolekcie 
odevných doplnkov – návrhy 
farebných potlačí, malieb a iného 
farebného dotvorenia textílií  

Ústne skúšanie 

Praktické 

cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických 

cvičení  

Ústna odpoveď 

Súbor zafarbených 

textílií a odevných 

doplnkov  

Základy ručného šitia 20  
    

Technika ručného šitia – 

stehy, druhy ručných stehov 

(pomocné, spájacie, obšívacie, 

ozdobné stehy) 

10 

Teória odevnej 

tvorby (1. ročník) 
- popísať a názorne zhotoviť 

jednotlivé druhy ručných stehov 

- charakterizovať a popísať využitie 
jednotlivých druhov ručných 
stehov 

- opísať a názorne demonštrovať 
postup pri zhotovení ručných 
stehov 

- zhotoviť vzorkovník ukážok 
rôznych druhov stehov s popisom 

- popisuje a názorne zhotovuje 
jednotlivé druhy ručných stehov 

- charakterizuje a popisuje využitie 
jednotlivých druhov ručných 
stehov 

- opisuje a názorne demonštruje 
postup pri zhotovení ručných 
stehov 

- zhotovuje vzorkovník ukážok 
rôznych druhov stehov s popisom 

Ústne skúšanie 

Praktické 

cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických 

cvičení 

Ústna odpoveď 

Vzorkovník 

vyhotovených 

nácvikov ručného šitia 
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Spojovacie prvky – švy, druhy 

švov (chrbátované, 

preplátované, začisťovacie, 

dotykové švy) 
10 

- vedieť rozdeliť švy podľa 
vyhotovenia, úpravy a funkcie 

- vymenovať a popísať jednotlivé 
druhy švov 

- charakterizovať a popísať využitie 
jednotlivých druhov švov 

- zhotoviť vzorkovník ukážok 
rôznych druhov švov s popisom  

- vie rozdeliť švy podľa 
vyhotovenia, úpravy a funkcie 

- menuje a popisuje jednotlivé 
druhy švov 

- charakterizuje a popisuje využitie 
jednotlivých druhov švov 

- zhotovuje vzorkovník ukážok 
rôznych druhov švov s popisom 

Ústne skúšanie 

Praktické 

cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických 

cvičení 

Ústna odpoveď 

Vzorkovník 

vyhotovených 

nácvikov ručného šitia 

Štruktúry 15  
    

Plastické štruktúry látky 

dosiahnuté špeciálnymi 

stehmi ručného šitia 

5 

Teória odevnej 

tvorby (1. ročník) 
- vytvoriť plastické štruktúry 

dosiahnuté špeciálnymi stehmi 
ručného šitia 

- tvorí plastické štruktúry 
dosiahnuté špeciálnymi stehmi 
ručného šitia 

Ústne skúšanie 

Praktické 

cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických 

cvičení 

Ústna odpoveď 

Vzorkovník 

vyhotovených 

nácvikov plastických 

štruktúr 

Štruktúry dosiahnuté 

skladaním 

5 

- vytvoriť štruktúry dosiahnuté 
skladaním odevného materiálu  

- tvorí štruktúry dosiahnuté 
skladaním odevného materiálu  

Ústne skúšanie 

Praktické 

cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických 

cvičení 

Ústna odpoveď 

Vzorkovník 

vyhotovených 

nácvikov plastických 

štruktúr 
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Plastické štruktúry dosiahnuté 

aplikáciou iných materiálov 

5 

- vytvoriť plastické štruktúry 
dosiahnuté aplikáciou iných 
odevných materiálov  

- tvorí plastické štruktúry 
dosiahnuté aplikáciou iných 
odevných materiálov  

Ústne skúšanie 

Praktické 

cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických 

cvičení 

Ústna odpoveď 

Vzorkovník 

vyhotovených 

nácvikov plastických 

štruktúr 

Strojové šitie 20 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Zariadenia na výrobu odevu –

šijací stroj a jeho vybavenie, 

rôzne druhy zariadení na 

spájací proces a úpravu 

odevných dielov (zariadenia 

na strihanie, nitovanie, 

lepenie, tvarovanie odevných 

dielov) 

5 

Teória odevnej 

tvorby (1. ročník) 
- charakterizovať a popísať 

jednotlivé zariadenia potrebné 
k výrobe odevu 

- definovať využitie jednotlivých 
zariadení na výrobu odevov 

- opísať zariadenia na strihanie, 
nitovanie, lepenie, tvarovanie 
odevných dielov 

- efektívne využívať jednotlivé 
zariadenia na výrobu odevov pri 
svojej práci 

- charakterizuje a popisuje 
jednotlivé zariadenia potrebné 
k výrobe odevu 

- definuje využitie jednotlivých 
zariadení na výrobu odevov 

- opisuje zariadenia na strihanie, 
nitovanie, lepenie, tvarovanie 
odevných dielov 

- efektívne využíva jednotlivé 
zariadenia na výrobu odevov pri 
svojej práci 

Ústne skúšanie 

Písomne 

skušanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Manipulácia so šijacím 

strojom – stehy strojového 

šitia 
10 

- samostatne používať šijací stroj 
a jeho vybavenie 

- realizovať strojové stehy 
dôkladne a precízne 

- dbať na čistotu a úpravu pri 
strojovom šití textílií 

- samostatne používa šijací stroj 
a jeho vybavenie 

- realizuje strojové stehy dôkladne 
a precízne 

- dbá na čistotu a úpravu pri 
strojovom šití textílií 

Ústne skúšanie 

Praktické 

cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

Ústna odpoveď 

Vzorkovník 

vyhotovených 

nácvikov strojového 

šitia 



 

643 
 

- vedieť efektívne využiť škálu 
jednotlivých možností šijacieho 
stroja 

- vie efektívne využiť škálu 
jednotlivých možností šijacieho 
stroja 

praktických 

cvičení 

Zhotovenie a úprava švov so 

zreteľom na odevný materiál 

– priesvitné, kĺzavé, hrubé 

a iné odevné materiály 
5 

- zrealizovať vzorkovník úpravy 
švov s použitím odevných 
materiálov s rôznymi 
vlastnosťami (priesvitné, kĺzavé, 
hrubé a iné textílie) 

- realizuje vzorkovník úpravy švov 
s použitím odevných materiálov 
s rôznymi vlastnosťami 
(priesvitné, kĺzavé, hrubé a iné 
textílie) 

Ústne skúšanie 

Praktické 

cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických 

cvičení 

Ústna odpoveď 

Vzorkovník 

vyhotovených 

nácvikov strojového 

šitia 

Základné tvarové prvky 

odevov 50 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Odševky – rôzne druhy 

odševkov podľa zhotovenia 

10 

Teória odevnej 

tvorby (1. ročník) 
- opísať použitie a funkciu 

odševkov na odevoch 

- vyhotoviť odševky na rôzne 
materiály (priesvitné, kĺzavé, 
hrubé a pod.) 

- správne zažehliť odševky buď 
k sebe alebo od seba 

- opisuje použitie a funkciu 
odševkov na odevoch 

- vyhotovuje odševky na rôzne 
materiály (priesvitné, kĺzavé, 
hrubé a pod.) 

- správne zažehľuje odševky buď 
k sebe alebo od seba 

Ústne skúšanie 

Praktické 

cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických 

cvičení 

Ústna odpoveď 

Vzorkovník ukážok 

rôznych druhov 

odševkov 

Záhyby – rôzne druhy záhybov 

podľa vzhľadu a žehlenia, 
10 

- rozdeliť a popísať druhy záhybov 
podľa vzhľadu 

- rozdeliť a popísať druhy záhybov 
podľa žehlenia 

- rozdeľuje a popisuje druhy 
záhybov podľa vzhľadu 

- rozdeľuje a popisuje druhy 
záhybov podľa žehlenia 

Ústne skúšanie 

Praktické 

cvičenie 

Ústna odpoveď 
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zašívanie záhybov, dolná 

záložka 
- zrealizovať jednotlivé druhy 

záhybov  

- charakterizovať postup práce, 
úpravy a realizáciu začistenia 
dolnej záložky 

- realizuje jednotlivé druhy 
záhybov 

- charakterizuje postup práce, 
úpravy a realizáciu začistenia 
dolnej záložky 

Kontrola 

vykonaných 

praktických 

cvičení 

Vzorkovník ukážok 

rôznych druhov 

záhybov 

Cípy, rohy a oblúky – vonkajší 

a vnútorný roh, oblúk a cíp 

10 

- vedieť vytvoriť ukážky rôznych 
cípov, rohov a oblúkov 

- vedieť rozlíšiť vonkajší a vnútorný 
roh, oblúk a cíp 

- vie vytvoriť ukážky rôznych cípov, 
rohov a oblúkov 

- vie rozlíšiť vonkajší a vnútorný 
roh, oblúk a cíp 

Ústne skúšanie 

Praktické 

cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických 

cvičení 

Ústna odpoveď 

Vzorkovník ukážok 

vyhotovených cípov, 

rohov a oblúkov 

Funkčné prvky odevov – 

dierky, rôzne druhy dierok, 

prišívanie gombíkov 

10 

- správne označiť a vyšiť 
dvojuzávierkovú dierku 

- zrealizovať rôzne druhy dierok 
a popísať ich zhotovenie 

- správne označiť a prišiť gombíky 

- správnym postupom prišiť 
spínačky, háčiky a očká 

- správne označuje a vyšíva 
dvojuzávierkovú dierku 

- realizuje rôzne druhy dierok 
a popisuje ich zhotovenie 

- správne označuje a prišíva 
gombíky 

-  správnym postupom prišíva 
spínačky, háčiky a očká 

Ústne skúšanie 

Praktické 

cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických 

cvičení 

Ústna odpoveď 

Vzorkovník ukážok 

vyhotovených dierok a 

našitých gombíkov 

Ozdobné prvky odevov – 

ozdobné prešívanie, riasenie, 

vrapovanie, žabkovanie, 

odevné aplikácie – zámiky, 

volány, prámiky a iné 

ozdobné prvky 

10 

- vyhotoviť jednotlivé ozdobné 
prvky – ozdobne prešiť a riasiť 
odevný materiál 

- vedieť popísať postup práce pri 
vrapovaní a vyhotoviť vrapovaný 
ozdobný prvok na odeve 

- vyhotovuje jednotlivé ozdobné 
prvky – ozdobne prešíva a riasi 
odevný materiál 

- vie popísať postup práce pri 
vrapovaní a vyhotovuje 
vrapovaný ozdobný prvok na 
odeve 

Ústne skúšanie 

Praktické 

cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

Ústna odpoveď 

Vzorkovník ukážok 

odevných ozdobných 

prvkov 



 

645 
 

- vedieť popísať postup práce pri 
žabkovaní a vyhotovuje odev na 
ktorom uplatňuje tento ozdobný 
prvok 

- zrealizovať jednotlivé ozdobné 
aplikácie: zámiky, volány, 
prámiky, a iné ozdobné prvky 

- vie popísať postup práce pri 
žabkovaní a vyhotovuje odev na 
ktorom uplatňuje tento ozdobný 
prvok 

- realizuje jednotlivé ozdobné 
aplikácie: zámiky, volány, 
prámiky, a iné ozdobné prvky 

praktických 

cvičení 

Vzorkovník ukážok 

vyhotovených 

odevných aplikácií  

Dámsky odevný prvok 40 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Dámska sukňa – strihové 

polohovanie, vystrihnutie 

dielov a príprava do 1. skúšky, 

podlepenie a vystuženie 

vystrihnutých dielov, 

obnitkovanie dielov dámskej 

sukne 

 

 

 

 

 

10 

Teória odevnej 

tvorby (1. ročník) 

 

Konštrukcie odevov 

(1. ročník) 

- dbať na zásady a pravidlá pri 
polohovaní strihových šablón 
dámskej sukne 

- označiť švíkové záložky a so 
zreteľom na ekonomickú 
spotrebu materiálu vystrihnúť 
diely dámskej sukne 

- zostehovať diely sukne a pripraviť 
sukňu do 1. skúšky 

- označiť úpravy a chyby zistené pri 
skúške dámskej sukne 

- odstrániť chyby a podlepiť 
vystrihnuté diely 

- obnitkovať bočné kraje a dolnú 
záložku vystrihnutých dielov 
dámskej sukne 

- vyžehliť diely a pripraviť ich k 
montáži 

- dbá na zásady a pravidlá pri 
polohovaní strihových šablón 
dámskej sukne 

- správne značí švíkové záložky a so 
zreteľom na ekonomickú 
spotrebu materiálu strihá diely 
dámskej sukne 

- stehuje diely sukne a pripravuje 
sukňu do 1. skúšky 

- značí úpravy a chyby zistené pri 
skúške dámskej sukne 

- odstraňuje chyby a podliepa 
vystrihnuté diely 

- obnitkuje bočné kraje a dolnú 
záložku vystrihnutých dielov 
dámskej sukne 

- žehlí diely a chystá ich k montáži 

Ústne skúšanie 

Praktické 

cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických 

cvičení 

Ústna odpoveď 

Tvorivý proces 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 
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Vyhotovenie predného 

a zadného dielu sukne – 

odšitie pásových odševkov 

5 

- správne odšiť zadné a predné 
pásové odševky a zažehliť ich od 
seba alebo k sebe 

- správne odšíva zadné a predné 
pásové odševky a zažehľuje ich 
od seba alebo k sebe 

Ústne skúšanie 

Praktické 

cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických 

cvičení 

Ústna odpoveď 

Tvorivý proces 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 

Montáž sukne – zošitie 

bočných krajov sukne, 

zhotovenie zipsového 

rázporku 
5 

- zošiť bočné kraje sukne, rozžehliť 
zhotovené švy a vytvarovať boky 
sukne 

- všiť zips do zipsového rázporku, 

- preštepovať a vyžehliť zipsový 
rázporok 

- zošíva bočné kraje sukne, 
rozžehľuje zhotovené švy 
a tvaruje boky na sukni 

- vie správne všiť zips do zipsového 
rázporku 

- preštepúva a žehli zipsový 
rázporok 

Ústne skúšanie 

Praktické 

cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických 

cvičení 

Ústna odpoveď 

Tvorivý proces 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 

Vyhotovenie pásca sukne – 

všitie sukne do pásca 

 

 

10 

- zožehliť pásec do priehybov 

- prešiť hrot predĺženia pásca 

- všiť sukňu do pásca 

- preštepovať spodný kraj pásca, 
vyžehliť a vytvarovať pásec na 
dámskej sukni 

- zažehľuje pásec do priehybov 

- prešíva hrot predĺženia pásca 

-  všíva sukňu do pásca 

- preštepúva spodný kraj pásca, 
vyžehľuje a tvaruje pásec na 
dámskej sukni 

Ústne skúšanie 

Praktické 

cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických 

cvičení 

Ústna odpoveď 

Tvorivý proces 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 

Dokončovacie práce – 

začistenie dolnej záložky, 

10 - namerať dĺžku sukne 
a prestehovať dolnú záložku 

- meria dĺžku sukne a stehuje 
dolnú záložku 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
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naznačenie a vyšitie dierok, 

našitie gombíkov, vytiahnutie 

pomocných stehov 

a vyžehlenie hotového 

výrobku 

- zapošiť dolný kraj sukne 

- naznačiť a vyšiť dierku do pásca 

- naznačiť a prišiť gombík 

- odstrániť pomocné stehy, očistiť 
sukňu a vyžehliť hotový výrobok 

- zapošíva dolný kraj sukne 

- značí a vyšíva dierku do pásca 

- značí a prišíva gombík 

- odstraňuje pomocne stehy, čistí 
sukňu a žehlí hotový výrobok 

Praktické 

cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických 

cvičení 

Tvorivý proces 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 

Dámska sukňa 

 

 

ROČNÍK: DRUHÝ 

ROZPIS UČIVA PREDMETU: KOSTÝMOVÁ TVORBA  5 hodiny týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Dámske nohavice 

75 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Dámske nohavice – strihové 

polohovanie, vystrihnutie 

dielov a príprava do 1. skúšky, 

podlepenie a vystuženie 

vystrihnutých dielov 

15 

Teória odevnej 

tvorby (2. ročník) 

Konštrukcie odevov 

(2. ročník) 

- dbať na zásady a pravidlá pri 
polohovaní strihových šablón 
dámskych nohavíc 

- označiť švíkové záložky a so 
zreteľom na ekonomickú 
spotrebu materiálu vystrihnúť 
diely dámskych nohavíc 

- dbá na zásady a pravidlá pri 
polohovaní strihových šablón 
dámskych nohavíc 

- správne značí švíkové záložky 
a so zreteľom na ekonomickú 
spotrebu materiálu strihá diely 
dámskych nohavíc 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Ústna odpoveď 

Tvorivý proces 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 
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Odevné materiály   

(1. ročník) 
- zostehovať diely nohavíc 

a pripraviť nohavice do 1. 
skúšky 

- označiť úpravy a chyby zistené 
pri skúške dámskych nohavíc 

- odstrániť chyby a podlepiť 
vystrihnuté diely 

- stehuje diely nohavíc 
a pripravuje nohavice do 1. 
skúšky 

- značí úpravy a chyby zistené pri 
skúške dámskych nohavíc 

- odstraňuje chyby a podliepa 
vystrihnuté diely 

Kontrola 

vykonaných 

praktických cvičení 

Obnitkovanie bočných krajov 

a dolnej záložky vystrihnutých 

dielov dámskych nohavíc, 

vyžehlenie dielov a príprava k  

montáži 

5 

- obnitkovať bočné kraje a dolnú 
záložku vystrihnutých dielov 
dámskych nohavíc 

- vyžehliť diely a pripraviť ich k 
montáži 

- obnitkuje bočné kraje a dolnú 
záložku vystrihnutých dielov 
dámskych nohavíc 

- žehlí diely a chystá ich k 
montáži 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických cvičení 

Ústna odpoveď 

Tvorivý proces 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 

Vyhotovenie predného 

a zadného dielu sukne – 

odšitie pásových odševkov 

a realizácia bočných vreciek 15 

- správne odšiť zadné a predné 
pásové odševky a zažehliť ich 
od seba alebo k sebe 

- vyhotoviť bočné vrecká a našiť 
ich do predných dielov 
dámskych nohavíc 

- správne odšíva zadné a predné 
pásové odševky a zažehľuje ich 
od seba alebo k sebe 

- zhotovuje bočné vrecká 
a našíva ich do predných dielov 
dámskych nohavíc 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických cvičení 

Ústna odpoveď 

Tvorivý proces 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 

Montáž dámskych nohavíc – 

zhotovenie zipsového 

rázporku 
10 

- vstehovať a všiť zips do 
zipsového rázporku nohavíc 

- preštepovať a vyžehliť zipsový 
rázporok 

- vie správne vstehovať a všiť 
zips do zipsového rázporku 

- preštepúva a žehli zipsový 
rázporok 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických cvičení 

Ústna odpoveď 

Tvorivý proces 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 
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Montáž dámskych nohavíc – 

zošitie sedového šva, bočných 

a rozkrokových švov  
5 

- zošiť zadných sedový šev 

- zošiť bočné kraje nohavíc, 
rozžehliť zhotovené švy 
a vytvarovať boky nohavíc 

- zošiť rozkrokové švy, rozžehliť 
zhotovené švy 

- správne zošíva zadných sedový 
šev 

- zošíva bočné kraje nohavíc, 
rozžehľuje zhotovené švy 
a tvaruje boky na sukni 

- zošíva rozkrokové švy 
a rozžehľuje zhotovené švy 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických cvičení 

Ústna odpoveď 

Tvorivý proces 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 

Vyhotovenie pásca dámskych 

nohavíc – všitie nohavíc do 

pásca 

 

 

10 

- zožehliť pásec do priehybov 

- prešiť hrot predĺženia pásca 

- všiť nohavice do pásca 

- preštepovať spodný kraj pásca, 
vyžehliť a vytvarovať pásec na 
dámskych nohaviciach 

- zažehľuje pásec do priehybov 

- prešíva hrot predĺženia pásca 

-  všíva nohavice do pásca 

- preštepúva spodný kraj pásca, 
vyžehľuje a tvaruje pásec na 
dámskych nohaviciach 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických cvičení 

Ústna odpoveď 

Tvorivý proces 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 

Dokončovacie práce – 

začistenie dolnej záložky, 

naznačenie a vyšitie dierok, 

našitie gombíkov, vytiahnutie 

pomocných stehov 

a vyžehlenie hotového 

výrobku 

15 

- namerať dĺžku nohavíc 
a prestehovať dolné záložky 

- zapošiť dolné kraje nohavíc 

- naznačiť a vyšiť dierku do 
pásca 

- naznačiť a prišiť gombík 

- odstrániť pomocné stehy, 
očistiť nohavice a vyžehliť 
hotový výrobok 

- meria dĺžku nohavíc a stehuje 
dolné záložky 

- zapošíva dolné kraje nohavíc 

- značí a vyšíva dierku do pásca 

- značí a prišíva gombík 

- odstraňuje pomocne stehy, 
čistí nohavice a žehlí hotový 
výrobok 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických cvičení 

Ústna odpoveď 

Tvorivý proces 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 

Dámske nohavice 

Dámska blúzka 90  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
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Dámske blúzka – strihové 

polohovanie, vystrihnutie 

dielov a príprava do 1. skúšky, 

podlepenie a vystuženie 

vystrihnutých dielov 

15 

Teória odevnej 

tvorby (2. ročník) 

Konštrukcie odevov 

(2. ročník) 

Odevné materiály   

(1. ročník) 

- dbať na zásady a pravidlá pri 
polohovaní strihových šablón 
dámskej blúzky 

- označiť švíkové záložky a so 
zreteľom na ekonomickú 
spotrebu materiálu vystrihnúť 
diely dámskej blúzky 

- zostehovať diely blúzky 
a pripraviť blúzku do 1. skúšky 

- označiť úpravy a chyby zistené 
pri skúške dámskej blúzky 

- odstrániť chyby a podlepiť 
vystrihnuté diely 

- dbá na zásady a pravidlá pri 
polohovaní strihových šablón 
dámskej blúzky 

- správne značí švíkové záložky 
a so zreteľom na ekonomickú 
spotrebu materiálu strihá diely 
dámskej blúzky 

- stehuje diely blúzky 
a pripravuje blúzku do 1. 
skúšky 

- značí úpravy a chyby zistené pri 
skúške dámskej blúzky 

- odstraňuje chyby a podliepa 
vystrihnuté diely 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických cvičení 

Ústna odpoveď 

Tvorivý proces 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 

Obnitkovanie bočných krajov 

a dolnej záložky vystrihnutých 

dielov dámskej blúzky, 

vyžehlenie dielov a príprava k  

montáži 

 

5 

- obnitkovať bočné kraje a dolnú 
záložku vystrihnutých dielov 
dámskej blúzky 

- vyžehliť diely a pripraviť ich k 
montáži 

- obnitkuje bočné kraje a dolnú 
záložku vystrihnutých dielov 
dámskej blúzky 

- žehlí diely a chystá ich k 
montáži 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických cvičení 

Ústna odpoveď 

Tvorivý proces 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 

Vyhotovenie predného 

a zadného dielu dámskej 

blúzky – odšitie pásových 

a prsných odševkov 10 

- správne odšiť pásové odševky 
predných a zadných dielov 
blúzky 

- odšiť prsné odševky dámskej 
blúzky 

- správne odšíva pásové odševky 
predných a zadných dielov 
blúzky 

- odšíva prsné odševky dámskej 
blúzky 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických cvičení 

Ústna odpoveď 

Tvorivý proces 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 
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Montáž dámskej blúzky – 

vyhotovenie fazóny 

10 

- naznačiť tvar klôp a predných 
krajov 

- nastehovať a prešiť predné 
kraje polpredkov 

- obrátiť a zostehovať predné 
kraje dámskej blúzky 

- zožehliť predné kraje blúzky 
a vytvarovať fazónu 

- správne značí tvar klôp 
predných krajov 

- stehuje a prešíva predné kraje 
polpredkov 

- vyvracia a zostehováva predné 
kraje dámskej blúzky 

- zožehľuje predné kraje blúzky 
a správne tvaruje fazónu 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických cvičení 

Ústna odpoveď 

Tvorivý proces 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 

Montáž dámskej blúzky – 

prešitie plecných a bočných 

švov 
5 

- prešiť plecné a bočné švy 

- rozžehliť plecné a bočné švy 
a vytvarovať pás a boky na 
dámskej blúzke 

- prešíva plecné a bočné švy 

- rozžehľuje plecné a bočné švy 
a tvaruje pás a boky na 
dámskej blúzke 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických cvičení 

Ústna odpoveď 

Tvorivý proces 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 

Vyhotovenie goliera na 

dámsku blúzku – všitie goliera 

do priekrčníka dámskej blúzky 

10 

- dôsledne odmerať priekrčník 
dámskej blúzky 

- vykresliť a vystrihnúť správny 
tvar goliera 

- podlepiť výstužným 
materiálom vrchný i spodný 
diel goliera 

- navrstviť a prešiť golier 

- obrátiť golier na líce a vymädliť 
kraje a rožky goliera 

- nastehovať a všiť golier do 
priekrčníka dámskej blúzky  

- dôsledne meria priekrčník 
dámskej blúzky 

- vykresľuje a strihá správny tvar 
goliera 

- podliepa výstužným 
materiálom vrchný i spodných 
diel goliera 

- vrství a prešíva golier 

- vyvracia golier na líce a mädlí 
kraje a rožky goliera 

- stehuje a všiva golier do 
priekrčníka dámskej blúzky 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických cvičení 

Ústna odpoveď 

Tvorivý proces 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 
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Vyhotovenie rukávov na 

dámsku blúzku – vyhotovenie 

manžiet, všitie rukávov do 

manžiet 

10 

- vyhotoviť manžety na rukávy 
dámskej blúzky 

- predšiť a rozžehliť rukávové 
rázporky 

- zošiť a rozžehliť podpazuchové 
švy 

- všiť rukávy do manžiet 

- preštepovať horný kraj 
manžety 

- naznačiť a vyšiť dierky na 
manžety 

- dôsledne vyžehliť rukávy 

- zhotovuje manžety na rukávy 
dámskej blúzky 

- predšíva a rozžehľuje rukávové 
rázporky 

- správne zošíva a rozžehľuje 
podpazuchové švy 

- vie správne všiť rukáv do 
manžiet 

- dôsledne štepuje horný kraj 
manžety 

- značí a vyšíva dierky na 
manžety  

- dôsledne žehli rukávy 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických cvičení 

Ústna odpoveď 

Tvorivý proces 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 

Montáž rukávov do dámskej 

blúzky – všitie rukávov do 

prieramkov 
10 

- správne vstehovať a všiť rukávy 
do prieramkov dámskej blúzky 

- správne stehuje a všíva rukávy 
do prieramkov dámskej blúzky 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických cvičení 

Ústna odpoveď 

Tvorivý proces 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 

Dokončovacie práce – 

začistenie dolnej záložky, 

naznačenie a vyšitie dierok, 

našitie gombíkov, vytiahnutie 

pomocných stehov 

a vyžehlenie hotového 

výrobku 

15 

- namerať dĺžku dámskej blúzky, 
podohnúť a prestehovať dolnú 
záložku 

- zažehliť a preštepovať dolný 
kraj dámskej blúzky 

- naznačiť a vyšiť dierky na 
polpredky dámskej blúzky 

- naznačiť a prišiť gombíky 

- meria dĺžku dámskej blúzky, 
podhýna a stehuje dolnú 
záložku 

- zažehľuje a štepuje dolný kraj 
dámskej blúzky 

- správne značí a vyšíva dierky 
na polpredky dámskej blúzky 

- správne značí a dôsledne 
prišíva gombíky 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických cvičení 

Ústna odpoveď 

Tvorivý proces 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 

Dámska blúzka 
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- odstrániť pomocné stehy, 
očistiť dámsku blúzku 
a vyžehliť hotový výrobok 

- odstaňuje pomocné stehy, čistí 
dámsku blúzku a správne žehlí 
hotový výrobok   

 

 

 

ROČNÍK: TRETÍ 

ROZPIS UČIVA PREDMETU: KOSTÝMOVÁ TVORBA  5 hodiny týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Dámske šaty 

75 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Dámske šaty – strihové 

polohovanie, vystrihnutie 

dielov a príprava do 1. skúšky, 

podlepenie a vystuženie 

vystrihnutých dielov 
15 

Teória odevnej 

tvorby (3. ročník) 

Konštrukcie odevov 

(2. ročník) 

Odevné materiály   

(1. ročník) 

- dbať na zásady a pravidlá pri 
polohovaní strihových šablón 
dámskych šiat 

- označiť švíkové záložky a so 
zreteľom na ekonomickú 
spotrebu materiálu vystrihnúť 
diely dámskych šiat 

- zostehovať diely šiat a pripraviť 
šaty do 1. skúšky 

- dbá na zásady a pravidlá pri 
polohovaní strihových šablón 
dámskych šiat 

- správne značí švíkové záložky 
a so zreteľom na ekonomickú 
spotrebu materiálu strihá diely 
dámskych šiat 

- stehuje diely šiat a pripravuje 
šaty do 1. skúšky 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických cvičení 

Ústna odpoveď 

Tvorivý proces 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 
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Modelovanie odevov 

(3. ročník) 
- označiť úpravy a chyby zistené 

pri skúške dámskych šiat 

- odstrániť chyby a podlepiť 
vystrihnuté diely 

- značí úpravy a chyby zistené pri 
skúške dámskych šiat 

- odstraňuje chyby a podliepa 
vystrihnuté diely 

Obnitkovanie bočných krajov 

a dolnej záložky vystrihnutých 

dielov dámskych šiat, 

vyžehlenie dielov a príprava k  

montáži 

5 

- obnitkovať bočné kraje a dolnú 
záložku vystrihnutých dielov 
dámskych šiat 

- vyžehliť diely a pripraviť ich k 
montáži 

- obnitkuje bočné kraje a dolnú 
záložku vystrihnutých dielov 
dámskych šiat 

- žehlí diely a chystá ich k 
montáži 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických cvičení 

Ústna odpoveď 

Tvorivý proces 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 

Vyhotovenie predného 

a zadného dielu dámskych šiat 

– odšitie pásových a prsných 

odševkov , zošitie členiacich 

švov 

5 

- správne odšiť pásové odševky 
predných a zadných dielov šiat 

- odšiť prsné odševky dámskych 
šiat 

- zošiť a rozžehliť členiace švy 
dámskych šiat 

- správne odšíva pásové odševky 
predných a zadných dielov šiat 

- odšíva prsné odševky 
dámskych šiat 

- zošíva a rozžehľuje členiace švy 
dámskych šiat 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických cvičení 

Ústna odpoveď 

Tvorivý proces 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 

Montáž dámskych šiat – 

zošitie plecných a bočných 

švov 
5 

 
- prešiť plecné a bočné švy 

- rozžehliť plecné a bočné švy 
a vytvarovať pás a boky na 
dámske šaty 

- prešíva plecné a bočné švy 

- rozžehľuje plecné a bočné švy 
a tvaruje pás a boky na dámske 
šaty 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických cvičení 

Ústna odpoveď 

Tvorivý proces 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 

Montáž dámskych šiat – 

vyhotovenie bočného 
10 

- správne označiť, nastehovať 
a všiť zips do bočných krajov 
dámskych šiat 

- správne značí, stehuje a všíva 
zips do bočných krajov 
dámskych šiat 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
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dotykového zipsového 

rázporku 
- dôsledne vyžehliť zhotovený 

dotykový zipsový rázporok 
- dôsledne žehlí zhotovený 

dotykový zipsový rázporok 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických cvičení 

Tvorivý proces 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 

Začistenie priekrčníka 

dámskych šiat – vyhotovenie 

podsádok, podlepenie 

a obnitkovanie podsádok – 

obšitie priekrčníka 

10 

- dôsledne odmerať priekrčník 
dámskych šiat 

- vykresliť a vystrihnúť správny 
tvar podsádok 

- podlepiť výstužným 
materiálom a obnitkovať diely 
podsádok 

- navrstviť a zošiť podsádky 

- rozžehliť spájacie švy podsádok 

- nastehovať a všiť podsádky do 
priekrčníka dámskych šiat 

- vyvrátiť podsádky do líca, 
vytvoriť výpustky správnym 
zostehovaním 

- dôsledne a precízne oštepovať 
priekrčníkový otvor na 
dámskych šatách 

- dôsledne meria priekrčník 
dámskych šiat 

- vykresľuje a strihá správny tvar 
podsádok 

- podlepuje podsádky výstužným 
materiálom a obnitkúva diely 
podsádok 

- vrství a zošíva podsádky 

- rozžehľuje spájacie švy 
podsádok 

- stehuje a všíva podsádky do 
priekrčníka dámskych šiat 

- vyvracia podsádky do líca, 
vytvaruje výpustky správnym 
zostehovaním 

- dôsledne a precízne štepuje 
priekčníkový otvor na 
dámskych šatách 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických cvičení 

Ústna odpoveď 

Tvorivý proces 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 

Začistenie prieramkov 

dámskych šiat – vyhotovenie 

podsádok, podlepenie 

a obnitkovanie podsádok – 

obšitie prieramkov 

10 

- dôsledne odmerať prieramky 
dámskych šiat 

- vykresliť a vystrihnúť správny 
tvar podsádok 

- podlepiť výstužným 
materiálom a obnitkovať diely 
podsádok 

- dôsledne meria prieramky 
dámskych šiat 

- vykresľuje a strihá správny tvar 
podsádok 

- podlepuje podsádky výstužným 
materiálom a obnitkúva diely 
podsádok 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických cvičení 

Ústna odpoveď 

Tvorivý proces 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 
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- navrstviť a zošiť podsádky 

- rozžehliť spájacie švy podsádok 

- nastehovať a všiť podsádky do 
prieramkov dámskych šiat 

- vyvrátiť podsádky do líca, 
vytvoriť výpustky správnym 
zostehovaním 

- dôsledne a precízne oštepovať 
prieramkové otvory na 
dámskych šatách 

- vrství a zošíva podsádky 

- rozžehľuje spájacie švy 
podsádok 

- stehuje a všíva podsádky do 
prieramkov dámskych šiat 

- vyvracia podsádky do líca, 
vytvaruje výpustky správnym 
zostehovaním 

- dôsledne a precízne štepuje 
priekčníkový otvor na 
dámskych šatách 

Dokončovacie práce – 

začistenie dolnej záložky, 

vytiahnutie pomocných 

stehov a vyžehlenie hotového 

výrobku 
15 

- namerať dĺžku dámskych šiat, 
podohnúť a prestehovať dolnú 
záložku 

- zažehliť a preštepovať dolný 
kraj dámskych šiat 

- odstrániť pomocné stehy, 
očistiť dámske šaty a vyžehliť 
hotový výrobok 

- meria dĺžku dámskych šiat, 
podhýna a stehuje dolnú 
záložku 

- zažehľuje a štepuje dolný kraj 
dámskych šiat 

- odstaňuje pomocné stehy, čistí 
dámske šaty a správne žehlí 
hotový výrobok   

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických cvičení 

Ústna odpoveď 

Tvorivý proces 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 

Dámske šaty 

Dámske sako 

90 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Dámske sako – strihové 

polohovanie na látkový 

materiál, vystrihnutie dielov 

a príprava do 1. skúšky, 

podlepenie a vystuženie 

vystrihnutých dielov 

15 

Teória odevnej 

tvorby (3. ročník) 

Konštrukcie odevov 

(2. ročník) 

- dbať na zásady a pravidlá pri 
polohovaní strihových šablón 
dámskeho saka 

- označiť švíkové záložky a so 
zreteľom na ekonomickú 
spotrebu materiálu vystrihnúť 
diely dámskeho saka 

- dbá na zásady a pravidlá pri 
polohovaní strihových šablón 
dámskeho saka 

- správne značí švíkové záložky 
a so zreteľom na ekonomickú 
spotrebu materiálu strihá diely 
dámskeho saka 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických cvičení 

Ústna odpoveď 

Tvorivý proces 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 
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Odevné materiály   

(1. ročník) 

Modelovanie odevov 

(3. ročník) 

- zostehovať diely saka 
a pripraviť sako do 1. skúšky 

- označiť úpravy a chyby zistené 
pri skúške dámskeho saka 

- odstrániť chyby a podlepiť 
vystrihnuté diely 

- stehuje diely sako a pripravuje 
sako do 1. skúšky 

- značí úpravy a chyby zistené pri 
skúške dámskeho saka 

- odstraňuje chyby a podliepa 
vystrihnuté diely 

Strihové polohovanie na 

podšívkový materiál, 

vystrihnutie dielov a príprava 

k montáži 5 

- dbať na zásady a pravidlá pri 
polohovaní strihových šablón 
na podšívkový materiál 

- označiť švíkové záložky a so 
zreteľom na ekonomickú 
spotrebu materiálu vystrihnúť 
podšívkové diely dámskeho 
saka 

- dbá na zásady a pravidlá pri 
polohovaní strihových šablón 
na podšívkový materiál 

- značí švíkové záložky a so 
zreteľom na ekonomickú 
spotrebu materiálu strihá 
podšívkové diely dámskeho 
saka 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických cvičení 

Ústna odpoveď 

Tvorivý proces 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 

Vyhotovenie predného 

a zadného dielu dámskeho 

saka – odšitie pásových 

a prsných odševkov a 

členiacich švov 

10 

- správne odšiť pásové odševky 
predných a zadných dielov saka 

- odšiť prsné odševky dámskeho 
saka 

- zošiť a rozžehliť členiace švy 
dámskeho saka 

- správne odšíva pásové odševky 
predných a zadných dielov saka 

- odšíva prsné odševky 
dámskeho saka 

- zošíva a rozžehľuje členiace švy 
dámskeho saka 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických cvičení 

Ústna odpoveď 

Tvorivý proces 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 

Montáž dámskeho saka – 

vyhotovenie fazóny 

10 

- naznačiť tvar klop a predných 
krajov 

- nastehovať a prešiť predné 
kraje polpredkov 

- obrátiť a zostehovať predné 
kraje dámskeho saka 

- zožehliť predné kraje saka 
a vytvarovať fazónu 

- správne značí tvar klop 
predných krajov 

- stehuje a prešíva predné kraje 
polpredkov 

- vyvracia a zostehováva predné 
kraje dámskeho saka 

- zožehľuje predné kraje saka 
a správne tvaruje fazónu  

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických cvičení 

Ústna odpoveď 

Tvorivý proces 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 
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Montáž dámskeho saka – 

prešitie plecných a bočných 

švov 
5 

- prešiť plecné a bočné švy 

- rozžehliť plecné a bočné švy 
a vytvarovať pás a boky na 
dámskom saku 

- prešíva plecné a bočné švy 

- rozžehľuje plecné a bočné švy 
a tvaruje pás a boky na 
dámskom saku 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických cvičení 

Ústna odpoveď 

Tvorivý proces 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 

Vyhotovenie a realizácia 

goliera – podlepenie 

výstužným materiálom, 

predšitie goliera 5 

- dôsledne odmerať priekrčník 
dámskeho saka 

- vykresliť a vystrihnúť správny 
tvar goliera 

- podlepiť výstužným 
materiálom vrchný i spodný 
diel goliera 

- navrstviť a prešiť golier 

- dôsledne meria priekrčník 
dámskeho saka 

- vykresľuje a strihá správny tvar 
goliera 

- podliepa výstužným 
materiálom vrchný i spodných 
diel goliera 

- vrství a prešíva golier 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických cvičení 

Ústna odpoveď 

Tvorivý proces 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 

Montáž goliera na dámske 

sako - všitie goliera do 

priekrčníka dámskeho saka 

10 

- obrátiť golier na líce a vymädliť 
kraje a rožky goliera 

- nastehovať a všiť golier do 
priekrčníka dámskeho saka 

- vytvoriť výpustky na golieri  
a fazóne správnym 
zostehovaním 

- zožehliť a vytvarovať golier 
a fazónu dámskeho saka 

- vyvracia golier na líce a mädlí 
kraje a rožky goliera 

- stehuje a všíva golier do 
priekrčníka dámskeho saka 

- tvorí výpustky na golieri 
a fazóne správnym 
zostehovaním 

- zažehľuje a tvaruje golier 
a fazónu dámskeho saka 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických cvičení 

Ústna odpoveď 

Tvorivý proces 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 

Vyhotovenie rukávov na 

dámske sako – začistenie 

dolnej záložky rukávov 

dámskeho saka 

5 

- zošiť a rozžehliť podpazuchové 
švy 

- dôsledne namerať dĺžku 
rukávov na dámske sako 

- správne zošíva a rozžehľuje 
podpazuchové švy 

- dôsledne meria dĺžku rukávov 
na dámske sako 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Ústna odpoveď 

Tvorivý proces 



 

659 
 

- začistiť dolnú záložku rukávov 
na dámske sako 

- začisťuje dolnú záložku rukávov 
na dámske sako  

Kontrola 

vykonaných 

praktických cvičení 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 

Montáž rukávov do dámskeho 

saka – všitie rukávov do 

prieramkov dámskeho saka 
10 

- správne vstehovať a všiť rukávy 
do prieramkov dámskeho saka 

- správne stehuje a všíva rukávy 
do prieramkov dámskeho saka 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických cvičení 

Ústna odpoveď 

Tvorivý proces 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 

Dokončovacie práce – 

začistenie dolnej záložky, 

naznačenie a vyšitie dierok, 

našitie gombíkov, vytiahnutie 

pomocných stehov 

a vyžehlenie hotového 

výrobku 
15 

- namerať dĺžku dámskeho saka, 
podohnúť a prestehovať dolnú 
záložku 

- zažehliť a preštepovať dolný 
kraj dámskeho saka 

- naznačiť a vyšiť dierky na 
polpredky dámskeho saka 

- naznačiť a prišiť gombíky 

- odstrániť pomocné stehy, 
očistiť dámske sako  a vyžehliť 
hotový výrobok 

- meria dĺžku dámskeho saka, 
podhýna a stehuje dolnú 
záložku 

- zažehľuje a štepuje dolný kraj 
dámskeho saka 

- správne značí a vyšíva dierky 
na polpredky dámskeho saka 

- správne značí a dôsledne 
prišíva gombíky 

- odstaňuje pomocné stehy, čistí 
dámske sako a správne žehlí 
hotový výrobok   

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických cvičení 

Ústna odpoveď 

Tvorivý proces 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 

Dámske sako 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 

ROZPIS UČIVA PREDMETU: KOSTÝMOVÁ TVORBA  5 hodiny týždenne, spolu 150 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Výtvarné aplikácie na 

scénickom kostýme 10 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Textilne aplikácie – šité, 

lepené, plastické – vzorkovník 

imitácií a aplikácií  

 

 

 

5 

Teória odevnej 

tvorby (1. - 4. ročník) 

Konštrukcie odevov 

(1. - 2. ročník) 

Odevné materiály   

(1. ročník) 

Modelovanie odevov 

(3. – 4. ročník) 

- popísať jednotlivé textilné 
aplikácie a ich spôsob 
zhotovenia 

- vytvoriť textilné aplikácie 
dosiahnuté špeciálnymi stehmi 
ručného šitia, dosiahnuté 
strojovým šitím, lepením 
a dosiahnuté aplikáciou iných 
odevných materiálov 

- zhotoviť vzorkovník ukážok 
rôznych druhov textilných 
aplikácii 

- vie popísať jednotlivé textilné 
aplikácie a ich spôsob 
zhotovenia 

- tvorí textilné aplikácie 
dosiahnuté špeciálnymi stehmi 
ručného šitia, dosiahnuté 
strojovým šitím, lepením 
a dosiahnuté aplikáciou iných 
odevných materiálov 

- zhotovuje vzorkovník ukážok 
rôznych druhov textilných 
aplikácii 

 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických cvičení 

Ústna odpoveď 

Tvorivý proces 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 

Patinovanie – technologický 

postup patinovania 5 

- popísať technologický postup 
patinovania 

- realizovať ukážky 
technologického postupu 

- popisuje technologický postup 
patinovania 

- realizuje ukážky 
technologického postupu 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Ústna odpoveď 

Tvorivý proces 
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patinovania na rôzne druhy 
odevného materiálu 

- zhotoviť vzorkovník ukážok 
patinovania na rôznych 
druhoch odevných materiáloch 

patinovania na rôzne druhy 
odevného materiálu 

- zhotovuje vzorkovník ukážok 
patinovania na rôznych 
druhoch odevných materiáloch 

Kontrola 

vykonaných 

praktických cvičení 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 

 

Realizácia častí dobového 

kostýmu 65 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Realizácia častí dobového 

kostýmu s aplikáciami – 

staroveký dobový kostým 

(Egypt, Mezopotámia, St. 

Grécko, St. Rím) 

10 

Navrhovanie 

(3. – 4. ročník) 

 

Teória odevnej 

tvorby (1. - 4. ročník) 

Konštrukcie odevov 

(1. - 2. ročník) 

Odevné materiály   

(1. ročník) 

Modelovanie odevov 

(3. – 4. ročník) 

- realizovať časti egyptského 
dobového kostýmu 
s aplikáciami  

- realizovať časti 
mezopotámskeho dobového 
kostýmu s aplikáciami 

- realizovať časti gréckeho 
dobového kostýmu 
s aplikáciami 

- realizovať časti rímskeho 
dobového kostýmu 
s aplikáciami 

- realizuje časti egyptského 
dobového kostýmu 

- realizuje časti 
mezopotámskeho dobového 
kostýmu s aplikáciou 

- realizuje časti gréckeho 
dobového kostýmu 

- realizuje časti rímskeho 
dobového kostýmu 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických cvičení 

Ústna odpoveď 

Tvorivý proces 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 

Vyhotovenie častí 

kostýmu 

Realizácia častí dobového 

kostýmu s aplikáciami – 

stredoveký dobový kostým 

(Byzancia, Románsky sloh, 

Gotika) 10 

- realizovať časti byzantského 
dobového kostýmu 
s aplikáciami 

- realizovať časti románskeho 
dobového kostýmu 
s aplikáciami 

- realizovať časti gotického 
dobového kostýmu s 
aplikáciami 

- realizuje časti byzantského 
dobového kostýmu 
s aplikáciami 

- realizuje časti románskeho 
dobového kostýmu 
s aplikáciami 

- realizuje časti gotického 
dobového kostýmu s 
aplikáciami 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických cvičení 

Ústna odpoveď 

Tvorivý proces 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 

Vyhotovenie častí 

kostýmu 
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Realizácia častí dobového 

kostýmu s aplikáciami – 

dobový kostým novoveku 

(Renesancia, Barok, Rokoko) 
15 

- realizovať časti renesančného 
dobového kostýmu 
s aplikáciami  

- realizovať časti barokového 
dobového kostýmu 
s aplikáciami 

- realizovať časti rokokového 
dobového kostýmu 
s aplikáciami 

- realizuje časti renesančného 
dobového kostýmu 
s aplikáciami 

- realizuje časti barokového 
dobového kostýmu 
s aplikáciami 

- realizuje časti rokokového 
dobového kostýmu s 
aplikáciami 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických cvičení 

Ústna odpoveď 

Tvorivý proces 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 

Vyhotovenie častí 

kostýmu 

Realizácia častí dobového 

kostýmu s aplikáciami – 

dobový kostým 19. storočia 

(Empír, Biedermeier 

a romantizmus, Secesia) 15 

- realizovať časti empírového 
dobového kostýmu 
s aplikáciami  

- realizovať časti dobového 
kostýmu obdobia biedermeieru  
a romantizmu s aplikáciami 

- realizovať časti secesného 
dobového kostýmu 
s aplikáciami 

- realizuje časti empírového 
dobového kostýmu 
s aplikáciami 

- realizuje časti dobového 
kostýmu obdobia biedermeieru  
a romantizmu s aplikáciami 

- realizuje časti secesného 
dobového kostýmu s 
aplikáciami 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických cvičení 

Ústna odpoveď 

Tvorivý proces 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 

Vyhotovenie častí 

kostýmu 

Realizácia častí dobového 

kostýmu s aplikáciami – 

dobový kostým 20. storočia 

(20. – 70. roky) 
15 

- realizovať časti dobového 
kostýmu 20. rokov 20. storočia 

- realizovať časti dobového 
kostýmu 30. – 50. rokov 20. 
storočia 

- realizovať časti dobového 
kostýmu 60. rokov 20. storočia 

- realizuje časti dobového 
kostýmu 20. rokov 20. storočia 

- realizuje časti dobového 
kostýmu 30. – 50. rokov 20. 
storočia 

- realizuje časti dobového 
kostýmu 60. rokov 20. storočia 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických cvičení 

Ústna odpoveď 

Tvorivý proces 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 

Vyhotovenie častí 

kostýmu 

Realizácia častí kostýmov pre 

rôzne žánre 55  
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Žiak má: Žiak: 

Realizácia častí kostýmov 

tradičného divadelného žánru 

10 

Navrhovanie 

(3. – 4. ročník) 

 

Teória odevnej 

tvorby (1. - 4. ročník) 

Konštrukcie odevov 

(1. - 2. ročník) 

Odevné materiály   

(1. ročník) 

 

Modelovanie odevov 

(3. – 4. ročník) 

- realizovať časti kostýmov 
tradičného divadelného žánru 

- realizovať časti kostýmov pre 
jednotlivé postavy patriace do 
žánru „commedia dell´arte“ 

- realizuje časti kostýmov 
tradičného divadelného žánru 

- realizuje časti kostýmov pre 
jednotlivé postavy patriace do 
žánru „commedia dell´art“ 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických cvičení 

Ústna odpoveď 

Tvorivý proces 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 

Vyhotovenie častí 

kostýmu 

Realizácia častí fantazijných 

kostýmov 

15 

- realizovať časti kostýmov pre 
danú fantazijnú bytosť 

- realizuje časti kostýmov pre 
danú fantazijnú bytosť 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických cvičení 

Ústna odpoveď 

Tvorivý proces 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 

Vyhotovenie častí 

kostýmu 

Realizácia častí folklórnych 

ľudových odevov 

15 

- realizovať časti folklórnych 
ženských ľudových odevov 

- realizovať časti folklórnych 
mužských ľudových odevov 

- realizuje časti folklórnych 
ženských ľudových odevov 

- realizuje časti folklórnych 
mužských ľudových odevov 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických cvičení 

Ústna odpoveď 

Tvorivý proces 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 

 Vyhotovenie častí 

kostýmu 
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Realizácia častí baletných 

a tanečných kostýmov 

15 

- realizovať časti baletných 
kostýmov 

- realizovať časti elastických 
tanečných kostýmov 

- realizovať ženské elastické 
tanečné body 

- realizovať ženské elastické 
tanečné legíny 

- realizuje časti baletných 
kostýmov 

- realizuje časti elastických 
tanečných kostýmov 

- realizuje ženské elastické 
tanečné body 

- realizuje ženské elastické 
tanečné legíny  

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických cvičení 

Ústna odpoveď 

Tvorivý proces 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 

Vyhotovenie častí 

kostýmu 

Záverečný projekt – realizácia 

kostýmu podľa zadaného 

scenára 
20 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Realizácia kostýmu podľa 

zadaného scenára 

(divadelného alebo 

filmového) 

20 

Navrhovanie 

(3. – 4. ročník) 

 

Teória odevnej 

tvorby (1. - 4. ročník) 

Konštrukcie odevov 

(1. - 2. ročník) 

Odevné materiály   

(1. ročník) 

 

Modelovanie odevov 

(3. – 4. ročník) 

- vypracovať jednotlivé súčiastky 
kostýmu podľa zadaného 
scenára 

- realizovať časti kostýmu podľa 
zadaného scenára 

- realizovať odevné doplnky 
a textilné aplikácie na kostým 
podľa zadaného scenára 

- vypracúva jednotlivé súčiastky 
kostýmu podľa zadaného 
scenára 

- realizuje časti kostýmu podľa 
zadaného scenára 

- realizuje odevné doplnky 
a textilné aplikácie na kostým 
podľa zadaného scenára  

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

vykonaných 

praktických cvičení 

Ústna odpoveď 

Tvorivý proces 

Realizácia jednotlivých 

úkonov 

Vyhotovený kostým 
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9.1.12 Základy fotografie 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: VLASTNOSTI MATERIÁLOV, TECHNIKY A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 

Názov predmetu Základy fotografie 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne,  spolu 123 vyučovacích hodín  

Kód a názov študijného odboru 8270 M 00 scénická kostýmová tvorba 
8260 M 00 propagačné výtvarníctvo 

Ročník 1. – 4.  

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Cvičeniami si osvojujú celú škálu výrazových prostriedkov fotografie, učia sa vnímať svet očami 

fotografa, primerane ho zobraziť. žiaci riešia samostatné úlohy fotografického dizajnu, v ktorých 

spájajú fotografický obraz s písmom, značkou a kresbou do výsledného artefaktu.  

 

Cieľ predmetu 

 

Ide o bohaté spektrum tém, ktoré rešpektujú súčasné spoločenské potreby a požiadavky praxe, 

zohľadňujú individuálne danosti žiakov. Spracúvajú sa napr. tieto úlohy: ilustrácia, plagát, kalendár, 

pohľadnica, katalóg, reklamná fotografia, fotografická publikácia, obal spotrebného tovaru... V rámci 

fotografickej tvorby sa samostatne riešia úlohy ako reportážne cvičenia, dokumentárne publikácie a 

inscenovaná fotografia. Ako podporné médiá sa využívajú práce na počítači. 

 

Obsah vzdelávania 

Predmet základy fotografie je obsahovo štruktúrovaný do tematických celkov (téma 

a podtémy). Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete   súvisia s 

viacerými predmetmi vyučovanými v tomto odbore hlavne s informatikou, písmom, 

navrhovaním  a praxou. 
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Požiadavky na výstup 

 

Požiadavky na výstup sú nasledovné: kreativita, kompozícia, zvládnutie techniky, farba, svetlo, 

návrhy, inštalácia, prezentácia. 

 

Výkonový štandard na optimálnej úrovni: 

- ovláda základné kompozície fotografie; 

- pozná jednotlivé funkcie fotoaparátu; 

- pracuje s blesom a statívom;. 

- ovláda použitie režimov AUTO, P,S,A,M,portrét; 

- ovláda použitie režimov AUTO,P,S,M,A ,krajina, nočný portrét a nočná krajina, pohyb; 

- rozoznáva použitie jednotlivých objektívov; 

- pracuje s filtrami; 

- dokáže samostatne upraviť fotografie vo Photoshope; 

- dokáže pripraviť fotografie natlač upraviť veľkosť fotografie pre prácu na web. 

 

 

Rozdelenie obsahu do ročníkov 

Rozdelenie obsahu do ročníkov je napísané v učebných osnovách viď. nižšie.  

 

Metódy a formy práce  

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Postupy  Formy práce 

Kompozičné cvičenia 

 

Prednáška, beseda,  

cvičenie 

Vysvetľovanie 

a upevňovanie 

učiva 

Skupinová, 

Individuálna, 

exkurzia 

Fotografovanie v interiéry. 

––––––––––––––––––––––- 

Fotografovanie v exteriéry. 

Prednáška, beseda, 

cvičenie  

Vysvetľovanie 

a upevňovanie 

učiva 

Skupinová, 

Individuálna, 

exkurzia 
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–––––––––––––––––––––– 

Úprava fotografie v PC 

 

 

 Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Adobe Photoshop CS4.2009. Oficiální výukový kurz. Brno: Computer Press, a.s.,2009.543 s.ISBN 978-

80-251-2337-9 

KUNNE ,CH.2007.Adobe Photoshop-Vrstvy.Brno: Computer Press, a.s., 2007.675 s. ISBN 978-80-251-

1560-2 

HEDGECOE,J.1996.Veľkáknihafotografie.Praha:Svojtka a Vašut,1996.654s.ISBN 80-7180-056-2 

CAPUTO,B.2001. Škola fotografovania.Košice: 2001.285 s. ISBN 80-7145-783-3 

TREŠTÍK,T.2002. Reklamní a Módní fotografie.Bratislava: Atemi s.r.o, 2002. 352 s. 

 

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU Základy fotografie 

Predmet: Základy fotografovania 

Ročník:      prvý  Počet hodín týždenne:   1        Počet hodín za rok:    33                

M
e

si
ac

 

Č
ís

lo
  v

yu
č.

 

je
d

n
o

tk
y 

Názov tematického celku 

 

Témy vyučovacej jednotky 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 T
C

 

Medzipredmetové 

vzťahy 

Pomôcky 

 

Poznámky 

 1.  Úvod do digitálnej fotografie    

  

1. 

 

2.  

 

3. 

 

Úvod – podstata a význam fotografie 

(kritériá hodnotenia predmetu) 

Bezpečnosť ochrany zdravia pri práci 

Úvod do digitálnej fotografie 

Využitie digitálnej fotografie vo 

vybranom odbore 

  

TEC 

VYP 

 

Data projektor 

PC 

Učebnica/Skriptá 

Fotoaparát 
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4. 

5. 

6. 

Klasická fotografia vs digitálna fotografia 

História digitálnej fotografie 

Vstupný test – Význam a podstata 

fotografie vo vybranom odbore, užitkovosť 

 

2. 
Fotografické a fotocitlivé materiály,  

Fotografický prístroj a príslušenstvo 
13   

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

11. 

  

12.  

 

 

13.  

 

14. 

15. 

16. 

 

17.  

 

 

 

História fotografie – Camera obscura 

História fotografie – vývoj klasickej 

fotografie  

Podstata a vlastnosti fotografických 

materiálov 

Negatívne a pozitívne materiály pre 

čiernobielu a farebnú fotografiu 

Inverzné materiály 

Zhodnotenie tematického celku – História 

fotografie,Fotografické materiály 

Základné typy fotografických prístrojov 

a objektívov, oboznámenie s ich praktickým 

využitím 

Ostatné príslušenstvo fotoprístrojov, statívy 

Fotografia – druhy fotografie 

Delenie fotografie podľa veľkosti 

Praktické cvičenie – Skúmanie fotografie 

podľa veľkosti v praxi 

Hodnotenie praktických prác 

Polročný didaktický test – fotograf. 

a fotocit. materiály, prístroje a príslušenstvo 

 

  

TEC 

VYP 

 

Data projektor 

PC 

Učebnica/Skriptá 

Fotoaparát 

Interaktívna tabuľa 

Fotopapier 
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3. Expozícia, Svetlo v fotografii 15   

 

19. 

20. 

21. 

22. 

21. 

23. 

24. 

25. 

 

26. 

 

Expozícia 

Latentný obraz 

Druhy expozície 

Dlhá expozícia 

Praktické cvičenie – Práca s expozíciou 

Hodnotenie praktických prác 

Zhodnotenie tematického celku – Expozícia 

Svetlo vo fotografii 

Funkcie svetla vo fotografii 

Zdroje svetla vo fotografii 

  

TEC 

VYP 

 

Data projektor 

PC 

Učebnica/Skriptá 

Fotoaparát 

Interaktívna tabuľa 
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27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

 

32.  

33. 

 

 

 

34. 

35. 

 

 

Kvalita svetla vo fotografii 

Nočná fotografia 

Praktické cvičenie – Svetlo vo fotografii vs. 

Nočná fotografia 

Hodnotenie praktických prác 

Záverečný didaktický test – fotograf. 

a fotocit. materiály, prístroje a príslušenstvo  

 

Úvod do digitálnej fotografie 

Využitie digitálnej fotografie vo 

vybranom odbore 

 

 

Klasická fotografia vs digitálna fotografia 

História digitálnej fotografie 

 

 

 

 

 

Ročník:      tretí    Počet hodín týždenne:   1        Počet hodín za rok:    33                

M
e

si
ac

 

Č
ís

lo
  v

yu
č.

 

je
d

n
o

tk
y 

Názov tematického celku 

 

Témy vyučovacej jednotky 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 T
C

 

Medzipredmetové 

vzťahy 

Pomôcky 

 

Poznámky 

 1. Nové médiá    

  

1. 

   

TEC 

 

Data projektor  
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2.  

3. 

 

4. 

5. 

6. 

Úvod – podstata a význam fotografie 

(kritériá hodnotenia predmetu) 

Bezpečnosť ochrany zdravia pri práci 

Nové média - Prierez fotografiou v nových 

médiách 

Morfing 

Praktické cvičenie – morfing 

Vstupný test – Nové médiá, morfing 

 

 VYP 

ZAF2 

PC 

Učebnica/Skriptá 

Fotoaparát 

2. 

Všeobecné skladobné princípy 

fotografickej snímky, Inscenovaná 

fotografia 

13   

 

7. 

8. 

 

9. 

10. 

11. 

 

12.  

13.  

 

14. 

15. 

16. 

 

17.  

18. 

 

 

Náhodná fotografia 

Praktické cvičenie – tvorba náhodnej 

fotografie fotografie 

Inscenovaná fotografia 

Prierez dejinami inscenovanej fotografie 

Inscenovaná fotografia v nových médiách 

Fotoscenár - Idea, voľba motívu 

Kompozícia – plošné a priestorové riešenie 

snímky 

Kontrast, mierka, farebné riešenie 

Príprava scény, rekvizít 

Praktické cvičenie – tvorba inscenovanej 

fotografie 

Hodnotenie praktických prác 

Polročný didaktický test – Všeobecné 

skladobné princípy fotografickej snímky, 

inscenovaná fotografia 

  

TEC 

VYP 

ZAF2 

 

Data projektor 

PC 

Učebnica/Skriptá 

Fotoaparát 

Interaktívna tabuľa 

Fotopapier 
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3. Technika fotografovania v interiéri 15   

 

19. 

 

20. 

21. 

22. 

 

23. 

24. 

25. 

26. 

 

Všeobecná problematika fotografovania v 

interiéri 

Základné typy osvetlenia v interiéri 

Práca s osvetlením v interiéri 

Práca s bielym, tmavým a farebným 

pozadím (fotoplátna) 

Bodové svetlo v interiéri 

Rozptýlené svetlo v interiéri 

Prírodné svetlo, umelé svetlo v interiéri 

  

TEC 

VYP 

ZAF2 

 

Data projektor 

PC 

Učebnica/Skriptá 

Fotoaparát 

Interaktívna tabuľa 
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27. 

28. 

29. 

 

30. 

 

 

31. 

 

 

32.  

33. 

 

 

 

34. 

35. 

 

 

Praktické cvičenie – prírodné a umelé 

svetlo, bodové a rozptýlené svetlo 

v interiéri, typy osvetlenia 

Hodnotenie praktických prác 

Reprodukcia z plošnej predlohy 

Praktické cvičenie – Reprodukcia z plošnej 

predlohy 

Vyjadrenie štruktúry materiálu, 

Informatívna snímka – osvetľovanie 3D 

objektov 

Praktické cvičenie – Vyjadrenie štruktúry 

materiálu, informatívna snímka – 

osvetľovanie 3D objektov 

Hodnotenie praktických prác 

Záverečný didaktický test – technika 

fotografovania v exteriéri 

Špecifiká úžitkovej fotografie 

Úžitková fotografia 

 

 

Úžitková fotografia v dejinách umenia 

Príklady úžitkových fotografií v určenom 

odbore 

 

 

 

 

  



 

674 
 

9. 2 Učebné osnovy odborných predmetov 8260 M 00 propagačné 

výtvarníctvo 

 

9.2.1 Ekonomika 

Viď učebné osnovy študijného odboru 8270 M 00 scénická kostýmová tvorba  

9.2.2 Dejiny výtvarnej kultúry 

Pozn.viď učebné osnovy študijného odboru 8270 M 00 scénická kostýmová tvorba 

9.2.3 Dejiny divadla a filmu 

Pozn. viď učebné osnovy študijného odboru 8270 M 00 scénická kostýmová tvorba 

9.2.4 Výtvarná príprava 

Pozn. viď učebné osnovy študijného odboru 8270 M 00 scénická kostýmová tvorba 

9.2.5 Figurálne kreslenie 

Pozn. viď učebné osnovy  študijného odboru 82700 M 00 scénická kostýmová tvorba 

9.2.6 Základy fotografie 

Pozn. viď učebné osnovy študijného odboru 8270 M 00 scénická kostýmová tvorba 
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9.2.7 Písmo 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: VÝTVARNÁ PRÍPRAVA 

Názov predmetu Písmo 

Časový rozsah výučby 1 hodiny týždenne,  33 vyučovacích hodín v šk. roku, 

spolu 66  vyučovacích hodín  

Kód a názov študijného odboru 8260 M 00 propagačné výtvarníctvo 

Ročník 1.-2. 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

      Úlohou vyučovacieho predmetu písmo je umožniť žiakom získať poznatky o význame písma, 

oboznámiť sa s jeho historickým vývojom a estetickými hodnotami. Žiaci získajú zručnosť v písaní a 

rysovaní písma a v jeho aplikácii vo svojom odbore (aj s využitím počítača). Obsah učebného predmetu 

písmo súvisí s predmetom výtvarná príprava a počítačová grafika. Pripravuje žiakov pre predmet 

navrhovanie. Rozpis učiva v učebnej osnove je rámcový a predpokladá tvorivú prácu vyučujúceho pri 

rozpise, konkretizácii a aktualizácii učiva. Cvičenia sa môžu realizovať ručne rôznymi technikami alebo 

grafickými počítačovými programami.  

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom predmetu dejiny výtvarnej kultúry je poskytnúť žiakom orientáciu v dejinách písma 
so zameraním na využitie písma v študovanom odbore a na základe týchto poznatkov 
vypestovať v nich estetické cítenie a myslenie a hlboký záujem o zvolený odbor.  

Cieľom vyučovacieho predmetu je teda poskytnúť žiakom základnú, ucelenú a všestrannú 
orientáciu v histórii a typoch písma ako samostatného výtvarného výrazového prostriedku. 
Naučiť žiakov rozlišovať typy písma, vytvárať vlastné typy písma, pracovať s písmom aj na 
počítačovej úrovni. U žiakov sa rozvíja fantázia, zručnosť ale aj logické a racionálne myslenie.  

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Vo vyučovacom predmete písmo využívame pre utváranie a rozvíjanie nesledujúcich kľúčových 

kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

 

Komunikačné a sociálno – interakčné spôsobilosti:  

- orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať získané informácie o písme 
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- posúdiť význam nadobudnutých informácií v osobnom živote a vo zvolenom povolaní 

- zúčastňovať sa aktívne diskusie, formulovať a obhajovať svoje názory a postoje 

- uplatňovať vlastný výtvarný a estetický názor, vnímať, myslieť a samostatne sa vyjadrovať 
kultivovaným spôsobom 

 

Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti: 

- stanoviť si ciele a priority podľa svojich schopností, záujmovej a pracovnej orientácii 

- reagovať adekvátne na postrehy, námietky, hodnotenie či kritiku svojho vystupovania, 
prezentovania a presadzovania svojich názorov zo strany druhých ľudí 

- overovať si získané poznatky, kriticky zvažovať názory, postoje a jednanie iných ľudí 

- pracovať v tíme a podieľať sa na realizácii spoločných pracovných a iných činností 

- podnecovať prácu týmu vlastnými návrhmi na zlepšenie práce a riešenie úloh, nezaujate 
zvažovať návrhy druhých, rešpektovať pracovný priestor druhých 

- nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým ľudom, rešpektovať kultúru, 
umelecké hodnoty a prejavy druhých ľudí 

- interaktívne využívať dostupné možnosti pre dosiahnutie stanoveného cieľa 

 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom: 

- byť vnímavý k umeleckým a kultúrnym prejavom a hodnotám a chápať ich ako významnú 
súčasť ľudskej existencie 

- podporovať hodnoty, výtvarné prejavy miestnej, národnej, európskej i svetovej kultúry a mať 
k nim vytvorený pozitívny vzťah 

- aktívne prispievať k vytváraniu a uchovávaniu umeleckých hodnôt a k ich odovzdávaniu ďalším 
generáciám 

 

Spôsobilosť využívať informačné technológie: 

- samostatne vyhľadávať vhodné zdroje a informácie potrebné k spracovaniu seminárnych prác 
či iných odborných textov a referátov na zadanú tému 

- evidovať, triediť a uchovávať informácie s cieľom využívať ich pri spracúvaní danej témy 

- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným 
informáciám a byť mediálne gramotný 

- adekvátnou formou spracovať odborný textový dokument na zadanú tému prostredníctvom 
počítača 

 

Stratégia vyučovania 

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

Metódy  Formy práce 

1. ročník   

Význam písma v kultúrnej 

histórii 

Výklad, rozhovor, samostatné 
riešenie úloh, diskusia, projekcia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s obrázkovým materiálom 

Práca s PC a projektorom 

Písané písma lineárne (redisové 

pero, tuš) 

Výklad, rozhovor, samostatné 
riešenie úloh, diskusia, projekcia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s obrázkovým materiálom 

Práca s PC a projektorom 

Písané písma – so striedavou 

silou ťahu (ploché pero, tuš) 

Rozhovor, samostatné riešenie úloh, 
diskusia, projekcia 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s PC a projektorom 

Kreslené písma – lineárne 

bezserifové konštruované - 

grotesk 

Rozhovor, samostatné riešenie úloh, 
diskusia, projekcia 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s PC a projektorom 

Kreslené písma – so striedavou 

silou ťahu, serifové 

Rozhovor, samostatné riešenie úloh, 
diskusia, projekcia 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s PC a projektorom 

2. ročník   

Antikvové písma Výklad, rozhovor, samostatné 
riešenie úloh, diskusia, projekcia 

Frontálna výučba 
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Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s obrázkovým materiálom 

Práca s PC a projektorom 

Písma 19. storočia - lineárne 

písma serifové  (egyptienky, 

italienky,toskánky) 

Výklad, rozhovor, samostatné 
riešenie úloh, diskusia, projekcia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s obrázkovým materiálom 

Práca s PC a projektorom 

Písma 20. storočia Výklad, rozhovor, samostatné 
riešenie úloh, diskusia, projekcia, 
seminárna práca 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s obrázkovým materiálom 

Práca s PC a projektorom 

Kaligrafia latinky Výklad, rozhovor, samostatné 
riešenie úloh, diskusia, projekcia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s obrázkovým materiálom 

Práca s PC a projektorom 

Písmo ako výtvarný prvok – 

typografia 

Výklad, rozhovor, samostatné 
riešenie úloh, diskusia, projekcia, 
seminárna práca 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s obrázkovým materiálom 

Práca s PC a projektorom 
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Učebné zdroje 

      Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

1. ročník 

Význam písma v 

kultúrnej histórii 

Kondratov A. M.: Kniha o písme, 

Vydavateľstvo Smena, 1981. 

Saltz I.: Základy typografie (100 

princípu pro práci s písmem), 

Slovart CZ, 2010. 

Voit P.: Encyklopedie knihy. 

Praha: Libri, 2006. 

Harris P., Ambrose G.: Typografie. 

Computer Press, 2010. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

 

Obrázkový 

materiál  

PPT 

 

Písané písma lineárne 

(redisové pero, tuš) 

Kondratov A. M.: Kniha o písme, 

Vydavateľstvo Smena, 1981. 

Saltz I.: Základy typografie (100 

princípu pro práci s písmem), 

Slovart CZ, 2010. 

Voit P.: Encyklopedie knihy. 

Praha: Libri, 2006. 

Harris P., Ambrose G.: Typografie. 

Computer Press, 2010. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

 

Obrázkový 

materiál  

 

Dafont: 

www.dafont.com 

 

Písané písma – so 

striedavou silou ťahu 

(ploché pero, tuš) 

Kondratov A. M.: Kniha o písme, 

Vydavateľstvo Smena, 1981. 

Saltz I.: Základy typografie (100 

princípu pro práci s písmem), 

Slovart CZ, 2010. 

Voit P.: Encyklopedie knihy. 

Praha: Libri, 2006. 

Harris P., Ambrose G.: Typografie. 

Computer Press, 2010. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

 

Obrázkový 

materiál  

PPT 

Dafont: 

www.dafont.com 

 

Kreslené písma – 

lineárne bezserifové 

konštruované - 

grotesk 

Kondratov A. M.: Kniha o písme, 

Vydavateľstvo Smena, 1981. 

Saltz I.: Základy typografie (100 

princípu pro práci s písmem), 

Slovart CZ, 2010. 

Voit P.: Encyklopedie knihy. 

Praha: Libri, 2006. 

Harris P., Ambrose G.: Typografie. 

Computer Press, 2010. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

 

Obrázkový 

materiál  

PPT 

DaFont: 

www.dafont.com 

Type Together: 

www.type-

together.com 

 

 

http://www.dafont.com/
http://www.dafont.com/
http://www.dafont.com/
http://www.type-together.com/
http://www.type-together.com/
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Kreslené písma – so 

striedavou silou ťahu, 

serifové 

Kondratov A. M.: Kniha o písme, 

Vydavateľstvo Smena, 1981. 

Saltz I.: Základy typografie (100 

princípu pro práci s písmem), 

Slovart CZ, 2010. 

Voit P.: Encyklopedie knihy. 

Praha: Libri, 2006. 

Harris P., Ambrose G.: Typografie. 

Computer Press, 2010. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

 

Obrázkový 

materiál  

PPT 

DaFont: 

www.dafont.com 

Type Together: 

www.type-

together.com 

 

2. ročník 

Antikvové písma Kondratov A. M.: Kniha o písme, 

Vydavateľstvo Smena, 1981. 

Saltz I.: Základy typografie (100 

princípu pro práci s písmem), 

Slovart CZ, 2010. 

Voit P.: Encyklopedie knihy. 

Praha: Libri, 2006. 

Harris P., Ambrose G.: Typografie. 

Computer Press, 2010. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

 

Obrázkový 

materiál  

PPT 

Dafont: 

www.dafont.com 

Typo: 

www.typo.cz 

Type Together: 

www.type-

together.com 

Časopis Font: 

www.font.cz 

Písma 19. storočia - 

lineárne písma 

serifové  (egyptienky, 

italienky,toskánky) 

Kondratov A. M.: Kniha o písme, 

Vydavateľstvo Smena, 1981. 

Saltz I.: Základy typografie (100 

princípu pro práci s písmem), 

Slovart CZ, 2010. 

Voit P.: Encyklopedie knihy. 

Praha: Libri, 2006. 

Harris P., Ambrose G.: Typografie. 

Computer Press, 2010. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

 

Obrázkový 

materiál  

PPT 

Dafont: 

www.dafont.com 

Typo: 

www.typo.cz 

Type Together: 

www.type-

together.com 

Časopis Font: 

www.font.cz 

http://www.dafont.com/
http://www.type-together.com/
http://www.type-together.com/
http://www.dafont.com/
http://www.typo.cz/
http://www.type-together.com/
http://www.type-together.com/
http://www.font.cz/
http://www.dafont.com/
http://www.typo.cz/
http://www.type-together.com/
http://www.type-together.com/
http://www.font.cz/
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Písma 20. storočia Kondratov A. M.: Kniha o písme, 

Vydavateľstvo Smena, 1981. 

Saltz I.: Základy typografie (100 

princípu pro práci s písmem), 

Slovart CZ, 2010. 

Voit P.: Encyklopedie knihy. 

Praha: Libri, 2006. 

Harris P., Ambrose G.: Typografie. 

Computer Press, 2010. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

 

Obrázkový 

materiál  

PPT 

Dafont: 

www.dafont.com 

Typo: 

www.typo.cz 

Type Together: 

www.type-

together.com 

Časopis Font: 

www.font.cz 

Kaligrafia latinky Kondratov A. M.: Kniha o písme, 

Vydavateľstvo Smena, 1981. 

Saltz I.: Základy typografie (100 

princípu pro práci s písmem), 

Slovart CZ, 2010. 

Voit P.: Encyklopedie knihy. 

Praha: Libri, 2006. 

Harris P., Ambrose G.: Typografie. 

Computer Press, 2010. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

 

Obrázkový 

materiál  

PPT 

Dafont: 

www.dafont.com 

Typo: 

www.typo.cz 

Type Together: 

www.type-

together.com 

Časopis Font: 

www.font.cz 

Písmo ako výtvarný 

prvok – typografia 

Kondratov A. M.: Kniha o písme, 

Vydavateľstvo Smena, 1981. 

Saltz I.: Základy typografie (100 

princípu pro práci s písmem), 

Slovart CZ, 2010. 

Voit P.: Encyklopedie knihy. 

Praha: Libri, 2006. 

Harris P., Ambrose G.: Typografie. 

Computer Press, 2010. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

 

Obrázkový 

materiál  

PPT 

Dafont: 

www.dafont.com 

Typo: 

www.typo.cz 

Type Together: 

www.type-

together.com 

Časopis Font: 

www.font.cz 

 

 

 

http://www.dafont.com/
http://www.typo.cz/
http://www.type-together.com/
http://www.type-together.com/
http://www.font.cz/
http://www.dafont.com/
http://www.typo.cz/
http://www.type-together.com/
http://www.type-together.com/
http://www.font.cz/
http://www.dafont.com/
http://www.typo.cz/
http://www.type-together.com/
http://www.type-together.com/
http://www.font.cz/
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UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU Písmo 

ROČNÍK: PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: PÍSMO  1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Význam písma v kultúrnej 

histórii 3 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Význam predmetu písmo 

1 

Dejepis (1. ročník) 

Dejiny výtvarného 

umenia (1. ročník) 

- charakterizovať význam 
predmetu písmo 

- uviesť možnosti využitia písma 
v študovanom odbore, uviesť 
príklady  

- vie správne charakterizovať 
význam predmetu písmo 

- pozná využitie písma vo svojom 
odbore, vie uviesť príklady 

Ústne skupinové 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Všeobecné dejiny písma  

(pravek, starovek) 

 

1 

- vymenovať historické typy písma 

- charakterizovať typické vlastnosti 
písiem jednotlivých historických 
období 

- vie vymenovať typy písma v 
histórii 

- pozná základné znaky písma 
historických období 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Všeobecné dejiny písma 

(stredovek, súčasnosť) 1 

- vymenovať historické typy písma 

- charakterizovať typické vlastnosti 
písiem jednotlivých historických 
období 

- vie vymenovať typy písma v 
histórii 

- pozná základné znaky písma 
historických období 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický test 
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Písané písma lineárne 

(redisové pero, tuš) 9 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Písmená veľkej a malej 

abecedy, radenie písma, 

slová, text 

5 

Dejepis (1. ročník) 

Dejiny výtvarnej 

kultúry (1. ročník) 

- opísať lineárny typ písma 

- charakterizovať lineárny typ 
písma 

- nakresliť písmená veľkej abecedy 
lineárneho typu písaného písma 

- nakresliť písmená malej abecedy 
lineárneho typu písaného písma 

- správne radiť veľké a malé 
písmená lineárneho typu 
písaného písma s dôrazom sa 
medzery 

- tvoriť slová rôznej dĺžky 
a obtiažnosti s použitím veľkých 
a malých písmen lineárneho typu 
písaného písma 

- vytvoriť súvislý text s použitím 
veľkých a malých písmen 
lineárneho typu písaného písma 

- formuluje opis lineárneho typu 
písma 

- menuje znaky lineárneho typu 
písma 

- správne kreslí písmená veľkej 
abecedy lineárneho typu 
písaného písma 

- správne kreslí písmená malej 
abecedy lineárneho typu 
písaného písma 

- správne radí veľké a malé 
písmená lineárneho typu 
písaného písma s dôrazom sa 
medzery 

- tvorí slová rôznej dĺžky 
a obtiažnosti s použitím veľkých 
a malých písmen lineárneho typu 
písaného písma 

- tvorí súvislý text s použitím 
veľkých a malých písmen 
lineárneho typu písaného písma 

Ústne skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Praktické cvičenie 

 

Písané písma – so 

striedavou silou ťahu 

(ploché pero, tuš) 

9 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  



 

684 
 

Písmená veľkej a malej 

abecedy, radenie písma, 

slová, text 

Naklonená forma písma – 

kurzíva. 

 

9 

Dejepis (1. ročník) 

Dejiny výtvarnej 

kultúry (1. ročník) 

- opísať typ písma so striedavou 
silou ťahu 

- charakterizovať typ písma so 
striedavou silou ťahu 

- nakresliť písmená veľkej abecedy 
typu písma so striedavou silou 
ťahu 

- nakresliť písmená malej abecedy 
typu písma so striedavou silou 
ťahu 

- správne radiť veľké a malé 
písmená typu písma so 
striedavou silou ťahu s dôrazom 
na medzery 

- tvoriť slová rôznej dĺžky 
a obtiažnosti s použitím veľkých 
a malých písmen typu písma so 
striedavou silou ťahu 

- vytvoriť slová súvislý text 
s použitím veľkých a malých 
písmen typu písma so striedavou 
silou ťahu 

- formuluje opis typu písma so 
striedavou silou ťahu 

- menuje znaky typu písma so 
striedavou silou ťahu 

- správne kreslí písmená veľkej 
abecedy typu písma so striedavou 
silou ťahu 

- správne kreslí písmená malej 
abecedy typu písma so striedavou 
silou ťahu 

- správne radí veľké a malé 
písmená typu písma so 
striedavou silou ťahu s dôrazom 
sa medzery 

- tvorí slová rôznej dĺžky 
a obtiažnosti s použitím veľkých 
a malých písmen typu písma so 
striedavou silou ťahu 

- tvorí súvislý text s použitím 
veľkých a malých písmen typu 
písma so striedavou silou ťahu 

Ústne skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Praktické cvičenie 

 

Kreslené písma – lineárne 

bezserifové konštruované 

- grotesk 

5 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Kresba abecedy a čísloviek,  

použitie písma v písmovej 

kompozícii 5 

Dejepis (1. ročník) 

Dejiny výtvarnej 

kultúry (1. ročník) 

- opísať kreslené typy písma 

- charakterizovať kreslené typy 
písma 

- kresliť abecedy a číslovky 

- formuluje opis kreslených typov 
písma 

- menuje znaky kreslených typov 
písma 

- správne kreslí abecedy a číslovky  

Ústne skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Praktické cvičenie 
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- vytvárať a aplikovať písmo 
v písmovej kompozícii 

- vytvára a aplikuje písmo 
v písmovej kompozícii 

 

Kreslené písma – so 

striedavou silou ťahu, 

serifové 

7 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Rímske písmo nápisové 

monumentálne - kapitála. 

Použitie písma v riešení 

nápisu.  

 

7 

Dejepis (1. ročník) 

Dejiny výtvarnej 

kultúry (1. ročník) 

- opísať a charakterizovať rímsku 
kapitálu 

- navrhnúť vlastný nápis 

- realizovať vlastný návrh 

- správne opisuje a charakterizuje 
rímsku kapitálu 

- navrhuje vlastný nápis 

- realizuje vlastný návrh nápisu 

Ústne skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Praktické cvičenie 

 

 

ROČNÍK: DRUHÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: PÍSMO  1 hodiny týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Antikvové písma 12      
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Žiak má: Žiak: 

Antikvy renesančného typu 

3 

Dejiny výtvarnej 

kultúry                      

(1. – 2. ročník) 

Výtvarná príprava   

(1. – 2. ročník) 

- vedieť opísať antikvy 
renesančného typu 

- charakterizovať renesančné 
antikvy  

- korektne opisuje antikvy 
renesančného typu 

- správne charakterizuje antikvy 
renesančného typu 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Didaktický test 

Antikvy barokového typu 

3 

- vedieť opísať antikvy 
barokového typu 

- charakterizovať barokové 
antikvy 

- korektne opisuje antikvy 
barokového typu 

- správne charakterizuje antikvy 
barokového typu 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Antikvy klasicistického typu 

2 

- vedieť opísať antikvy 
klasicistického typu 

- charakterizovať klasicistické 
antikvy 

- korektne opisuje antikvy 
klasicistického typu 

- správne charakterizuje antikvy 
klasicistického typu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Aplikácia antikiev v 

nápise, citáte, 

kompozícii, 

písmovom plagáte  

(realizácia 

počítačom). 

4 

- navrhnúť vlastný nápis 

- realizovať vlastný návrh 

- navrhuje vlastný nápis 

- realizuje vlastný návrh 

Praktické skúšanie Praktické cvičenie 

 

Písma 19. - 20. storočia 

12 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
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Písma 19. storočia - lineárne 

písma serifové  (egyptienky, 

italienky,toskánky) 2 

Dejiny výtvarnej 

kultúry                      

(1. – 2. ročník) 

Výtvarná príprava   

(1. – 2. ročník) 

- vedieť opísať písma 19. 
storočia 

- charakterizovať písma 19. 
storočia 

- priradiť typ písma k správnemu 
storočiu 

- korektne opisuje písma 19. 
storočia 

- správne charakterizuje písma 
19. Storočia 

- zaraďuje typy písiem 
k správnym storočiam 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Tvarová analýza písma, 

zdobené varianty písma, 

štúdia detailu ornamentiky 4 

- kreslením skúmať tvary písma 

- vytvárať zdobné prvky 

- vytvárať detailné štúdie 
ornamentu 

- kreslením skúma písmo, jeho 
tvary, varianty 

- vytvára detailné štúdie 
ornamentu 

Praktické skúšanie Praktické cvičenie 

Písma 20. storočia – 

typografické písmo 

2 

- vedieť opísať písmo 20. 
storočia 

- charakterizovať písmo 20. 
Storočia 

- charakterizovať typografické 
písmo 

- korektne opisuje písmo 20. 
storočia 

- správne charakterizuje písmo 
20. storočia 

- vlastnými slovami 
charakterizuje typografické 
písmo 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Tvarová analýza písma, 

triedenie typografického 

písma 
4 

- kreslením skúma typografické 
písmo 

- zaraďuje kresby typografického 
písma do kategórií 

- vytvoriť kresby rôznych druhov 
typografického písma 

- kategorizuje kresby 

typografického písma 

Praktické skúšanie Praktické cvičenie  

Kaligrafia latinky 

4 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
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Oboznámenie sa 

s histo-rickými 

formami 

 

1 

Dejiny výtvarnej 

kultúry                      

(1. – 2. ročník) 

Výtvarná príprava   

(1. – 2. ročník) 

- opísať a vymenovať historické 
formy latinky a kaligrafie 

- spájať nadobudnuté informácie 
s historickými obdobiami 
a kultúrami v Dejinách umenia 

- menuje rôzne historické druhy 

kaligrafie a latinky 

- priraďuje druhy písma 
k historickým obdobiam 
a kultúram v Dejinách umenia 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Praktická realizácia 

súčasnej kaligrafie 

 

3 

- kaligrafickým štýlom kresby 
skúma rôzne druhy písma 

- kreslí rôzne nápisy a slová 
v kaligrafickom štýle 

Praktické skúšanie Praktické cvičenie  

Písmo ako výtvarný prvok – 

typografia 5 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Hry s typografickým 

písmom. (logotyp, 

monogram a pod.) 

 
5 

Dejiny výtvarnej 

kultúry                      

(1. – 2. ročník) 

Výtvarná príprava   

(1. – 2. ročník) 

- kresbou alebo kaligrafickou 
maľbou vytvoriť logotyp, 
monogram a pod. 

- hravou formou objavuje 
možnosti písma  

- tvorí vlastný logotyp, 
monogram a pod. 

Praktické skúšanie Praktické cvičenie  

 

 

 

  



 

689 
 

9.2.8 Technológia 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: VLASTNOSTI MATERIÁLOV, TECHNIKY A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 

Názov predmetu Technológia 

Časový rozsah výučby 66 vyučovacích hodín v školskom roku (1. ročník) 

33 vyučovacích hodín v školskom roku (2. ročník) 

spolu 99 vyučovacích hodín 

Kód a názov študijného odboru 8260 M 00 propagačné výtvarníctvo 

Ročník 1.-2. 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

    Predmet technológia je teoretickým predmetom, ktorý žiakov oboznamuje s rôznymi 

technikami a technologickými postupmi v oblasti propagačného výtvarníctva, grafických 

techník a polygrafie. Okrem nich sa venuje tradičným technikám a materiálom, pomocou 

ktorých sa žiaci učia nazerať na propagačné výtvarníctvo z kreatívnejšieho uhla pohľadu. 

Obsahom učiva sú aj súčasné počítačové technológie a základné informácie a poznatky o 

využívaní internetu v oblasti modernej grafiky. Rozpis učiva v učebnej osnove je rámcový a 

predpokladá tvorivú prácu vyučujúceho pri rozpise, konkretizácii a aktualizácii učiva. Dôležité 

je využívať nové technologické postupy vo výučbe.  

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom predmetu technológia je získať teoretické vedomosti o histórii grafiky a klasických 
grafických technikách. Poskytuje žiakom potrebné vedomosti o materiáloch používaných v 
oblasti propagačnej grafiky. Žiaci sa oboznámia s polygrafickými a reprodukčnými technikami 
z hľadiska ich historického vývoja až po súčasný polygrafický priemysel. Vyučovací predmet 
v žiakoch prehlbuje vedomosti potrebné pri práci v propagačnom výtvarníctve, ale zároveň 
prehlbuje fantáziu, senzibilitu a cit pre „estetično“.  

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Vo vyučovacom predmete technológia využívame pre utváranie a rozvíjanie nesledujúcich 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Komunikačné a sociálno – interakčné spôsobilosti:  
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- vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory týkajúce sa umenia a umeleckého diela 

- orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať informácie o materiáloch, technologických 
postupoch a technikách vo svojom odbore 

- posúdiť význam nadobudnutých informácií v osobnom živote a vo zvolenom povolaní 

- zúčastňovať sa aktívne diskusie, formulovať a obhajovať svoje názory a postoje 

- uplatňovať vlastný výtvarný a estetický názor, vnímať, myslieť a samostatne sa vyjadrovať 
kultivovaným spôsobom 

 

Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti: 

- stanoviť si ciele a priority podľa svojich schopností, záujmovej a pracovnej orientácii 

- reagovať adekvátne na postrehy, námietky, hodnotenie či kritiku svojho vystupovania, 
prezentovania a presadzovania svojich názorov zo strany druhých ľudí 

- overovať si získané poznatky, kriticky zvažovať názory, postoje a jednanie iných ľudí 

- pracovať v týme a podieľať sa na realizácii spoločných pracovných a iných činností 

- podnecovať prácu týmu vlastnými návrhmi na zlepšenie práce a riešenie úloh, nezaujate 
zvažovať návrhy druhých, rešpektovať pracovný priestor druhých 

- nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým ľudom, rešpektovať kultúru, 
umelecké hodnoty a prejavy druhých ľudí 

 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom: 

- uvedomovať si vlastnú kultúrnu identitu, jej dejiny, špecifiká a odlišnosti od iných kultúr 

- byť vnímavý k umeleckým a kultúrnym prejavom a hodnotám a chápať ich ako významnú 
súčasť ľudskej existencie 

- uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť, dejiny, historické i súčasné 
prejavy v európskom a svetovom kontexte 

- podporovať hodnoty, výtvarné prejavy miestnej, národnej, európskej i svetovej kultúry a mať 
k nim vytvorený pozitívny vzťah 

- aktívne prispievať k vytváraniu a uchovávaniu umeleckých hodnôt a k ich odovzdávaniu ďalším 
generáciám 

 

Odborné spôsobilosti: 

- poznať súčasné módne trendy ako aj domáce a svetové dianie 

- ovládať navrhovanie, konštruovanie, technologické postupy a modelovanie s využitím 

najnovších počítačových technológií 

- vedieť uplatniť variabilné technologické postupy pri tvorbe umeleckého diela 

- poznať materiály, nástroje, náradie, stroje, zariadenia a pomôcky, ktoré sa v odbore 

používajú; 
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- poznať techniky úpravy a technológiu spracovania dreva, kovu, plastu, papiera, kameňa, 

hliny, skla, textilu a najnovších kompozitných a iných materiálov 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

1. ročník   

Úvod do predmetu technológia Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Materiály používané 

v propagačnom výtvarníctve 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

Lepidlá – spojivá farieb Výklad, rozhovor, diskusia Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

Technika práce s farbami Výklad, rozhovor, diskusia Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

Tmely Výklad, rozhovor, diskusia Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

Rozpúšťadlá a riedidlá 

 

 

 

 

 

Výklad, rozhovor, diskusia Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

 

Oleje a živice Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a obrázkovým 

materiálom 
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Videoprezentácia 

PPT prezentácia 

Vosky, sušivá – sikatívy 

 

 

 

 

Výklad, rozhovor, diskusia Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

PPT prezentácia 

Pigmenty Výklad, rozhovor, riešenie úloh Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

Práca s farbami Výklad, riešenie úloh, diskusia Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

Náuka o farbe podľa Johannesa 

Ittena 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, seminárna práca 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a obrázkovým 

materiálom 

Videoprezentácia 

PPT prezentácia 

2. ročník   

Prehľad grafických techník Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, seminárna práca 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a obrázkovým 

materiálom 

Videoprezentácia 

PPT prezentácia 

Polygrafia Výklad, rozhovor, riešenie úloh,  Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a obrázkovým 

materiálom 

Tlačové formy Výklad, rozhovor, riešenie úloh,  Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a obrázkovým 

materiálom 

Videoprezentácia 

PPT prezentácia 

Hardvér, softvér a DTP Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
seminárna práca 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 
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Práca s knihou a s obrázkovým 

materiálom 

Typografia a základy prípravy 

tlačovín 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, seminárna práca 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a obrázkovým 

materiálom 

PPT prezentácia 

Kniha Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, seminárna práca 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a obrázkovým 

materiálom 

Videoprezentácia 

PPT prezentácia 

 

Učebné zdroje 

      Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

Názov tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, knižnica, ... 

1. ročník 

Úvod do predmetu 

technológia 

Smith R.: Encyklopedie 

výtvarných technik a materialů, 

Slovart cz, 2013. 

Baleka J.: Výtvarné umění – 

výkladový slovník. Praha: 

academia, 2010. 

Schätz M.: Moderní materiály ve 

výtvarné praxi. Praha: SNTL, 1982. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

  

Materiály používané 

v propagačnom 

výtvarníctve 

Smith R.: Encyklopedie 

výtvarných technik a materialů, 

Slovart cz, 2013. 

Baleka J.: Výtvarné umění – 

výkladový slovník. Praha: 

academia, 2010. 

Smith R., Wright M., Horton J.: 

Škola kreslenia a maľovania, 

Bratislava: Slovart, 2003. 

Schätz M.: Moderní materiály ve 

výtvarné praxi. Praha: SNTL, 1982. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál  

PPT prezentácia 

 
 

Lepidlá – spojivá 

farieb 

Smith R.: Encyklopedie 

výtvarných technik a materialů, 

Slovart cz, 2013. 

Baleka J.: Výtvarné umění – 

výkladový slovník. Praha: 

academia, 2010. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál  

PPT prezentácia 
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Smith R., Wright M., Horton J.: 

Škola kreslenia a maľovania, 

Bratislava: Slovart, 2003. 

Schätz M.: Moderní materiály ve 

výtvarné praxi. Praha: SNTL, 1982. 

Technika práce s 

farbami 

Smith R.: Encyklopedie 

výtvarných technik a materialů, 

Slovart cz, 2013. 

Baleka J.: Výtvarné umění – 

výkladový slovník. Praha: 

academia, 2010. 

Smith R., Wright M., Horton J.: 

Škola kreslenia a maľovania, 

Bratislava: Slovart, 2003. 

Schätz M.: Moderní materiály ve 

výtvarné praxi. Praha: SNTL, 1982. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál  

PPT prezentácia 

 

Tmely Smith R.: Encyklopedie 

výtvarných technik a materialů, 

Slovart cz, 2013. 

Baleka J.: Výtvarné umění – 

výkladový slovník. Praha: 

academia, 2010. 

Smith R., Wright M., Horton J.: 

Škola kreslenia a maľovania, 

Bratislava: Slovart, 2003. 

Schätz M.: Moderní materiály ve 

výtvarné praxi. Praha: SNTL, 1982. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál  

PPT prezentácia 

 

Rozpúšťadlá 

a riedidlá 

 

 

 

 

 
 

Smith R.: Encyklopedie 

výtvarných technik a materialů, 

Slovart cz, 2013. 

Baleka J.: Výtvarné umění – 

výkladový slovník. Praha: 

academia, 2010. 

Smith R., Wright M., Horton J.: 

Škola kreslenia a maľovania, 

Bratislava: Slovart, 2003. 

Schätz M.: Moderní materiály ve 

výtvarné praxi. Praha: SNTL, 1982. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál  

PPT prezentácia 

 

Oleje a živice Smith R.: Encyklopedie 

výtvarných technik a materialů, 

Slovart cz, 2013. 

Baleka J.: Výtvarné umění – 

výkladový slovník. Praha: 

academia, 2010. 

Smith R., Wright M., Horton J.: 

Škola kreslenia a maľovania, 

Bratislava: Slovart, 2003. 

Schätz M.: Moderní materiály ve 

výtvarné praxi. Praha: SNTL, 1982. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál  

PPT prezentácia 

 
 

Vosky, sušivá – 

sikatívy 

 

 

 

 

Smith R.: Encyklopedie 

výtvarných technik a materialů, 

Slovart cz, 2013. 

Baleka J.: Výtvarné umění – 

výkladový slovník. Praha: 

academia, 2010. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál  

PPT prezentácia 
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Smith R., Wright M., Horton J.: 

Škola kreslenia a maľovania, 

Bratislava: Slovart, 2003. 

Schätz M.: Moderní materiály ve 

výtvarné praxi. Praha: SNTL, 1982. 

Pigmenty Smith R.: Encyklopedie 

výtvarných technik a materialů, 

Slovart cz, 2013. 

Losos L.: Techniky maľby. Praha: 

Adventinum, 1992. 

Teissif K.: Techniky kresby. Praha: 

Adventinum, 1995. 

Baleka J.: Výtvarné umění – 

výkladový slovník. Praha: 

academia, 2010. 

Smith R., Wright M., Horton J.: 

Škola kreslenia a maľovania, 

Bratislava: Slovart, 2003. 

Schätz M.: Moderní materiály ve 

výtvarné praxi. Praha: SNTL, 1982. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál  

PPT prezentácia 

 

Práca s farbami Smith R.: Encyklopedie 

výtvarných technik a materialů, 

Slovart cz, 2013. 

Baleka J.: Výtvarné umění – 

výkladový slovník. Praha: 

academia, 2010. 

Smith R., Wright M., Horton J.: 

Škola kreslenia a maľovania, 

Bratislava: Slovart, 2003. 

Seiler-Hugová U.: Barvy. Praha: 

Wald Press, 2009. 

Schätz M.: Moderní materiály ve 

výtvarné praxi. Praha: SNTL, 1982. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál  

PPT prezentácia 

 

Náuka o farbe podľa 

Johannesa Ittena 

Smith R.: Encyklopedie 

výtvarných technik a materialů, 

Slovart cz, 2013. 

Bartko O.: Farba a jej použitie. 

Bratislava: SPN – Mladé letá, 

2004. 

Brožková I.: Dobrodružství barvy. 

Praha: SPN, 1982. 

Baleka J.: Výtvarné umění – 

výkladový slovník. Praha: 

academia, 2010. 

Seiler-Hugová U.: Barvy. Praha: 

Wald Press, 2009. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál  

PPT prezentácia 

 

 

2. ročník 

Prehľad grafických 

techník 

Sokol M., Sokolová K.: Grafika ako 

umenie, techniky, dáta. Banská 

Bystrica: PF UMB. 2007. 

Krejča A.: Techniky grafického 

umění. Praha: Artia, 1981. 

Obehnal A.: Grafické techniky - 

praktický průvodce. Brno: ERA, 

2005. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál  

PPT prezentácia 
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Bauer A.: Grafika, Olomouc: 

Rubico, 1999. 

Marco J.: O grafice. Praha: Mladá 

fronta, 1981. 

Polygrafia Barták J.: Z dejín polygrafie. 

Votoba – Vysoká škola J. A. 

Komenského, 2014. 

Bann D.: Polygrafická príručka, 

Slovart, 2008. 

 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál  

PPT prezentácia 

Tlač kníh a časopisov 

https://www.youtube.com

/watch?v=G7zYpvtRAlE 

Tlačové formy Barták J.: Z dejín polygrafie. 

Votoba – Vysoká škola J. A. 

Komenského, 2014. 

Bann D.: Polygrafická príručka, 

Slovart, 2008. 

 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál  

PPT prezentácia 

Tlač kníh a časopisov 

https://www.youtube.com

/watch?v=nRKsW-oVcHg 

Hardvér, softvér a 

DTP 

Barták J.: Z dejín polygrafie. 

Votoba – Vysoká škola J. A. 

Komenského, 2014. 

Bann D.: Polygrafická príručka, 

Slovart, 2008. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál  

PPT prezentácia 

Tvorba webu a banneru 

http://scriptorium.wbl.sk/

navod_tvorba_www.pdf 

Typografia a základy 

prípravy tlačovín 

Barták J.: Z dejín polygrafie. 
Votoba – Vysoká škola J. A. 
Komenského, 2014. 
Bann D.: Polygrafická príručka, 
Slovart, 2008. 

Tabuľa 
PC 
Dataprojektor 
Magnetická 
tabuľa 

Obrázkový 
materiál  
PPT prezentácia 

Odborný časopis Font 

Kniha Barták J.: Z dejín polygrafie. 
Votoba – Vysoká škola J. A. 
Komenského, 2014. 
Bann D.: Polygrafická príručka, 
Slovart, 2008. 

Tabuľa 
PC 
Dataprojektor 
Magnetická 
tabuľa 

Obrázkový 
materiál  
PPT prezentácia 

Odborný časopis Font 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G7zYpvtRAlE
https://www.youtube.com/watch?v=G7zYpvtRAlE
https://www.youtube.com/watch?v=nRKsW-oVcHg
https://www.youtube.com/watch?v=nRKsW-oVcHg
http://scriptorium.wbl.sk/navod_tvorba_www.pdf
http://scriptorium.wbl.sk/navod_tvorba_www.pdf
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UČEBNÉOSNOVY PREDMETU Technológia 

ROČNÍK: PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: TECHNOLÓGIA  2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Úvod do predmetu 

technológia 2 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Význam, členenie a využitie  

predmetu technológie 

1 

Výtvarná príprava     

(1. ročník) 

Dejiny výtvarnej 

kultúry  

(1. ročník) 

- charakterizovať význam 
predmetu technológia 

- vlastnými slovami opísať využitie 
technológie v propagačnom 
výtvarníctve  

- charakterizuje význam predmetu 
technológia 

- vlastnými slovami opisuje využitie 
technológie v propagačnom 
výtvarníctve  

Ústne skupinové 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Zásady bezpečnosti a hygieny 

práce 

 

1 

 reprodukovať vlastnými slovami 
zásady bezpečnosti a hygieny 
práce 

 

 reprodukuje vlastnými slovami 
zásady bezpečnosti a hygieny 
práce 

 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Materiály používané 

v propagačnom 

výtvarníctve 
32 

 
 

 

Žiak má: 

 

 

Žiak: 
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Papier – história a výroba v 

súčasnosti 

(druhy papierov, formáty 

papierov, gramáž papierov, 

použitie papierov vo voľnej a 

úžitkovej grafike) 

4 

Výtvarná príprava     

(1. ročník) 

Dejiny výtvarnej 

kultúry  

(1. ročník) 

 vytvoriť jednoduchú periodizáciu 
vývoja papiera 

 vymenovať druhy papierov 

 charakterizovať papier ako 
tlačové médium 

 dokáže vytvoriť jednoduchú 
periodizáciu vývoja papiera 

 menuje druhy papierov 

 charakterizuje papier ako tlačové 
médium 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Drevené materiály (druhy, 

použitie a spracovanie 

v propagačnom výtvarníctve) 

4 

 vymenovať jednotlivé druhy 
drevených materiálov 

 charakterizovať použitie 
a spracovanie jednotlivých 
drevených materiálov 

 popísať ich vlastnosti, 
charakteristické znaky, výhody 
a nevýhody drevených materiálov 

 menuje jednotlivé druhy 
drevených materiálov 

 charakterizuje použitie 
a spracovanie jednotlivých 
drevených materiálov 

 popisuje ich vlastnosti, 
charakteristické znaky, výhody 
a nevýhody drevených materiálov 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Sklo (výroba, použitie 

a spracovanie v propagačnom 

výtvarníctve) 

4 

 opísať výrobu a technologický 
proces tvorby skla 

 charakterizovať použitie 
a spracovanie skla 

 vymenovať jednotlivé sklárske 
a sklenené produkty a ich využitie 
vo voľnom i úžitkovom umení 
a umeleckých remeslách 

 opisuje výrobu a technologický 
proces tvorby skla 

 charakterizuje použitie 
a spracovanie skla 

 menuje jednotlivé sklárske 
a sklenené produkty a ich využitie 
vo voľnom i úžitkovom umení 
a umeleckých remeslách 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Kov (druhy, použitie 

a spracovanie v propagačnom 

výtvarníctve) 
2 

 vymenovať jednotlivé druhy 
kovov a definovať ich hlavné 
znaky a vlastnosti 

 charakterizovať použitie 
a spracovanie jednotlivých kovov 

 menuje jednotlivé druhy kovov 
a definuje ich hlavné znaky 
a vlastnosti 

 charakterizuje použitie 
a spracovanie jednotlivých kovov 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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 popísať vlastnosti jednotlivých 
druhov kovov, ich výhody 
a nevýhody 

 popisuje vlastnosti jednotlivých 
druhov kovov, ich výhody a 
nevýhody 

Plasty (použitie plastov z 

hľadiska ich vlastnosti) 

 

4 

 charakterizovať plast ako jeden 
z materiálov využívajúci sa 
v propagácií, vo výtvarníctve, 
v umení a dizajne 

 vymenovať využitia plastov 
z hľadiska ich vlastností 

 charakterizuje plast ako jeden 
z materiálov využívajúci sa 
v propagácií, vo výtvarníctve, 
v umení a dizajne 

 menuje využitia plastov z hľadiska 
ich vlastností 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Textil (rozdelenie vlákien, 

spracovanie vlákien, pletenina 

a tkanina, použitie 

a spracovanie v propagačnom 

výtvarníctve) 
4 

 charakterizovať textil ako jeden 
z materiálov využívajúci sa 
v propagácií, vo výtvarníctve, 
v umení a dizajne 

 vedieť rozdelenie jednotlivých 
vlákien 

 popísať rozdiel medzi pleteninou 
a tkaninou a vymenovať ich 
charakteristické znaky 

 charakterizuje textil ako jeden 
z materiálov využívajúci sa 
v propagácií, vo výtvarníctve, 
v umení a dizajne 

 vedieť rozdelenie jednotlivých 
vlákien 

 popisuje rozdiel medzi pleteninou 
a tkaninou a menuje ich 
charakteristické znaky 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Sadra (výroba, použitie 

a spracovanie v propagačnom 

výtvarníctve) 

4 

 popísať výrobu a použitie 
materiálu sadra 

 definovať hlavné znaky 
a špecifiká sadry 

 vymenovať a popísať použitie 
a spracovanie sadry 
v propagačnom výtvarníctve 

 popisuje výrobu a použitie 
materiálu sadra 

 definuje hlavné znaky a špecifiká 
sadry 

 menuje a popisuje použitie 
a spracovanie sadry 
v propagačnom výtvarníctve 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Fólie (rozdelenie fólií, 

spracovanie a použitie 

v propagačnom výtvarníctve) 4 

 vedieť rozdelenie jednotlivých 
druhov fólií 

 vie rozdelenie jednotlivých 
druhov fólií 

 definuje a charakterizuje hlavné 
znaky a špecifiká jednotlivých fólií 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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 definovať a charakterizovať 
hlavné znaky a špecifiká 
jednotlivých fólií 

 popísať použitie a spracovanie 
fólií v propagačnom výtvarníctve 

 popisuje použitie a spracovanie 
fólií v propagačnom výtvarníctve 

Kompozitné materiály 

(vysvetlenie pojmov, 

rozdelenie, spracovanie 

a použitie v propagačnom 

výtvarníctve) 
 

2 

 definovať a vysvetliť kompozitné 
materiály 

 vedieť rozdelenie jednotlivých 
kompozitných materiálov 

 charakterizovať jednotlivé 
spracovanie a použitie 
kompozitných materiálov 
v propagačnom výtvarníctve 

 definuje a vysvetľuje kompozitné 
materiály 

 vie rozdelenie jednotlivých 
kompozitných materiálov 

 charakterizuje jednotlivé 
spracovanie a použitie 
kompozitných materiálov 
v propagačnom výtvarníctve 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Lepidlá – spojivá farieb 
4 

 
 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Lepidlá – všeobecná 

charakteristika, rozdelenie, 

ich vlastnosti 

 

2 

Výtvarná príprava     

(1. ročník) 

 

 charakterizovať lepidlá a ich 
využitie v jednotlivých výtvarných 
technikách 

 charakterizovať použitie lepidiel, 
ich vlastností a špecifiká 

 charakterizuje lepidlá a ich 
využitie v jednotlivých výtvarných 
technikách 

 charakterizuje použitie lepidiel, 
ich vlastností a špecifiká 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Práca s lepidlami, využitie 

lepidiel 

 
2 

 vedieť rozdelenie jednotlivých 
lepidiel a ich spracovanie 
v jednotlivých odvetviach 

 správne narábať s jednotlivými 
lepidlami, správne zvoliť vhodné 
lepidlo na daný materiál a obhájiť 
svoje rozhodnutie  

 vie rozdelenie jednotlivých 
lepidiel a ich spracovanie 
v jednotlivých odvetviach 

 správne narába s jednotlivými 
lepidlami, správe volí vhodné 
lepidlo na daný materiál 
a obhajuje svoje rozhodnutie 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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Tmely 
2 

 
 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Tmely – všeobecná 

charakteristika, ich praktické 

využitie 

 2 

Výtvarná príprava     

(1. ročník) 

 

 charakterizovať tmely a ich 
využitie v jednotlivých výtvarných 
technikách 

 zadefinovať praktické využitie 
tmelov 

 objasniť jednotlivé tmely a ich 
spracovanie 

 charakterizuje tmely a ich využitie 
v jednotlivých výtvarných 
technikách 

 definuje praktické využitie tmelov 

 objasňuje jednotlivé tmely a ich 
spracovanie 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Rozpúšťadlá a riedidlá 
2 

 
 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Rozpúšťadlá a riedidlá – 

všeobecná charakteristika, 

vlastnosti, ich praktické 

využitie 

2 

Výtvarná príprava     

(1. ročník) 

 

 popísať a charakterizovať 
rozpúšťadlá a riedidlá 

 vymenovať najpoužívanejšie 
riedidlá a rozpúšťadlá 

 objasniť ich použitie, ich 
vlastnosti a hlavné znaky 

 charakterizovať praktické využitie 
a hlavné odvetvia v ktorých sa 
pracuje s rozpúšťadlami a 
riedidlami 

 popisuje a charakterizuje 
rozpúšťadlá a riedidlá 

 menuje najpoužívanejšie riedidlá 
a rozpúšťadlá 

 objasňuje ich použitie, ich 
vlastnosti a hlavné znaky  

 charakterizuje praktické využitie 
a hlavné odvetvia v ktorých sa 
pracuje s rozpúšťadlami a 
riedidlami 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Oleje a živice 
2 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 
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Oleje a živice – všeobecná 

charakteristika, vlastnosti 

a ich praktické využitie  

2 

Výtvarná príprava     

(1.- 2. ročník) 

 

 charakterizovať oleje a živice 

 zadefinovať hlavné znaky 
a vlastnosti olejov a živíc 

 vymenovať schopnosti olejov 
a živíc 

 rozdeľovať oleje a živice do 
jednotlivých skupín 

 vymenovať najpoužívanejšie 
oleje a živice a popísať ich 
použitie v konkrétnej oblasti 

 charakterizuje oleje a živice 

 definuje hlavné znaky 
a vlastnosti olejov a živíc 

 menuje schopnosti olejov 
a živíc 

 rozdeľuje oleje a živice do 
jednotlivých skupín 

 menuje najpoužívanejšie oleje 
a živice a popisuje ich použitie 
v konkrétnej oblasti 

Ústne skupinové 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Vosky, sušivá - sikatívy 

2 

 
 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Vosky, sušivá – sikatívy – 

všeobecná charakteristika, 

zloženie, vlastnosti a ich 

praktické využitie 

 

2 

Výtvarná príprava     

(1.- 2. ročník) 

 

 charakterizovať vosky, sušivá 
a sikatívy, popísať ich využitie 
a spracovanie 

 definovať základné zložky 
potrebné pri výrobe voskov, 
sušív a sikatív 

 charakterizuje vosky, sušivá 
a sikatívy, popisuje ich využitie 
a spracovanie 

 definuje základné zložky 
potrebné pri výrobe voskov, 
sušív a sikatív 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Pigmenty 

2 

 
 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Pigmenty – všeobecná 

charakteristika, vlastnosti 

a ich praktické využitie 
2 

Výtvarná príprava     

(1. – 2. ročník) 

 

- charakterizovať pojem 
pigment 

- opísať použitie pigmentov 

- rozlišovať pigmenty podľa 
druhu 

- charakterizuje pojem 
pigment 

- opisuje použitie pigmentov 

- rozlišuje pigmenty podľa 
druhu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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- opísať a vymenovať 
anorganické a organické 
pigmenty 

- charakterizovať jednotlivé 
vlastnosti pigmentov 

- opisuje a menuje 
anorganické a organické 
pigmenty 

- charakterizuje jednotlivé 
vlastností pigmentov 

Práca s farbami 

10 

 
 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Olejové farby 

  

 

2 

Výtvarná príprava     

(1. – 2. ročník) 

 

- charakterizovať olejové 
farby 

- popísať ich hlavné znaky 
a vlastnosti 

- objasniť technologický 
postup práce s olejovými 
farbami 

- vymenovať pomôcky 
a potreby nevyhnutné pri 
práci s olejovými farbami 

- popísať vznik a vývoj 
olejomaľby 

- podáva charakteristiku 
olejových farieb 

- popisuje ich hlavné znaky 
a vlastnosti 

- objasňuje technologický 
postup práce s olejovými 
farbami 

- menuje pomôcky a potreby 
nevyhnutné pri práci 
s olejovými farbami 

- popisuje vznik a vývoj 
olejomaľby 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Syntetické farby 

 

2 

- charakterizovať syntetické 
farby 

- popísať ich hlavné znaky 
a vlastnosti 

- objasniť technologický 
postup práce so 
syntetickými farbami 

- vymenovať pomôcky 
a potreby nevyhnutné pri 

- charakterizuje syntetické 
farby 

- popisuje ich hlavné znaky 
a vlastnosti 

- objasňuje technologicy 
postup práce so 
syntetickými farbami 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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práci so syntetickými 
farbami 

- menuje pomôcky a potreby 
nevyhnutné pri práci so 
syntetick 

Nitrocelulózové farby 

 

2 

- charakterizovať 
nitrocelulózové farby 

- popísať ich hlavné znaky 
a vlastnosti 

- objasniť technologický 
postup práce 
s nitrocelulózovými farbami 

- vymenovať pomôcky 
a potreby nevyhnutné pri 
práci s nitrocelulózovými 
farbami 

- charakterizuje 
nitrocelulózové farby 

- popisuje ich hlavné znaky 
a vlastnosti 

- objasňuje technologický 
postup práce 
s nitrocelulózovými farbami 

- menuje pomôcky a potreby 
nevyhnutné pri práci 
s nitrocelulózovými farbami 

 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Akrylové farby 

 

2 

- charakterizovať akrylové 
farby 

- popísať ich hlavné znaky 
a vlastnosti 

- objasniť technologický 
postup práce s akrylovými 
farbami 

- vymenovať pomôcky 
a potreby nevyhnutné pri 
práci s akrylovými farbami 

 charakterizuje akrylové farby 

 popisuje ich hlavné znaky 
a vlastnosti 

 objasňuje technologický 
postup práce s akrylovými 
farbami 

 menuje pomôcky a potreby 
nevyhnutné pri práci 
s akrylovými farbami 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Latexové farby 

2 

- charakterizovať latexové 
farby 

- popísať hlavné znaky 
a vlastnosti latexových farieb 

 charakterizuje latexové farby 

 popisuje hlavné znaky 
a vlastnosti latexových farieb 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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- objasniť technologický 
postup práce s latexovými 
farbami 

- vymenovať pomôcky 
a potreby nevyhnutné pri 
práci s latexovými farbami 

 objasňuje technologický 
postup práce s latexovými 
farbami 

 menuje pomôcky a potreby 
nevyhnutné pri práci 
s latexovými farbami 

Náuka o farbe podľa 

Johannesa Ittena 8 

 
 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Teoretické skúmanie 

a praktické využitie jednej zo 

základných zmyslových kvalít 

akou je farba 

2 

  definovať osobnosť Johannesa 
Ittena a jeho teóriu a náuku 
zameranú na farbu a jej 
použitie 

 opísať hlavné vlastnosti farieb 

 rozlíšiť a charakterizovať pojmy 
tón, sýtosť a svetlosť 

 vytvoriť vlastné farebné 
záznamy a maliarske 
kompozície 

 definuje osobnosť Johannesa 
Ittena a jeho teóriu a náuku 
zameranú na farbu a jej 
použitie 

 popisuje hlavné vlastnosti 
farieb 

 rozlišuje a charakterizuje 
pojmy farebný tón, sýtosť 
a svetlosť 

 tvorí vlastné farebné záznamy 
a maliarske kompozície 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Kontrola 

predložených prác 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia prác 

 

Farebné kontrasty 

 

2 

  definovať a objasniť jednotlivé 
farebné kontrasty 

 charakterizovať primárne, 
sekundárne a terciárne farby 

 opísať komplementárne farby  

 definuje a objasňuje jednotlivé 
farebné kontrasty 

 charakterizuje primárne, 
sekundárne a terciárne farby 

 opísať komplementárne farby 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Miešanie farieb 
2 

  vysvetliť zákonitosti miešania 
farieb 

 vysvetľuje zákonitosti miešania 
farieb 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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 definovať a popísať 
chromatické a achromatické 
tóny 

 určiť rozdiel medzi 
polychromatickou 
a monochromatickou 
maľbou 

 definuje a popisuje 
chromatické a achromatické 
tóny 

 určuje rozdiel medzi 
polychromatickou 
a monochromatickou maľbou 

 

Náuka o farebných dojmoch 

2 

  objasniť výrazové stránky 
jednotlivých farieb 

 rozlíšiť fyzikálne a vizuálne 
pôsobenie farieb 

 charakterizovať fyziologické 
pôsobenie svetla a farby 

 charakterizovať psychologické 
pôsobenie farieb 

 charakterizovať symbolické 
pôsobenie farieb 

 vysvetliť pojmy synestézia, 
asociácia, stimulácia 

 objasňuje výrazové stránky 
jednotlivých farieb 

 rozlišuje fyzikálne a vizuálne 
pôsobenie farieb 

 charakterizuje fyziologické 
pôsobenie svetla a farby 

 charakterizuje psychologické 
pôsobenie farieb 

 charakterizuje symbolické 
pôsobenie farieb 

 podáva vysvetlenie pojmov 
synestérzia, asociácia, 
stimulácia 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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ROČNÍK: DRUHÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: TECHNOLÓGIA  1 hodiny týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Prehľad grafických techník 
4 

 
 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Tlač z výšky, tlač z hĺbky – 

spôsob tlače z výšky – vývoj 

a podstata technologických 

postupov pri tlači z výšky, 

základné pojmy a 

terminológia 

 

 

 

 

1 

  popísať spôsob tlače z výšky a 
hĺbky, charakterizovať vývoj 
a podstatu technologických 
postupov pri tlači z výšky 

 vysvetliť základné pojmy 
vzťahujúce sa k tlači z výšky a 
hĺbky 

 vymenovať techniky tlače 
z výšky 

 objasniť pomôcky, materiálové 
zabezpečenie a technologické 
postupy jednotlivých techník 
tlače z výšky a hĺbky 

 vie popísať spôsob tlače 
z výšky a hĺbky, 
charakterizovať vývoj 
a podstatu technologických 
postupov pri tlači z výšky 

 vysvetľuje základné pojmy 
vzťahujúce sa k tlači z výšky 
a hĺbky 

 menuje techniky tlače z výšky 

 objasňuje pomôcky, 
materiálové zabezpečenie 
a technologické postupy 
jednotlivých techník tlače 
z výšky a hĺbky 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Tlač cez sito – sieťotlač 

(serigrafia) – princíp a spôsob 

tlače cez sito, vývoj a podstata 

1 

 
 charakterizovať techniku 

sieťotlače 
 charakterizuje techniku 

sieťotlače 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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technologického postupu, 

využitie a spracovanie 

sieťotlače, základné pojmy 

a terminológia 

 opísať princíp a spôsob tlače cez 
sito 

 definovať podstatu 
technologického procesu, 
vecne opísať vývoj sieťotlače 

 opísať využitie sieťotlače 
a uviesť rôzne možnosti jej 
spracovania 

 zadefinovať a objasniť základné 
pojmy súvisiace s technikou 
sieťotlače 

 popisuje princíp a spôsob 
tlače cez sito 

 definuje podstatu 
technologického procesu, 
vecne popisuje vývoj 
sieťotlače 

 popisuje využitie sieťotlače 
a uvádza rôzne možnosti jej 
spracovania 

 definuje a objasňuje základné 
pojmy súvisiace s technikou 
sieťotlače 

Tlač z plochy – princíp 

a spôsob tlače z plochy, vývoj 

a podstata technologického 

postupu, využitie 

a spracovanie tlače z plochy, 

základné pojmy a 

terminológia 
1 

 charakterizovať techniku tlače 
z plochy 

 opísať princíp a spôsob tlače 
z plochy 

 definovať podstatu 
technologického procesu, vecne 
opísať vývoj tlače z plochy 

 opísať využitie tlače z plochy 
a uviesť rôzne možnosti jej 
spracovania 

 zadefinovať a objasniť základné 
pojmy súvisiace s technikou 
tlače z plochy 

 charakterizuje techniku tlače 
z plochy 

 popisuje princíp a spôsob 
tlače z plochy 

 definuje podstatu 
technologického procesu, 
vecne opisuje vývoj tlače 
z plochy 

 opisuje využitie tlače z plochy 
a uvádza rôzne možnosti jej 
spracovania 

 definuje a objasňuje základné 
pojmy súvisiace s technikou 
tlače z plochy 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Polygrafický výrobný postup 

1 

 charakterizovať výrobný postup 
rôznych polygrafických výrobkov 

 charakterizuje výrobný 
postup rôznych 
polygrafických výrobkov 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 



 

709 
 

Tlačové formy 

3 

 
 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

História výroby tlačových 

foriem 

 1 

Výtvarná príprava     

(2. ročník) 

Dejiny výtvarnej 

kultúry (2. ročník) 

 

 vytvoriť stručnú periodizáciu 
histórie výroby tlačových foriem 

 definovať jednotlivé etapy 
histórie výroby tlačových foriem 

 dokáže vytvoriť stručnú 
periodizáciu histórie výroby 
tlačových foriem 

 definuje jednotlivé etapy 
histórie výroby tlačových 
foriem 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Zhotovenie tlačových foriem 

2 

 aplikovať nadobudnuté 
informácie o tlačových 
postupoch pri zhotovovaní 
tlačovej formy  

 samostatne vyhotoviť tlačovú 
formu 

 aplikuje nadobudnuté 
informácie o tlačových 
postupoch pri zhotovovaní 
tlačovej formy  

 samostatne zhotovuje tlačovú 
formu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Hardvér, softvér a DTP 

8 

 
 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Fázy DTP – história 

a súčasnosť, postscript 

 
2 

Výtvarná príprava     

(2. ročník) 

Dejiny výtvarnej 

kultúry (2. ročník) 

 

 vymenovať fázy DTP 

 vytvoriť stručnú periodizáciu 
histórie výroby tlačových foriem 
až po súčasnosť 

 menuje fázy DTP 

 dokáže vytvoriť stručnú 
periodizáciu histórie výroby 
tlačových foriem až po 
súčasnosť 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Digitalizácia 

 2 

 opísať proces digitalizácie 
vlastnými slovami 

 opisuje proces digitalizácie 
vlastnými slovami 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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Skenovanie 

Zlom stránky 

 

2 

 samostatne vytvoriť čiernobiely 
a farebný sken snímky 

 na oskenovanej snímke vytvoriť 
zlom strany 

 samostatne vytvára 
čiernobiely a farebný sken 
snímky 

 na oskenovanej snímke 
vytvára zlom strany 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia prác  

Kódovanie obrazu 

Grafické formáty  2 

 na oskenovanej snímke vytvoriť 
obrazové kódovanie 

 vymenovať a charakterizovať 
grafické formáty 

 na oskenovanej snímke 
vytvára obrazové kódovanie 

 menuje a charakterizuje 
grafické formáty 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Typografia a základy 

prípravy tlačovín 6 

 
 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

História typografie ako 

umeleckej činnosti 

Pojem font 

 

2 

Výtvarná príprava     

(2. ročník) 

Dejiny výtvarnej 

kultúry (2. ročník) 

 

 vytvoriť stručnú periodizáciu 
histórie typografie ako 
umeleckej činnosti až po 
súčasnosť 

 definovať pojem font 

 vytvára stručnú periodizáciu 
histórie typografie ako 
umeleckej činnosti až po 
súčasnosť 

 definuje pojem font 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Sadzba, história sadzby 

Kompozícia stránky tlačoviny 

Maketa 

 

2 

 vytvoriť stručnú periodizáciu 
histórie sadzby až po súčasnosť 

 opísať kompozíciu stránky 
tlačoviny 

 pripraviť sadzbovú maketu 

 vytvára stručnú periodizáciu 
histórie sadzby až po 
súčasnosť 

 opisuje kompozíciu stránky 
tlačoviny 

 pripravuje sadzbovú maketu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Úprava rukopisov a korektúra 

Príprava pre tlač 2 

 charakterizovať dôležitosť 
korektúr a úprav 
v polygrafickom priemysle 

 charakterizuje dôležitosť 
korektúr a úprav 
v polygrafickom priemysle 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia prác  
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 pripraviť finálnu formu tlačoviny 
pre tlač 

 pripravuje finálnu formu 
tlačoviny pre tlač 

Kniha 
11 

 
 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

História a vývoj ( kníhtlač ) 

 

1 

Výtvarná príprava     

(2. ročník) 

Dejiny výtvarnej 

kultúry (2. ročník) 

 

 vytvoriť stručnú periodizáciu 
histórie kníhtlače až po 
súčasnosť 

 definovať pojem kníhtlač 

 opísať historickú formu 
kníhtlače 

 vytvára stručnú periodizáciu 
histórie kníhtlače až po 
súčasnosť 

 definuje pojem kníhtlač 

 opísuje historickú formu 
kníhtlače 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Architektúra knihy 

 

1 

 rozdeliť knihu podľa jednotlivých 
častí (obálka, chrbát, strany...) 

 definovať stavbu knihy 

 dokáže rodeliť knihu podľa 
jednotlivých častí (obálka, 
chrbát, strany...) 

 definuje stavbu knihy 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Seminárna práca 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia a písomné 

spracovanie seminárnej 

práce 

Príprava podkladov 

 

5 

 pripraviť podklady pre tvorbu 
vlastnej knihy 

 pripravuje podklady pre 
tvorbu vlastnej knihy 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Seminárna práca 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia a písomné 

spracovanie seminárnej 

práce 

Knižné väzby 

Zhotovenie knižného bloku a 

dosiek 
1 

 charakterizovať knižnú väzbu 

 vymenovať typy väzieb 

 zhotoviť vlastný knižný blok a 
dosky 

 charakterizuje knižnú väzbu 

 menuje typy väzieb 

 zhotovuje vlastný knižný blok 
a dosky 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Seminárna práca 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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Prezentácia a písomné 

spracovanie seminárnej 

práce 

Dokončovacie práce 

Slovník odborných pojmov 

3 

 pracovať na finálnych detailoch 
práce  

 definovať jednotlivé odborné 
pojmy, s ktorými bol vopred 
oboznámený formou ppt 
prezentácie 

 pracuje na finálnych detailoch 
práce  

 definuje jednotlivé odborné 
pojmy, s ktorými bol vopred 
oboznámený formou PPT  
prezentácie 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia prác  
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9.2.9 Technické kreslenie 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: VLASTNOSTI MATERIÁLOV, TECHNIKY A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 

Názov predmetu Technické kreslenie 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne,  spolu 132 vyučovacích hodín 

Kód a názov študijného odboru 8260 M 00 propagačné výtvarníctvo 

Ročník 1.-2. 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

     Úlohou vyučovacieho predmetu technické kreslenie je umožniť žiakom získať základné  technické 

znalosti a schopnosti potrebné pre grafické vyjadrenie svojho návrhu. Zvládnuť kreslenie náčrtov a 

konštrukcie rôznych spôsobov názorného zobrazenia podľa daných  pravidiel precízne a zrozumiteľne. 

Po zvládnutí zásad technického kreslenia je potrebné oboznámiť žiakov s tvorbou výkresov v grafických 

programoch, s možnosťou tlače výkresov. Svoju kreativitu môžu žiaci uplatniť najmä pri priestorovom 

modelovaní a vizualizácii dopĺňaním modelov materiálmi a rôznymi typmi osvetlenia. Rozpis učiva v 

učebnej osnove je rámcový a predpokladá aktualizáciu, konkretizáciu a tvorivý prístup vyučujúceho pri 

realizácii vo vyučovacom procese. Medzipredmetové vzťahy sú k predmetom počítačová grafika, 

písmo, informatika. Prostredníctvom predmetu technické kreslenie si žiaci rozšíria teoretické ale aj 

praktické vedomosti a zručnosti, ktoré aktívne uplatnia pri plnení praktických úloh vo svojom odbore.  

  

Ciele vyučovacieho predmetu 
 

     Cieľom predmetu je postupne vypestovať u žiakov základy technického myslenia, rozvíjať 

priestorovú predstavivosť a utvárať asociácie medzi skutočným tvarom zobrazovaného objektu a jeho 

znázornením. Rozvíjať u žiaka technické zručnosti pri presnom kreslení technických výkresov 

zobrazujúcich jednoduché ale aj komplikované objekty. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

     Vo vyučovacom predmete technické kreslenie využívame pre utváranie a rozvíjanie nesledujúcich 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Komunikačné a sociálno – interakčné spôsobilosti:  

- vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory týkajúce sa technických nákresov 

- orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať informácie o technickom kreslení, nákresoch, 
normách a písme 
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- posúdiť význam nadobudnutých informácií v osobnom živote a vo zvolenom povolaní 

- základných pojmov normalizácie v technickom kreslení 

- základných pojmov v pravouhlom premietaní 

- zásad technického zobrazovania telies 

- zásad zobrazovania v rezoch a prierezoch 

 

Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti: 

- stanoviť si ciele a priority podľa svojich schopností, záujmovej a pracovnej orientácii 

- reagovať adekvátne na postrehy, námietky, hodnotenie či kritiku svojho vystupovania, 
prezentovania a presadzovania svojich názorov zo strany druhých ľudí 

- overovať si získané poznatky, kriticky zvažovať názory, postoje a jednanie iných ľudí 

- pracovať v týme a podieľať sa na realizácii spoločných pracovných a iných činností 

- podnecovať prácu týmu vlastnými návrhmi na zlepšenie práce a riešenie úloh, nezaujate 
zvažovať návrhy druhých, rešpektovať pracovný priestor druhých 

- nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým ľudom, rešpektovať kultúru, 
umelecké hodnoty a prejavy druhých ľudí 

 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom: 

- uvedomovať si vlastnú kultúrnu identitu, jej dejiny, špecifiká a odlišnosti od iných kultúr 

- byť vnímavý k umeleckým a kultúrnym prejavom a hodnotám a chápať ich ako významnú 
súčasť ľudskej existencie 

- uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť, dejiny, historické i súčasné 
prejavy v európskom a svetovom kontexte 

- podporovať hodnoty, výtvarné prejavy miestnej, národnej, európskej i svetovej kultúry a mať 
k nim vytvorený pozitívny vzťah 

- aktívne prispievať k vytváraniu a uchovávaniu umeleckých hodnôt a k ich odovzdávaniu ďalším 
generáciám 

 

Praktické spôsobilosti: 

- vybrať potrebný rozmer výkresu a zvoliť správnu mierku a písmo pre zobrazenie, 

- vedieť čítať a rozumieť údajom uvedených na strojníckych výkresoch, 

- vedieť zobrazovať strojnícke súčiastky v pravouhlom premietaní, 

- vedieť nakresliť jednoduchú súčiastku, okótovať ju, označiť a popísať výkres, 

- používať správne názvoslovie strojových súčiastok a častí strojov. 
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Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

1. ročník   

Základy technického kreslenia Výklad, prepojenie teórie s praxou, 
Výklad, praktická ukážka 
zobrazovania do priemetní, praktické 
zobrazovanie telies, Praktická práca 
s normami 

Frontálna výučba, práca v skupinkách, 

individuálna práca, práca s knihou, 

pozorovanie, písomné a grafické 

dopĺňanie 

Zobrazovacie metódy Výklad, prepojenie teórie s praxou, 
Výklad, praktická ukážka 
zobrazovania do priemetní, praktické 
zobrazovanie telies, Praktická práca 
s normami 

Frontálna výučba, práca v skupinkách, 

individuálna práca, práca s knihou, 

pozorovanie, písomné a grafické 

dopĺňanie 

Pravouhlé premietanie Výklad, prepojenie teórie s praxou, 

Výklad, praktická ukážka 

zobrazovania do priemetní, praktické 

zobrazovanie telies, Praktická práca 

s normami 

Frontálna výučba, práca v skupinkách, 

individuálna práca, práca s knihou, 

pozorovanie, písomné a grafické 

dopĺňanie 

Siete telies Výklad, prepojenie teórie s praxou, 

Výklad, praktická ukážka 

zobrazovania do priemetní, praktické 

zobrazovanie telies, Praktická práca 

s normami 

Frontálna výučba, práca v skupinkách, 

individuálna práca, práca s knihou, 

pozorovanie, písomné a grafické 

dopĺňanie 

Kótovanie na technických 

výkresoch 

Výklad, prepojenie teórie s praxou, 

Výklad, praktická ukážka 

zobrazovania do priemetní, praktické 

zobrazovanie telies, Praktická práca 

s normami 

Frontálna výučba, práca v skupinkách, 

individuálna práca, práca s knihou, 

pozorovanie, písomné a grafické 

dopĺňanie 

Tvorba technickej dokumentácie Výklad, prepojenie teórie s praxou, 

Výklad, praktická ukážka 

zobrazovania do priemetní, praktické 

zobrazovanie telies, Praktická práca 

s normami 

Frontálna výučba, práca v skupinkách, 

individuálna práca, práca s knihou, 

pozorovanie, písomné a grafické 

dopĺňanie 
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2. ročník   

Názorné zobrazovanie Výklad, prepojenie teórie s praxou, 

Výklad, praktická ukážka 

zobrazovania do priemetní, praktické 

zobrazovanie telies, Praktická práca 

s normami 

Frontálna výučba, práca v skupinkách, 

individuálna práca, práca s knihou, 

pozorovanie, písomné a grafické 

dopĺňanie 

Osvetlenie telies Výklad, prepojenie teórie s praxou, 

Výklad, praktická ukážka 

zobrazovania do priemetní, praktické 

zobrazovanie telies, Praktická práca 

s normami 

Frontálna výučba, práca v skupinkách, 

individuálna práca, práca s knihou, 

pozorovanie, písomné a grafické 

dopĺňanie 

Perspektívne zobrazovanie Výklad, prepojenie teórie s praxou, 

Výklad, praktická ukážka 

zobrazovania do priemetní, praktické 

zobrazovanie telies, Praktická práca 

s normami 

Frontálna výučba, práca v skupinkách, 

individuálna práca, práca s knihou, 

pozorovanie, písomné a grafické 

dopĺňanie 

Priestorové modelovanie 

v počítačových programoch 

Výklad, prepojenie teórie s praxou, 

Výklad, praktická ukážka 

zobrazovania do priemetní, praktické 

zobrazovanie telies, Praktická práca 

s normami 

Frontálna výučba, práca v skupinkách, 

individuálna práca, práca s knihou, 

pozorovanie, písomné a grafické 

dopĺňanie 

Základy vizualizácie 

v počítačových programoch 

Výklad, prepojenie teórie s praxou, 

Výklad, praktická ukážka 

zobrazovania do priemetní, praktické 

zobrazovanie telies, Praktická práca 

s normami 

Frontálna výučba, práca v skupinkách, 

individuálna práca, práca s knihou, 

pozorovanie, písomné a grafické 

dopĺňanie 

Vytvorenie výkresu z 3D modelu Výklad, prepojenie teórie s praxou, 

Výklad, praktická ukážka 

zobrazovania do priemetní, praktické 

zobrazovanie telies, Praktická práca 

s normami 

Frontálna výučba, práca v skupinkách, 

individuálna práca, práca s knihou, 

pozorovanie, písomné a grafické 

dopĺňanie 
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Učebné zdroje 

      Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

1. ročník 

Základy technického 

kreslenia 

Terbajovský, Fedor: Technické 

kreslenie ISBN 80-06-00361-7, 

Holoubek, Leinveber, Švercl: 

Technické kreslenie 63-329-87 

Strojnícke tabuľky 

 

Prenosný 

dataprojektor, 

Počítače, tlačiareň, 

Internet, Projekčné 

plátno,  

Ceruzky, Pero, 
Guma, 
Trojuholník, 
Pravítko, 
Kružidlo, PC, 
Šablóny 
 

 

Zobrazovacie metódy Terbajovský, Fedor: Technické 

kreslenie ISBN 80-06-00361-7, 

Holoubek, Leinveber, Švercl: 

Technické kreslenie 63-329-87 

Strojnícke tabuľky 

 

Prenosný 

dataprojektor, 

Počítače, tlačiareň, 

Internet, Projekčné 

plátno,  

Ceruzky, Pero, 
Guma, 
Trojuholník, 
Pravítko, 
Kružidlo, PC, 
Šablóny 
 

 

Základy technického 

kreslenia 

Terbajovský, Fedor: Technické 

kreslenie ISBN 80-06-00361-7, 

Holoubek, Leinveber, Švercl: 

Technické kreslenie 63-329-87 

Strojnícke tabuľky 

 

Prenosný 

dataprojektor, 

Počítače, tlačiareň, 

Internet, Projekčné 

plátno,  

Ceruzky, Pero, 
Guma, 
Trojuholník, 
Pravítko, 
Kružidlo, PC, 
Šablóny 
 

 

Siete telies Terbajovský, Fedor: Technické 

kreslenie ISBN 80-06-00361-7, 

Holoubek, Leinveber, Švercl: 

Technické kreslenie 63-329-87 

Strojnícke tabuľky 

 

Prenosný 

dataprojektor, 

Počítače, tlačiareň, 

Internet, Projekčné 

plátno,  

Ceruzky, Pero, 

Guma, 

Trojuholník, 

Pravítko, 

Kružidlo, PC, 

Šablóny 
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Kótovanie na 

technických 

výkresoch 

Terbajovský, Fedor: Technické 

kreslenie ISBN 80-06-00361-7, 

Holoubek, Leinveber, Švercl: 

Technické kreslenie 63-329-87 

Strojnícke tabuľky 

 

Prenosný 

dataprojektor, 

Počítače, tlačiareň, 

Internet, Projekčné 

plátno,  

Ceruzky, Pero, 

Guma, 

Trojuholník, 

Pravítko, 

Kružidlo, PC, 

Šablóny 

 

Tvorba technickej 

dokumentácie 

Terbajovský, Fedor: Technické 

kreslenie ISBN 80-06-00361-7, 

Holoubek, Leinveber, Švercl: 

Technické kreslenie 63-329-87 

Strojnícke tabuľky 

 

Prenosný 

dataprojektor, 

Počítače, tlačiareň, 

Internet, Projekčné 

plátno,  

Ceruzky, Pero, 

Guma, 

Trojuholník, 

Pravítko, 

Kružidlo, PC, 

Šablóny 

 

2. ročník 

Názorné 

zobrazovanie 

Terbajovský, Fedor: Technické 

kreslenie ISBN 80-06-00361-7, 

Holoubek, Leinveber, Švercl: 

Technické kreslenie 63-329-87 

Strojnícke tabuľky 

 

Prenosný 

dataprojektor, 

Počítače, tlačiareň, 

Internet, Projekčné 

plátno,  

Ceruzky, Pero, 

Guma, 

Trojuholník, 

Pravítko, 

Kružidlo, PC, 

Šablóny 

 

Osvetlenie telies Terbajovský, Fedor: Technické 

kreslenie ISBN 80-06-00361-7, 

Holoubek, Leinveber, Švercl: 

Technické kreslenie 63-329-87 

Strojnícke tabuľky 

 

Prenosný 

dataprojektor, 

Počítače, tlačiareň, 

Internet, Projekčné 

plátno, 

Ceruzky, Pero, 

Guma, 

Trojuholník, 

Pravítko, 

Kružidlo, PC, 

Šablóny 

 

Perspektívne 

zobrazovanie 

Terbajovský, Fedor: Technické 

kreslenie ISBN 80-06-00361-7, 

Holoubek, Leinveber, Švercl: 

Technické kreslenie 63-329-87 

Strojnícke tabuľky 

 

Prenosný 

dataprojektor, 

Počítače, tlačiareň, 

Internet, Projekčné 

plátno, 

Ceruzky, Pero, 

Guma, 

Trojuholník, 

Pravítko, 

Kružidlo, PC, 

Šablóny 
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Priestorové 

modelovanie 

v počítačových 

programoch 

Terbajovský, Fedor: Technické 

kreslenie ISBN 80-06-00361-7, 

Holoubek, Leinveber, Švercl: 

Technické kreslenie 63-329-87 

Strojnícke tabuľky 

 

Prenosný 

dataprojektor, 

Počítače, tlačiareň, 

Internet, Projekčné 

plátno, 

Ceruzky, Pero, 

Guma, 

Trojuholník, 

Pravítko, 

Kružidlo, PC, 

Šablóny 

 

Základy vizualizácie 

v počítačových 

programoch 

Terbajovský, Fedor: Technické 

kreslenie ISBN 80-06-00361-7, 

Holoubek, Leinveber, Švercl: 

Technické kreslenie 63-329-87 

Strojnícke tabuľky 

 

Prenosný 

dataprojektor, 

Počítače, tlačiareň, 

Internet, Projekčné 

plátno, 

Ceruzky, Pero, 

Guma, 

Trojuholník, 

Pravítko, 

Kružidlo, PC, 

Šablóny 

 

Vytvorenie výkresu 

z 3D modelu 

Terbajovský, Fedor: Technické 

kreslenie ISBN 80-06-00361-7, 

Holoubek, Leinveber, Švercl: 

Technické kreslenie 63-329-87 

Strojnícke tabuľky 

 

Prenosný 

dataprojektor, 

Počítače, tlačiareň, 

Internet, Projekčné 

plátno,  

Ceruzky, Pero, 

Guma, 

Trojuholník, 

Pravítko, 

Kružidlo, PC, 

Šablóny 
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UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU Technické kreslenie 

ROČNÍK: PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: TECHNICKÉ KRESLENIE  2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Základy technického 

kreslenia 10 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Formáty technických výkresov 

2 
Matematika 

(geometria) 

- vymenovať formáty výkresov 

- zložiť technický výkres 

- menuje formáty výkresov 

- dokáže správne poskladať 
technický výkres 

Ústne skupinové 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Druhy čiar a ich použitie 

 2 

- vymenovať a načrtnúť  rôzne 
druhy čiar 

- načrtnúť geometrické tvary  
podľa znenia 

- menuje a skicuje  rôzne druhy 
čiar 

- skicuje geometrické tvary  podľa 
znenia 

Ústne skupinové 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Technické písmo 

 
2 

- napísať text normalizovaným 
písmom 

- charakterizovať technické písmo 

- píše s využitím normalizovaného 
písma 

- charakterizuje technické písmo 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Mierky zobrazovania 

 
2 

- vymenovať typy mierok 

- použiť vhodnú mierku v praxi 

- menuje typy mierok 

- používa vhodnú mierku v praxi 

Ústne skupinové 

skúšanie 

Ústne odpovede 
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Základy rysovania 

2 

- naskicovať základ. geom. 
Konštrukcie 

- prerysovať skicu 

- vymenovať pravidlá rysovania 

- skicuje základné geometrické 
konštrukcie 

- prerába skicu do rysovanej 
podoby 

- menuje pravidlá rysovania 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Prezentácia prác 

Zobrazovacie metódy 6 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Spôsoby zobrazenia 

trojrozmerného priestoru do 

roviny 2 

Matematika 

(geometria) 

- vymenovať spôsoby zobrazovania 

- prekresliť a premietnuť teleso do 
roviny 

- menuje spôsoby zobrazovania 

- prekresľuje a premieta teleso do 
roviny 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Informatívny prehľad metód 

2 

- vymenovať zobrazovacie metódy 

- charakterizovať zadanú 
zobrazovaciu metódu 

- premietnuť teleso do roviny 
podľa zadanej metódy 

- menuje zobrazovacie metódy 

- charakterizuje zadanú 
zobrazovaciu metódu 

- premieta teleso do roviny podľa 
zadanej metódy 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Pravouhlé premietanie 20 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Pravouhlé premietanie na tri 

navzájom kolmé priemetne 

2 

Matematika 

(geometria) 

- opísať zásady pravouhlého 
zobrazovania 

- definovať pojem kolmá 
priemetňa 

- opísať zásady pravouhlého 
zobrazovania 

- definovať pojem kolmá 
priemetňa 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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Nárys  telies 

6 

- definovať pojem nárys 

- nakresliť teleso v cez rovinu 
nárysu 

- definuje pojem nárys 

- kreslí teleso v cez rovinu nárysu 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Prezentácia prác  

Pôdorys telies 

6 

- definovať pojem pôdorys 

- nakresliť teleso v cez rovinu 
pôdorysu 

- definuje pojem pôdorys 

- kreslí teleso v cez rovinu 
pôdorysu 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Prezentácia prác  

Bokorys telies 

 6 

- definovať pojem bokorys 

- nakresliť teleso v cez rovinu 
bokorysu 

- definuje  pojem bokorys 

- kreslí  teleso v cez rovinu 
bokorysu 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Prezentácia prác  

Siete telies 
8 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Konštrukcia plášťa 

jednoduchých priestorových 

telies 4 

Matematika 

(geometria) 

- naskicovať jednoduchý 
geometrický predmet 

- vytvoriť skicu plášťa 
jednoduchého geometrického 
predmetu 

- vytvoriť nárys plášťa  

- skicuje jednoduchý geometrický 
predmet 

- vytvára skicu plášťa 
jednoduchého geometrického 
predmetu 

- vytvára nárys plášťa  

Ústne skupinové 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Priestorový model 

4 

- naskicovať jednoduché 
trojrozmerné teleso 

- vytvoriť nárys trojrozmerného 
telesa 

- skicuje jednoduché trojrozmerné 
teleso 

- vytvára nárys trojrozmerného 
telesa 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 
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Kótovanie na technických 

výkresoch 6 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Základné pojmy 

2 

Matematika 

(geometria) 

- definovať pojem kótovanie 

- vymenovať druhy kótovania 

- definuje pojem kótovanie 

- menuje druhy kótovania 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Pravidlá a spôsoby kótovania 

4 

- charakterizovať spôsoby 
kótovania 

- opísať pravidlá kótovania 

- charakterizuje spôsoby kótovania 

- opisuje pravidlá kótovania 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Tvorba technickej 

dokumentácie 16 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Úvod- orientácia na ploche, 

ponuka nástrojov, zadávanie 

príkazov 

 

4 

Matematika 

(geometria) 

- pracovať v PC programe určenom 
na tvorbu technickej 
dokumentácie 

- zadať aspoň 5 funkčných príkazov 
v programe 

- pracuje v PC programe určenom 
na tvorbu technickej 
dokumentácie 

- dokáže zadať aspoň 5 funkčných 
príkazov v programe 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Prezentácia prác  

Tvorba a úpravy 

dvojrozmerných objektov 

 
6 

- vytvoriť jednoduchý 
dvojrozmerný objekt v danom 
programe 

- upraviť objekt do požadovanej 
podoby 

- vytvára jednoduchý 
dvojrozmerný objekt v danom 
programe 

- upravuje objekt do požadovanej 
podoby 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Prezentácia prác  
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Kótovanie – druhy kót a 

spôsoby kótovania v 

počítačových programoch  

 

6 

 
- vymenovať druhy kót 

- charakterizovať jednotlivé 
spôsoby kótovania v PC 
programoch 

- aplikovať kóty na vytvorený 
dvojrozmerný objekt v PC 

- menuje druhy kót 

- charakterizuje jednotlivé spôsoby 
kótovania v PC programoch 

- aplikuje kóty na vytvorený 
dvojrozmerný objekt v PC 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

 

ROČNÍK: DRUHÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: TECHNICKÉ KRESLENIE  1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Názorné zobrazovanie 
4 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Kosouhlé premietanie 

2 

 - charakterizovať názorné 
zobrazovanie 

- objasniť súvislosti týkajúce sa 
rovnobežného premietania 

- vysvetliť pojem kosouhlé 
premietanie 

- realizovať technické nákresy s 
využitím kosouhlého premietania 

- charakterizuje názorné 
zobrazovanie 

- objasňuje súvislosti týkajúce sa 
rovnobežného premietania 

- vie vysvetliť pojem kosouhlé 
premietanie 

- realizuje technické nákresy s 
využitím kosouhlého premietania 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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Konštrukcia izometrie, 

dimetrie 

2 

- vysvetliť pojem pravouhlá 
axonometria 

- objasniť dva druhy 
axonometrického premietania 

- charakterizovať pojem izometria 

- charakterizovať pojem dimetria 

- zrealizovať technickú 
dokumentáciu: zobrazenie kocky 
v krasouhlóm premietaní a v 
izometrií  

- vie vysvetliť pojem pravouhlá 
axonometria 

- objasňuje dva druhy 
axonometrického premietania 

- charakterizuje pojem izometria 

- charakterizuje pojem dimetria 

- realizuje technickú 
dokumentáciu: zobrazuje kocku v 
krasouhlóm premietaní a v 
izometrií 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia prác 

Osvetlenie telies 4 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Osvetlenie telies – 

rovnobežné, centrálne 

2 

 - rozlišovať osvetlenie zdroja svetla 
na rovnobežné a stredové 
osvetlenie 

- rozlišuje osvetlenie zdroja svetla 
na rovnobežné a stredové 
osvetlenie 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Osvetlenie základných 

geometrických telies – 

konštrukcia vrhnutého tieňa 

na jednu a obe priemetne 
2 

- vyhotoviť konštrukcie vlastného a 
vrhnutého tieňa kužeľa 

- zrealizovať konštrukcie vlastného 
a vrhnutého tieňa telesa 

- zrealizovať konštrukcie 
vrhnutého tieňa na jednu a obe 
priemetne   

- Vyhotovuje konštrukcie vlastného 
a vrhnutého tieňa kužeľa 

- realizuje konštrukcie vlastného a 
vrhnutého tieňa telesa 

- realizuje konštrukcie vrhnutého 
tieňa na jednu a obe priemetne 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia prác 

Perspektívne zobrazenie 4  
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Žiak má: Žiak: 

Základné pojmy 

2 

 - vysvetliť pojem perspektíva, 
objasniť perspektívne 
zobrazovanie 

- vedieť objasniť pojmy ako je 
úbežník, úbežníkový bod, 
horizont 

- charakterizovať históriu 
perspektívy a opísať dejiny 
perspektívneho zobrazovania 

- vymenovať základné druhy 
perspektívy a stručne, ale vecne 
ich opísať 

- vymenovať druhy trojúbežníkovej 
perspektívy 

- vie vysvetliť pojem perspektíva, 
objasňuje perspektívne 
zobrazovanie 

- vie objasniť pojmy ako je úbežník, 
úbežníkový bod, horizont 

- charakterizuje históriu 
perspektívy a popisuje dejiny 
perspektívneho zobrazovania 

- menuje základné druhy 
perspektívy a stručne, ale vecne 
ich popisuje 

- menuje druhy trojúbežníkovej 
perspektívy 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia prác 

Priečelná perspektíva 

1 

- vysvetliť pojem priečelná 
perspektíva 

- objasniť jej zákonitosti a hlavné 
podmienky  

- vie vysvetliť pojem priečelná 
perspektíva 

- objasňuje jej zákonitosti a hlavné 
podmienky 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Nárožná perspektíva 

1 

- vysvetliť pojem nárožná 
perspektíva 

- objasniť jej zákonitosti a hlavné 
podmienky 

- vie vysvetliť pojem nárožná 
perspektíva 

- objasňuje jej zákonitosti a hlavné 
podmienky 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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Priestorové modelovanie 

v počítačových 

programoch 
14 

  

 

 

Žiak má: 

 

 

 

Žiak: 

  

Základné spôsoby 

priestorového modelovania 

pomocou kriviek, telies a 

plôch 

9 

 - poznať základné spôsoby 
priestorového modelovania 
pomocou kriviek 

- objasniť základné spôsoby 
priestorového modelovania v 
počítačových programoch 

- správne pracovať  v počítačových 
programoch 

- vedieť vyhotoviť jednoduché 
modelácie jednotlivých telies 
pomocou vhodných úkonov v 
počítačových programoch 

- pozná základné spôsoby 
priestorového modelovania 
pomocou kriviek 

- objasňuje základné spôsoby 
priestorového modelovania v 
počítačových programoch 

- správne pracuje v počítačových 
programoch 

- vie vyhotoviť jednoduché 
modelácie jednotlivých telies 
pomocou vhodných úkonov v 
počítačových programoch 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia prác 

 

Úpravy priestorových 

objektov 

6 

- poznať základné možnosti úpravy 
priestorových objektov v 
počítačových programoch 

- zrealizovať úpravy priestorových 
objektov v počítačových 
programoch 

- pozná základné možnosti úpravy 
priestorových objektov v 
počítačových programoch 

- zrealizovať úpravy priestorových 
objektov v počítačových 
programoch  

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia prác 

 

Základy vizualizácie 

v počítačových 

programoch 

5 
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Žiak má: Žiak: 

Priradenie a úprava 

materiálov 
3 

 - vhodnými počítačovými úpravami 
a krokmi vytvoriť telesá a 
predmety a zdôrazniť ich textúru 
a materiál  

- vhodnými počítačovými úpravami 
a krokmi vie vytvoriť telesá a 
predmety a zdôrazňuje ich 
textúru a materiál 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Osvetlenie modelu 

2 

- vhodnými počítačovými úpravami 
a krokmi zachytiť správne 
osvetlenie vymodelovaných telies 

- Vhodnými počítačovými 
úpravami a krokmi zachytiť 
správne osvetlenie 
vymodelovaných telies 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Vytvorenie výkresu z 3D 

modelu 2 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Vytvorenie výkresu z 3D 

modelu 

 

2 

 - správne narábať s počítačovými 
programami a vytvoriť výsledný 
výkres z 3D modelu 

- správne narába s počítačovými 
programami a vie vytvoriť 
výsledný výkres z 3D modelu 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

 

 

 



 

729 
 

9.2.10 Navrhovanie 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: NÁVRHOVÁ TVORBA 

Názov predmetu Navrhovanie 

Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne,  spolu 315 vyučovacích hodín 

Kód a názov študijného odboru 8260 M 00 propagačné výtvarníctvo 

Ročník 3.-4. 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

     Učivo predmetu navrhovanie rozvíja vlastnú tvorivú aktivitu žiakov a učí ich samostatne    riešiť   

zadanú   úlohu. Výchovno-vzdelávacie ciele  majú svoje ťažisko  v nadväzovaní na vedomosti a zručnosti  

získané predchádzajúcim štúdiom výtvarných predmetov, vo  výchove vlastného výtvarného názoru a 

rozvoja invenčných schopností, ktoré sú predpokladom  úspešného riešenia úloh v oblasti propagačnej 

grafiky. Obsah učebného predmetu  navrhovanie nadväzuje  na predmet výtvarná príprava, písmo, 

technológia a súvisí s predmetom prax. 

  

Ciele vyučovacieho predmetu 

     Cieľom predmetu navrhovanie je samostatne analyzovať zadanú úlohu, jasne formulovať výtvarnú 

myšlienku a obsah propagačného zámeru, pri riešení úloh samostatne experimentovať, uplatňovať 

netradičné  myšlienky  a  metódy  práce, rovnako klásť dôraz na invenciu a výtvarné stvárnenie, 

zhodnotiť a obhájiť zvolené výtvarné riešenie i z  hľadiska   psychologického  pôsobenia riešeného 

propagačného prostriedku. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Vo vyučovacom predmete navrhovanie využívame pre utváranie a rozvíjanie nesledujúcich 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

 

Komunikačné a sociálno – interakčné spôsobilosti:  

- posúdiť význam nadobudnutých informácií v osobnom živote a vo zvolenom povolaní 

- zúčastňovať sa aktívne diskusie, formulovať a obhajovať svoje názory a postoje 

- uplatňovať vlastný výtvarný a estetický názor, vnímať, myslieť a samostatne sa vyjadrovať 
kultivovaným spôsobom 
 



 

730 
 

Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti: 

- reagovať adekvátne na postrehy, námietky, hodnotenie či kritiku svojho vystupovania, 
prezentovania a presadzovania svojich názorov zo strany druhých ľudí 

- overovať si získané poznatky, kriticky zvažovať názory, postoje a jednanie iných ľudí 

- pracovať v týme a podieľať sa na realizácii spoločných pracovných a iných činností 
- prijímať ocenenie, radu a kritiku a čerpať poučenie pre ďalšiu prácu 
- samostatne plánovať a organizovať si učenie a pracovnú činnosť 

- podnecovať prácu týmu vlastnými návrhmi na zlepšenie práce a riešenie úloh, nezaujate 
zvažovať návrhy druhých, rešpektovať pracovný priestor druhých 

- nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým ľudom, rešpektovať kultúru, 
umelecké hodnoty a prejavy druhých ľudí 

 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom: 

- uvedomovať si vlastnú kultúrnu identitu, jej dejiny, špecifiká a odlišnosti od iných kultúr 

- byť vnímavý k umeleckým a kultúrnym prejavom a hodnotám a chápať ich ako významnú 
súčasť ľudskej existencie 

- uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť, dejiny, historické i súčasné 
prejavy v európskom a svetovom kontexte 

- podporovať hodnoty, výtvarné prejavy miestnej, národnej, európskej i svetovej kultúry a mať 
k nim vytvorený pozitívny vzťah 

- aktívne prispievať k vytváraniu a uchovávaniu umeleckých hodnôt a k ich odovzdávaniu ďalším 
generáciám 

 

Spôsobilosť využívať informačné technológie: 

- samostatne vyhľadávať vhodné zdroje a informácie potrebné k spracovaniu seminárnych prác 
či iných odborných textov a referátov na zadanú tému 

- evidovať, triediť a uchovávať informácie s cieľom využívať ich pri spracúvaní danej témy 

- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným 
informáciám a byť mediálne gramotný 

- adekvátnou formou spracovať odborný textový dokument na zadanú tému prostredníctvom 
počítača 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 
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Metódy  Formy práce 

3. ročník   

Kompozičné riešenie plochy Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, riešenie praktického 
zadania 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s PC a jeho príslušenstvom 

Prezentácia 

Plošný propagačný objekt Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, riešenie praktického 
zadania 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s PC a jeho príslušenstvom 

Prezentácia 

Polročná samostatná práca Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, seminárna práca 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s PC a jeho príslušenstvom 

Prezentácia 

Textové kompozičné riešenie 

plochy 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, riešenie praktického 
zadania 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s PC a jeho príslušenstvom 

Prezentácia 

Analýza obrazu Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, riešenie praktického 
zadania 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s PC a jeho príslušenstvom 

Prezentácia 
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Trojrozmerný propagačný objekt Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, riešenie praktického 
zadania 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s PC a jeho príslušenstvom 

Prezentácia 

Koncoročná samostatná práca Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, seminárna práca 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s PC a jeho príslušenstvom 

Prezentácia 

4. ročník   

Plošný a priestorový objekt s 

použitím fotografie 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, riešenie praktického 
zadania 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s PC a jeho príslušenstvom 

Prezentácia 

Výtvarné riešenie propagačnej 

akcie  

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, riešenie praktického 
zadania 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s PC a jeho príslušenstvom 

Prezentácia 

Polročná samostatná práca Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s PC a jeho príslušenstvom 

Prezentácia 



 

733 
 

Komplexné riešenie propagácie Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, riešenie praktického 
zadania 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s PC a jeho príslušenstvom 

Prezentácia 

 

Učebné zdroje 

      Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

3. ročník 

Kompozičné riešenie 

plochy 

Ullmann H. F.: Digital art, Ullmann 

publishing, 2009. 

Clow K. E.: Reklama, propagace 

a marketingová komunikace, 

Computer press, 2008. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Papier, kartón, 

lepidlá, obrázky, 

fotografie, texty, 

PC, nožnice, iné 

výtvarné potreby 

 

Plošný propagačný 

objekt 

Ullmann H. F.: Digital art, Ullmann 

publishing, 2009. 

Clow K. E.: Reklama, propagace 

a marketingová komunikace, 

Computer press, 2008. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Papier, kartón, 

lepidlá, obrázky, 

fotografie, texty, 

PC, nožnice, iné 

výtvarné potreby 

 

Polročná samostatná 

práca 

Ullmann H. F.: Digital art, Ullmann 

publishing, 2009. 

Clow K. E.: Reklama, propagace 

a marketingová komunikace, 

Computer press, 2008. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Papier, kartón, 

lepidlá, obrázky, 

fotografie, texty, 

PC, nožnice, iné 

výtvarné potreby 
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Textové kompozičné 

riešenie plochy 

Kondratov A. M.: Kniha o písme, 

Vydavateľstvo Smena, 1981. 

 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Papier, kartón, 

lepidlá, obrázky, 

fotografie, texty, 

PC, nožnice, iné 

výtvarné potreby 

 

Analýza obrazu Ullmann H. F.: Digital art, Ullmann 

publishing, 2009. 

Clow K. E.: Reklama, propagace 

a marketingová komunikace, 

Computer press, 2008. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový materiál   

Trojrozmerný 

propagačný objekt 

Ullmann H. F.: Digital art, Ullmann 

publishing, 2009. 

Clow K. E.: Reklama, propagace 

a marketingová komunikace, 

Computer press, 2008. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Papier, kartón, 

lepidlá, obrázky, 

fotografie, texty, 

PC, nožnice, iné 

výtvarné potreby 

 

Koncoročná 

samostatná práca 

Ullmann H. F.: Digital art, Ullmann 

publishing, 2009. 

Clow K. E.: Reklama, propagace 

a marketingová komunikace, 

Computer press, 2008. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Papier, kartón, 

lepidlá, obrázky, 

fotografie, texty, 

PC, nožnice, iné 

výtvarné potreby 

 

4. ročník 

Plošný a priestorový 

objekt s použitím 

fotografie 

Ullmann H. F.: Digital art, Ullmann 

publishing, 2009. 

Rush M.: New media in art. 

London: Thames & Hudson world 

of art, 2005. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Papier, kartón, 

lepidlá, obrázky, 

fotografie, texty, 

PC, nožnice, iné 

výtvarné potreby 

 

Výtvarné riešenie 

propagačnej akcie  

Ullmann H. F.: Digital art, Ullmann 

publishing, 2009. 

Clow K. E.: Reklama, propagace 

a marketingová komunikace, 

Computer press, 2008. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Papier, kartón, 

lepidlá, obrázky, 

fotografie, texty, 

PC, nožnice, iné 

výtvarné potreby 
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Magnetická 

tabuľa 

Stojany, pasparty 

Polročná samostatná 

práca 

Ullmann H. F.: Digital art, Ullmann 

publishing, 2009. 

Clow K. E.: Reklama, propagace 

a marketingová komunikace, 

Computer press, 2008. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Papier, kartón, 

lepidlá, obrázky, 

fotografie, texty, 

PC, nožnice, iné 

výtvarné potreby 

Stojany, pasparty 

 

Komplexné riešenie 

propagácie 

Ullmann H. F.: Digital art, Ullmann 

publishing, 2009. 

Clow K. E.: Reklama, propagace 

a marketingová komunikace, 

Computer press, 2008. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Papier, kartón, 

lepidlá, obrázky, 

fotografie, texty, 

PC, nožnice, iné 

výtvarné potreby 

Stojany, pasparty 
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UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU Navrhovanie 

ROČNÍK: TRETÍ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: NAVRHOVANIE  5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Kompozičné riešenie 

plochy 20 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Reliéfna kompozícia 

10 

Výtvarná príprava     

(1. – 2. ročník) 

Písmo (2. ročník) 

Technológia (3. 

ročník) 

Počítačová grafika (3. 

ročník) 

- v prostredí školy pomocou 
techniky frotáže hľadať a skúmať 
rôzne reliéfy a aplikovať na 
podklad 

- umelo pomocou technikou 
asambláže dotvárať návrh 

- v prostredí školy pomocou 
techniky frotáže hľadá a skúma 
rôzne reliéfy a aplikuje na 
podklad 

- umelo pomocou technikou 
asambláže dotvára návrh 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Prezentácia prác 

 

Farebná kompozícia s 

vyjadrením štruktúr 
10 

- farebne dotvárať vytvorený reliéf 
na podklade 

- farebne dotvárať vytvorený reliéf 
na podklade 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Prezentácia prác 

 

Plošný propagačný objekt 35 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
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Návrh plošného objektu 

Obsah, kompozícia 10 

Výtvarná príprava     

(1. – 2. ročník) 

Písmo (2. ročník) 

Technológia (3. 

ročník) 

Počítačová grafika (3. 

ročník) 

- vytvoriť obsahový návrh plošného 
objektu 

- určiť si kompozíciu a farebné 
riešenie objektu 

- vytvára obsahový návrh plošného 
objektu 

- určuje si kompozíciu a farebné 
riešenie objektu 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Prezentácia prác 

 

Písmo v plošnom 

propagačnom objekte 
25 

- do vzniknutého plošného objektu 
skúšať aplikovať písmo, tak aby 
jeho typy korešpondovali 
technicky (boil prehľadné a 
čitateľné) a plnili aj estetickú 
funkciu (ozdobné písmo) 

- do vzniknutého plošného objektu 
skúša aplikovať písmo, tak aby 
jeho typy korešpondovali 
technicky (boil prehľadné a 
čitateľné) a plnili aj estetickú 
funkciu (ozdobné písmo) 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Prezentácia prác 

 

Polročná samostatná 

práca 25 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Výber a návrh práce podľa 

zadaných tém 

25 

Výtvarná príprava     

(1. – 2. ročník) 

Písmo (2. ročník) 

Technológia (3. 

ročník) 

Počítačová grafika (3. 

ročník) 

- samostatne obsahovo 
a kompozične vypracovať návrh 
polročnej práce 

- pomocou doteraz 
nadobudnutých vedomostí 
a zručností vypracovať 
individuálnu polročnú prácu 

- samostatne obsahovo 
a kompozične vypracováva návrh 
polročnej práce 

- pomocou doteraz 
nadobudnutých vedomostí 
a zručností vypracováva 
individuálnu polročnú prácu 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Prezentácia prác 

 

Textové kompozičné 

riešenie plochy 15 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
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Návrh reklamnej plochy 

s použitím písma – obsah 
5 

Výtvarná príprava     

(1. – 2. ročník) 

Písmo (2. ročník) 

Technológia (3. 

ročník) 

Počítačová grafika (3. 

ročník) 

- samostatne obsahovo 
a kompozične vypracovať návrh 
reklamnej plochy 

- rozšíriť návrh reklamnej plochy 
o textovú zložku 

- samostatne obsahovo 
a kompozične vypracováva návrh 
reklamnej plochy 

- rozširuje návrh reklamnej plochy 
o textovú zložku 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Prezentácia prác 

 

Návrh reklamnej plochy 

s použitím písma + farebná 

škála 10 

- určiť farebné riešenie reklamnej 
plochy 

- vytvoriť vzorkovník farebnej škály 

- určuje farebné riešenie reklamnej 
plochy 

- vytvára vzorkovník farebnej škály 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Prezentácia prác 

 

Analýza obrazu 30 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Analýza a interpretácia témy 

15 

Výtvarná príprava     

(1. – 2. ročník) 

Písmo (2. ročník) 

Technológia (3. 

ročník) 

Počítačová grafika (3. 

ročník) 

- vybrať tému s ktorou bude počas 
AO pracovať 

- vytvoriť analýzu témy pomocou 
obrazov, fotografií, videí, 
pohľadníc 

- si vyberá tému s ktorou bude 
počas AO pracovať 

- vytvára analýzu témy pomocou 
obrazov, fotografií, videí, 
pohľadníc 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

Remediácia 

15 

- vybrať si tému a k nej 
prislúchajúce médium v ktorom 
je téma spracovaná pôvodne 

- navrhnúť a realizovať remediáciu 
diela ľubovoľným médiom 

- si vyberá tému a k nej 
prislúchajúce médium v ktorom 
je téma spracovaná pôvodne 

- navrhuje a realizuje remediáciu 
diela ľubovoľným médiom 

Ústne skúšanie 

Seminárna 

práca 

Ústna odpoveď 

Prezentácia a písomné 

spracovanie 

seminárnej práce 

Trojrozmerný propagačný 

objekt 20 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
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Návrh trojrozmerného 

objektu - obsah 

10 

Výtvarná príprava     

(1. – 2. ročník) 

Písmo (2. ročník) 

Technológia (3. 

ročník) 

Počítačová grafika (3. 

ročník) 

- samostatne obsahovo 
a kompozične vypracovať návrh 
trojrozmerného objektu 

- rozšíriť návrh reklamnej plochy 
o textovú zložku 

- vytvoriť technický nákres objektu 
z viacerých pohľadov 

- samostatne obsahovo 
a kompozične vypracováva návrh 
trojrozmerného objektu 

- rozširuje návrh reklamnej plochy 
o textovú zložku 

- vytvára technický nákres objektu 
z viacerých pohľadov 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Prezentácia prác 

 

Návrh trojrozmerného 

objektu – farebné riešenie 
10 

- určiť farebné riešenie reklamnej 
plochy 

- vytvoriť vzorkovník farebnej škály 

- určuje farebné riešenie reklamnej 
plochy 

- vytvára vzorkovník farebnej škály 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Prezentácia prác 

 

Koncoročná samostatná 

práca 20 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Výber a návrh práce podľa 

zadaných tém 

20 

Výtvarná príprava     

(1. – 2. ročník) 

Písmo (2. ročník) 

Technológia (3. 

ročník) 

Počítačová grafika (3. 

ročník) 

- samostatne obsahovo 
a kompozične vypracovať návrh 
záverečnej práce 

- vypracovať kompletný návrh 
práce podľa určených kritérií 

- spracovať návrh do konečnej 
grafickej podoby 

- samostatne obsahovo 
a kompozične vypracováva návrh 
záverečnej práce 

- vypracováva kompletný návrh 
práce podľa určených kritérií 

- spracováva návrh do konečnej 
grafickej podoby 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Prezentácia prác 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: NAVRHOVANIE 5 hodín týždenne, spolu 150 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Plošný a priestorový 

objekt s použitím 

fotografie 

35 

 
 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Príprava vhodnej fotografie 

4 

Výtvarná príprava     

(1. – 2. ročník) 

Písmo (2. ročník) 

Technológia             

(3. ročník) 

Počítačová grafika  

(3. – 4. ročník) 

- vedieť organizáciu predmetu 

- vymedziť ciele a obsah 
predmetu dejiny výtvarnej 
kultúry 

- vymenovať základné pomôcky 
potrebné k predmetu dejiny 
výtvarnej kultúry  

- vie organizáciu predmetu 

- vymedzuje ciele a obsah 
predmetu dejiny výtvarnej 
kultúry 

- menuje základné pomôcky 
potrebné k predmetu dejiny 
výtvarnej kultúry 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Prezentácia prác 

 

Plošný objekt s použitím 

fotografie 

2 

- charakterizovať obdobie 
prelomu medzi stredovekom 
a starovekom 

- uviesť hlavné črty, ktorými sa 
líši starovek od stredoveku 

- objasniť historické súvislosti 
vzniku stredoveku   

- vie správne charakterizovať 
obdobie prelomu stredoveku 
a staroveku 

- vysvetľuje rozdiely medzi 
starovekom a stredovekom 

- objasňuje historické súvislosti 
vzniku stredoveku 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Prezentácia prác 

 

Priestorový objekt s použitím 

fotografie 
2 

- vysvetliť zákonitosti 
a charakter spoločenskej 

- správne uvádza zákonitosti 
a charakter spoločenskej 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
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a náboženskej reformácii 
v dejinách kultúry 

- definovať starokresťanské 
umenie 

a náboženskej reformácii 
v dejinách kultúry 

- definuje starokresťanské 
umenie 

 Prezentácia prác 

 

Výtvarné riešenie 

propagačnej akcie 35 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Výber propagačnej akcie 

10 

Výtvarná príprava     

(1. – 2. ročník) 

Písmo (2. ročník) 

Technológia             

(3. ročník) 

Počítačová grafika  

(3. – 4. ročník) 

- podľa rozpisu aktuálnych 
školských predstavení vybrať 
akciu, predstavenie, koncert 

- prichystať eventuálne zhotoviť 
potrebné pomôcky a materiály 

- podľa rozpisu aktuálnych 
školských predstavení vyberá 
akciu, predstavenie, koncert 

- chystá prípadne zhotovuje 
potrebné pomôcky a materiály 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Prezentácia prác 

 

Návrh propagačnej akcie 

25 

- vytvoriť prehľadný návrh 
propagačnej akcie na čo 
najvyššej možnej úrovni podľa 
svojich schopností 

- zakomponovať do návrhu 
výrobný postup 

- vytvára prehľadný návrh 
propagačnej akcie na čo 
najvyššej možnej úrovni podľa 
svojich schopností 

- komponuje do návrhu výrobný 
postup 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Prezentácia prác 

 

Polročná samostatná 

práca 20 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Výber a návrh práce podľa 

zadaných tém 

20 

Výtvarná príprava     

(1. – 2. ročník) 

Písmo (2. ročník) 

- samostatne obsahovo 
a kompozične vypracovať 
návrh polročnej práce 

- pomocou doteraz 
nadobudnutých vedomostí 
a zručností vypracovať 
individuálnu polročnú prácu 

- samostatne obsahovo 
a kompozične vypracováva 
návrh polročnej práce 

- pomocou doteraz 
nadobudnutých vedomostí 
a zručností vypracováva 
individuálnu polročnú prácu 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Prezentácia prác 
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Technológia             

(3. ročník) 

Počítačová grafika  

(3. – 4. ročník) 

Komplexné riešenie 

propagácie 60 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Individuálny výber témy, 

obsahové a formálne 

spracovanie témy 10 

Výtvarná príprava     

(1. – 2. ročník) 

Písmo (2. ročník) 

Technológia             

(3. ročník) 

Počítačová grafika  

(3. – 4. ročník) 

- podľa samostatne vypracovať 
písomný návrh propagácie 
zvolenej témy 

- podložiť text nájdenými 
obrázkami pre lepšie 
vysvetlenie témy 

- podľa samostatne vypracováva 
písomný návrh propagácie 
zvolenej témy 

- dopĺňa text nájdenými 
obrázkami pre lepšie 
vysvetlenie témy 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Prezentácia prác 

 

Príprava obrazového 

materiálu, tvorba vzorkovníka 

farieb, príprava písma 

10 

- zhromažďovať legálny 
obrazový materiál (napr. 
fotením, alebo dostupnými 
obrázkami na internete) vo 
vhodnej veľkosti 

- pripraviť vzorkovník farieb 
s určením farebnej škály (RGB, 
CMYK) 

- určiť typy fontov, s ktorými 
bude naďalej pracovať 

- zhromažďuje legálny obrazový 
materiál (napr. fotením, alebo 
dostupnými obrázkami na 
internete) vo vhodnej veľkosti 

- pripravuje vzorkovník farieb 
s určením farebnej škály (RGB, 
CMYK) 

- určuje typy fontov, s ktorými 
bude naďalej pracovať 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Prezentácia prác 

 

Tvorba kompletného dizajn 

manuálu – návrh loga, vizitky, 

plagátu, billboardu, roll – upu, 

reklamnej plochy, a i. 

40 

- vytvoriť kompletný dizajn 
manuál, ktorý následne 
prezentuje v tlačovej 
a digitálnej forme 

- vytvára kompletný dizajn 
manuál, ktorý následne 
prezentuje v tlačovej 
a digitálnej forme 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Prezentácia prác 
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9.2.11 Interiérová tvorba 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: NÁVRHOVÁ TVORBA 

Názov predmetu Interiérová tvorba 

Časový rozsah výučby 4 hodiny týždenne, spolu 252 vyučovacích hodín  

Kód a názov študijného odboru 8260 M 00 propagačné výtvarníctvo 

Ročník 3.-4. 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Interiérová tvorba poskytuje žiakom vedomosti a zručnosti  z oblasti výtvarno- architektonického 

riešenia interiéru so začlenením priestorového objektu ako interiérového prvku. Cieľom predmetu je 

vytvárať a   upevňovať asociácie medzi skutočným priestorom či tvarom objektu a jeho grafickým 

znázornením. Úlohy sú podmienené možnosťou technickej realizácie a tá je dokumentovaná 

technickým riešením. Žiak si má osvojiť pravidlá zobrazovania s využitím súčasných počítačových 

programov, ovládať typológiu a normy, ktoré sú pre túto prácu záväzné. Vyžaduje sa samostatnosť 

a tvorivosť pri  riešení daných úloh, čím sa pestuje výtvarný prejav, cvičí predstavivosť a zdokonaľujú 

sa návrhové postupy. Obsah učebného predmetu interiérová tvorba  nadväzuje na učivo predmetov 

technické kreslenie, počítačová grafika, navrhovanie,  prax  a písmo. Rozpis učiva v učebnej osnove je 

rámcový a predpokladá tvorivý prístup vyučujúceho pri  rozpise, konkretizácii a aktualizácii učiva. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

     Cieľom vyučovacieho predmetu interiérová tvorba  je vybaviť žiaka zručnosťami a schopnosťami, 

prostredníctvom ktorých sa bude orientovať v základných teoretických a praktických východiskách 

interiérovej tvorby. Po absolvovaní predmetu interiérová tvorba bude žiak ovládať zhrnutie 

najdôležitejších medzníkov interiérovej tvorby, typologické zákonitosti, ktoré pri nej využívame, bude 

sa orientovať  v súčasných trendoch interiérovej tvorby, bude  schopný samostatne riešiť zadané úlohy 

s dôrazom na funkčné, estetické, ekologické aj ekonomické hľadisko jednotlivých zadaní. Súčasťou 

absolvovania predmetu je rozvoj schopnosti prezentovať svoju tvorbu a použité pracovné postupy, 

používať odbornú terminológiu, formulovať svoj vlastný estetický názor, nachádzať ry zdroje inšpirácie, 

vedieť vyhľadávať a využívať ich zdroje a vedieť ich využiť pri vlastnej tvorivej činnosti. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Vo vyučovacom predmete interiérová tvorba využívame pre utváranie a rozvíjanie nesledujúcich 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Komunikačné a sociálno – interakčné spôsobilosti:  
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- vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory týkajúce sa  oblasti návrhovej tvorby so zameraním na 
tvorbu interiéru a interiérových doplnkov 

- orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať informácie o zákonitostiach interiérovej tvorby – 
typológia, farba, materiál, proporcie, psychológia 

- hodnotiť a využívať  nadobudnuté vedomosti, schopnosti a zručnosti  v profesijnom uplatnení 

- uplatňovať vlastný výtvarný a estetický názor, vnímať, myslieť a samostatne sa vyjadrovať 
kultivovaným spôsobom a to slovne a tiež formou grafických výstupov pri vlastných návrhoch 

- získať predstavu o komunikácii s klientom, vedieť rešpektovať názor druhých a korigovať 
vlastný názor vzhľadom na názor druhých, rešpektovať ho  a byť si vedomý potreby hľadania 
kompromisu v riešeniach 

- na základe poznávania potrieb druhých vedieť navrhnúť esteticky, funkčne a vzhľadne riešený 
výrobok alebo návrh jednoduchého interiéru, či jeho časti. 

 

Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti: 

- stanoviť si ciele a priority podľa svojich schopností a profesijnej  orientácie 

- vedieť obhájiť svoje názory a riešenia a tak isto prijať kritiku, konfrontovať názory 

- využívať kritiku na vlastné zlepšenie a napredovanie 

- kriticky hodnotiť názory, postoje a jednanie svoje i iných ľudí 

- nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým ľudom a pri hodnotení ich 
názorov a estetického cítenia 

- rešpektovať kultúru, umelecké hodnoty a prejavy druhých ľudí s odlišnosťami ich estetickej 
a vkusovej orientácie. 

 

Schopnosť tvorivo riešiť problémy: 

- zhodnotiť význam rozmanitých informácií, samostatne zhromažďovať informácie, triediť 
a využívať len tie, ktoré sú pre riešenie problému najdôležitejšie 

- určovať najzávažnejšie rysy problému, zvažovať rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory 
v danom kontexte a v dlhodobejších súvislostiach, stanoviť kritéria pre voľbu konečného 
optimálneho riešenia 

- vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodržiavať ich 

 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom: 

- uvedomovať si hodnoty vlastnej  kultúry, jej odlišnosti  a vnímať ich ako špecifiká a podnety 
inšpirácie  

- odlišnosti jednotlivých kultúr  vnímať ako obohatenie  

- uznávať tradície jednotlivých kultúr  vo svetovom kontexte  a podporovať ich hodnoty 

- aktívne prispievať aj svojou tvorbou v rámci profesijných výkonov k vytváraniu a uchovávaniu 
umeleckých hodnôt a k ich odovzdávaniu ďalším generáciám 
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Spôsobilosť využívať informačné technológie: 

- vedieť využívať, vyhľadávať, triediť informácie potrebné na podporu odbornej tematiky 
predmetu 

- vedieť kriticky hodnotiť zdroje informácií a ich obsah s využitím a rozvojom mediálnej 
a informačnej gramotnosti 

- adekvátne využívať získané informácie pri tvorbe vlastných zadaní v rámci odborného 
predmetu 

- využívať informácie a vedomosti z ďalších odborných predmetov vlastného študijného 
zamerania, prepájať ich 

- posudzovať vhodnosť uchovávaných informácií a odolávať zahlcovaniu nimi 

- využívať počítačovú podporu pri interiérovom navrhovaní. 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

3. ročník   

Proporcionalita v architektúre, 

zásady architektonického 

navrhovania 

Výklad, rozhovor, grafické riešenie 
zadaní, problémová úloha,  diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Práca s literatúrou a IKT 

Exkurzia 

Výtvarno-architektonické 

riešenie interiéru 

Výklad, rozhovor, grafické riešenie 
zadaní, diskusia, projektové 
vyučovanie 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Grafické riešenie 

Prezentácia zadania 

Exkurzia 

Práca s literárnymi zdrojmi a IKT 

Výtvarno – architektonické 

riešenie priestorového objektu 

so začlenením do daného 

interiéru 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, seminárna práca, projektové 
vyučovanie, problémová úloha 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Grafické riešenie 

Prezentácia zadania 

Práca s literárnymi zdrojmi a IKT 

4. ročník   
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Výtvarno - architektonické 

riešenie rôznych interiérov 

Výklad, rozhovor, grafické riešenie 
zadaní, diskusia, projektové 
vyučovanie 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Grafické riešenie 

Prezentácia zadania 

Exkurzia 

Práca s literárnymi zdrojmi a IKT 

Výtvarno - architektonické 

riešenie zariaďovacieho 

interiérového prvku 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, seminárna práca, projektové 
vyučovanie, problémová úloha 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Grafické riešenie 

Prezentácia zadania 

Práca s literárnymi zdrojmi a IKT 

 

Učebné zdroje 

      Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, ...) 

3. ročník 

Proporcionalita 

v architektúre, 

zásady 

architektonického 

navrhovania 

Thiry K., Janek M.: Dejiny 

výtvarného umenia a umeleckých 

remesiel. Bratislava: SPN, 2012. 

Pijoan J.: Dejiny umenia 1-10. 

Bratislava: Tatran, 1982. 

Kolektív autorov: Interiér, 

Vydavateľstvo STU BA, 2003 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

 

www.ArchDaily.c

om  

www.dezeen.com  

www.designboo

m.com 

www.archinet.sk 

www.design-

house.sk  

www.interiermag

azin.sk  

www.architectma

gazin.com 

www.interiordesi

gn.net  

www.home-

designing.com 

Výtvarno-

architektonické 

riešenie interiéru 

Thiry K., Janek M.: Dejiny 

výtvarného umenia a umeleckých 

remesiel. Bratislava: SPN, 2012. 

Pijoan J.: Dejiny umenia 1. 

Bratislava: Tatran, 1982. 

Kolektív autorov: Interiér, 

Vydavateľstvo STU BA, 2003. 

Hradecká, J. a kol: Škola 

interiérového designu. 

Vydavateľstvo Grada,  2013. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

(reprodukcie 

umeleckých diel 

a dobové 

fotografie) 

 

Maliarske lavice 

Maliarske 

stojany 

www.ArchDaily.c

om  

www.dezeen.com  

www.designboo

m.com 

www.archinet.sk 

www.design-

house.sk  

www.interiermag

azin.sk  

http://www.archdaily.com/
http://www.archdaily.com/
http://www.dezeen.com/
http://www.designboom.com/
http://www.designboom.com/
http://www.archinet.sk/
http://www.design-house.sk/
http://www.design-house.sk/
http://www.interiermagazin.sk/
http://www.interiermagazin.sk/
http://www.architectmagazin.com/
http://www.architectmagazin.com/
http://www.interiordesign.net/
http://www.interiordesign.net/
http://www.home-designing.com/
http://www.home-designing.com/
http://www.archdaily.com/
http://www.archdaily.com/
http://www.dezeen.com/
http://www.designboom.com/
http://www.designboom.com/
http://www.archinet.sk/
http://www.design-house.sk/
http://www.design-house.sk/
http://www.interiermagazin.sk/
http://www.interiermagazin.sk/
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 www.architectma

gazin.com 

www.interiordesi

gn.net  

www.home-

designing.com 

Výtvarno – 

architektonické 

riešenie 

priestorového 

objektu so 

začlenením do 

daného interiéru 

Thiry K., Janek M.: Dejiny 

výtvarného umenia a umeleckých 

remesiel, Bratislava: SPN, 2012. 

Moravčíková H.: Architektúra na 

Slovensku. Bratislava: Slovart, 

2006. 

Kolektív autorov: Interiér, 

Vydavateľstvo STU BA, 2003 

Kotradyová V. a kol.: Dizajn 

nábytku, Vydavateľstvo STU, 

2009. 

Vinárčiková J.: Súčasný obytný 

interiér. Bratislava : Jaga, 2001. 

Top trendy v bývaní/ bydlení 2015 

Dizajn + Architektúra + Umenie 

Vydavateľstvo: MEDIA/ST, 2015  

Hála B.: Interiér, Vydavateľstvo 

Grada, 2009.  

Hradecká J. a kol: Škola 

interiérového designu. 

Vydavateľstvo Grada,  2013. 
Reschke C.: Interior Design 

Inspirations . Vydavateľstvo: Loft 

Publications, 2009 . 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

 

Maliarske lavice 

Maliarske 

stojany 

www.ArchDaily.c

om  

www.dezeen.com  

www.designboo

m.com 

www.archinet.sk 

www.design-

house.sk  

www.interiermag

azin.sk  

www.architectma

gazin.com 

www.interiordesi

gn.net  

www.home-

designing.com 

4. ročník 

Výtvarno - 

architektonické 

riešenie rôznych 

interiérov 

Thiry K., Janek M.: Dejiny 

výtvarného umenia a umeleckých 

remesiel, Bratislava: SPN, 2012. 

Moravčíková H.: Architektúra na 

Slovensku. Bratislava: Slovart, 

2006. 

Kolektív autorov: Interiér, 

Vydavateľstvo STU BA, 2003 

Kotradyová V. a kol.: Dizajn 

nábytku, Vydavateľstvo STU, 

2009. 

Vinárčiková J.: Súčasný obytný 

interiér. Bratislava : Jaga, 2001. 

Top trendy v bývaní/ bydlení 2015 

Dizajn + Architektúra + Umenie 

Vydavateľstvo: MEDIA/ST, 2015  

Hála B.: Interiér, Vydavateľstvo 

Grada, 2009.  

Hradecká J. a kol: Škola 

interiérového designu. 

Vydavateľstvo Grada,  2013. 
Reschke C.: Interior Design 

Inspirations . Vydavateľstvo: Loft 

Publications, 2009 . 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

 

Maliarske lavice 

Maliarske 

stojany 

www.ArchDaily.c

om  

www.dezeen.com  

www.designboo

m.com 

www.archinet.sk 

www.design-

house.sk  

www.interiermag

azin.sk  

www.architectma

gazin.com 

www.interiordesi

gn.net  

www.home-

designing.com 

http://www.architectmagazin.com/
http://www.architectmagazin.com/
http://www.interiordesign.net/
http://www.interiordesign.net/
http://www.home-designing.com/
http://www.home-designing.com/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/MEDIA-ST/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Cynthia-Reschke/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Loft-Publications/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Loft-Publications/
http://www.archdaily.com/
http://www.archdaily.com/
http://www.dezeen.com/
http://www.designboom.com/
http://www.designboom.com/
http://www.archinet.sk/
http://www.design-house.sk/
http://www.design-house.sk/
http://www.interiermagazin.sk/
http://www.interiermagazin.sk/
http://www.architectmagazin.com/
http://www.architectmagazin.com/
http://www.interiordesign.net/
http://www.interiordesign.net/
http://www.home-designing.com/
http://www.home-designing.com/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/MEDIA-ST/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Cynthia-Reschke/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Loft-Publications/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Loft-Publications/
http://www.archdaily.com/
http://www.archdaily.com/
http://www.dezeen.com/
http://www.designboom.com/
http://www.designboom.com/
http://www.archinet.sk/
http://www.design-house.sk/
http://www.design-house.sk/
http://www.interiermagazin.sk/
http://www.interiermagazin.sk/
http://www.architectmagazin.com/
http://www.architectmagazin.com/
http://www.interiordesign.net/
http://www.interiordesign.net/
http://www.home-designing.com/
http://www.home-designing.com/


 

748 
 

Výtvarno - 

architektonické 

riešenie 

zariaďovacieho 

interiérového prvku 

Thiry K., Janek M.: Dejiny 

výtvarného umenia a umeleckých 

remesiel, Bratislava: SPN, 2012. 

Moravčíková H.: Architektúra na 

Slovensku. Bratislava: Slovart, 

2006. 

Kolektív autorov: Interiér, 

Vydavateľstvo STU BA, 2003 

Kotradyová V. a kol.: Dizajn 

nábytku, Vydavateľstvo STU, 

2009. 

Vinárčiková J.: Súčasný obytný 

interiér. Bratislava : Jaga, 2001. 

Top trendy v bývaní/ bydlení 2015 

Dizajn + Architektúra + Umenie 

Vydavateľstvo: MEDIA/ST, 2015  

Hála B.: Interiér, Vydavateľstvo 

Grada, 2009.  

Hradecká J. a kol: Škola 

interiérového designu. 

Vydavateľstvo Grada,  2013. 
Reschke C.: Interior Design 

Inspirations . Vydavateľstvo: Loft 

Publications, 2009 . 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Obrázkový 

materiál 

 

Maliarske lavice 

Maliarske 

stojany 

www.ArchDaily.c

om  

www.dezeen.com  

www.designboo

m.com 

www.archinet.sk 

www.design-

house.sk  

www.interiermag

azin.sk  

www.architectma

gazin.com 

www.interiordesi

gn.net  

www.home-

designing.com 

 

  

http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/MEDIA-ST/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Cynthia-Reschke/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Loft-Publications/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Loft-Publications/
http://www.archdaily.com/
http://www.archdaily.com/
http://www.dezeen.com/
http://www.designboom.com/
http://www.designboom.com/
http://www.archinet.sk/
http://www.design-house.sk/
http://www.design-house.sk/
http://www.interiermagazin.sk/
http://www.interiermagazin.sk/
http://www.architectmagazin.com/
http://www.architectmagazin.com/
http://www.interiordesign.net/
http://www.interiordesign.net/
http://www.home-designing.com/
http://www.home-designing.com/
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UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU Interiérová tvorba 

ROČNÍK: TRETÍ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: INTERIÉROVÁ TVORBA  4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Proporcionalita 

v architektúre, zásady 

architektonického 

navrhovania 

8 

 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Prierez históriou interiérovej 

a architektonickej tvorby 

4 

Dejiny výtvarnej 

kultúry                         

(1. – 3. ročník)  

Technické kreslenie 

(1. – 2. ročník) 

Matematika             

(1. – 2. ročník) 

Figurálne kreslenie 

(1. – 3. ročník) 

 

- charakterizovať jednotlivé 
historické epochy v dejinách 
architektúry a interiérovej 
tvorby jednotlivých období 

- rozlišovať epochy v tvorbe 
interiéru 

- poznať základné technológie 
realizácií interiéru v histórii 
i súčasnosti 

- orientovať sa v súčasných 
trendoch interiérovej tvorby 

- vie správne zaradiť  a pomenovať 
jednotlivé epochy v dejinách 
architektúry so zameraním na 
interiér 

- pozná technológie a materiály 
využívané v historickom interiéry 

- pozná súčasné technológie 
a materiály v interiérovej tvorbe 

- vie sa orientovať v trendoch 
súčasnej interiérovej tvorby 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

Mierka a proporcionalita 

v interiérovej tvorbe 
4 

- uplatňovať mierku  
a proporcionalitu 
v interiérovej tvorbe 

- vedieť zhodnotiť 
proporcionalitu a mierku na 

- uplatňuje princípy 
proporcionality na jednoduchých 
zadaniach 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
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vybraných ukážkach 
interiérovej tvorby 

- vie zhodnotiť proporcionalitu 
a mierku na vybraných ukážkach 
interiérovej tvorby  

Vypracovanie 

zadania písomnej 

a obrazovej  úlohy  

Písomná 

a obrazová 

úloha 

Výtvarno – architektonické 

riešenie interiéru 60 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
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Typológia 

 

8 

Technické kreslenie 

(1. – 2. ročník) 

Matematika             

(1. – 2. ročník) 

Figurálne kreslenie 

(1. – 3. ročník) 

 

 

- rozlišovať zásady typológie 
v navrhovaní interiéru 

- zvládať základné typologické 
rozmery 

- realizovať nákresy zadaní 
typológie obytného 
priestoru 

- graficky znázorniť 
ergonomické princípy 
interiérovej tvorby 

- rozlišuje zásady typológie 
navrhovania interiéru 

- pozná ergonomické zásady 
uplatniteľné v interiérovej tvorbe 

- pozná zákonitosti ergonomického 
a typologického navrhovania 
v interiéry a jeho fungovaní 

- vie uplatniť získané vedomosti pri 
grafickom spracovaní 
problematiky 

- spracuje graficky vybrané 
typologické prvky 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Vypracovanie 

grafických zadaní 

Ústna odpoveď 

Súbor grafických 

prác  

Navrhovanie 

 

24 

- ovládať kresbu a značenie 
jednotlivých zariaďovacích 
prvkov v interiéry a ich 
materiálov 

- pracovať s farbou v interiéry 

- uplatňovať zásady 
rozmiestňovania 
zariaďovacích prvkov 
v interiéroch 

- poznať zásady tvorivého 
procesu 

- navrhnúť rôzne riešenia 
jednoduchého zadania 

- plánovať vlastnú prácu 

- vyhľadávať zdroje informácií 
a pracovať s nimi 

- samostatne vyhľadáva informácie 
a orientuje sa v nich 

- dokáže spracovať rešerš na zadnú 
tému 

- dokáže navrhnúť rôzne farebné 
riešenia interiéru 

- vie zakresliť jednotlivé 
zariaďovacie predmety do 
pôdorysu interiéru  

- vie si naplánovať vypracovanie 
zadaní 

- dokáže navrhnúť rôzne riešenia 
jednoduchého zadania 

- vie zvoliť riešenie zadania 

- vie navrhnúť interiérový doplnok, 
zariaďovací predmet/stolík, 
stolička, polica – podľa výberu 
pedagóga 

Praktické cvičenia 

Rešerš k zadaniu  

Kontrola 

predložených prác 

Súbor  kresebný

ch a grafických 

záznamov, skíc 

Návrh zvoleného 

zadania 
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Realizácia výtvarno -
architektonického návrhu  

 
 

 

16 

- vyhľadať ukážky realizácií 
a návrhov interiérovej 
tvorby, kriticky sa v nich 
orientuje 

- pracovať s potrebnými 
typologickými rozmermi 

- navrhnúť zariaďovací 
predmet/stolík, stolička, 
polica – podľa výberu 
pedagóga 

- orientuje sa v ukážkach 
interiérovej tvorby 

- vyhľadáva zdroje odborných 
informácií a inšpirácie 

- navrhuje zariaďovací predmet – 
objekt 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor grafických 

prác a výkresov 

Vizualizácia a dokumentácia 
interiéru 

 

12 

- spracovať vlastný návrh 
interiéru 

- vypracovať základnú 
dokumentáciu návrhu – 
pôdorys, pohľad, 
perspektíva 

- prezentovať vlastný návrh 

- spracuje graficky vhodným 
spôsobom návrh interiéru 

- vypracuje základnú 
dokumentáciu návrhu – pôdorys, 
pohľad, perspektíva 

- prezentuje vlastný návrh zadania 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor grafických 

prác a výkresov 

Výtvarno – architektonické 

riešenie priestorového 

objektu so začlenením do 

daného interiéru 

64 

 
 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Typológia 

8 

Technické kreslenie 

(1. – 2. ročník) 

Matematika             

(1. – 2. ročník) 

Figurálne kreslenie 

(1. – 3. ročník) 

- rozlišovať zásady typológie 
v navrhovaní interiéru 

- ovládať základné typologické 
rozmery 

- realizovať nákresy zadaní 
typológie obytného 
priestoru 

- rozlišuje zásady typológie 
v navrhovaní interiéru 

- ovláda základné typologické 
rozmery 

- realizuje nákresy zadaní typológie 
obytného priestoru 

- graficky znázorňuje ergonomické 
princípy interiérovej tvorby 

Praktické cvičenie  

Kontrola 

predložených prác 

Súbor výtvarne 

spracovaných 

návrhov 
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- graficky znázorniť 

ergonomické princípy 
interiérovej tvorby 

Navrhovanie 

24 

- ovládať kresbu a značenie 
jednotlivých zariaďovacích 
prvkov v interiéroch a ich 
materiálov 

- pracovať s farbou v interiéry 

- uplatňovať zásady 
rozmiestňovania 
zariaďovacích prvkov 
v interiéroch 

- poznať zásady tvorivého 
procesu 

- plánovať vlastnú prácu 

- vyhľadávať zdroje informácií 
a pracovať s nimi 

- navrhnúť obytný 
interiér/spálňa, študentská 
izba, obývacia izba – podľa 
zadania 

- nakresliť pôdorys, pohľad, 
perspektívu 

- ovláda kresbu a značenie 
jednotlivých zariaďovacích prvkov 
v interiéroch a ich materiálov 

- pracuje s farbou v interiéry 
uplatňuje zásady rozmiestňovania 
zariaďovacích prvkov 

- pozná zásady tvorivého procesu 

- plánuje si vlastnú pracú 

- vyhľadáva zdroje informácií 
a pracuje s nimi 

- navrhuje obytný interiér/spálňa, 
študentská izba, obývacia izba – 
podľa zadania 

- kreslí pôdorys, pohľad, 
perspektívu 

Praktické cvičenie  

Kontrola 

predložených prác 

Súbor grafických 

návrhov 
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Realizácia výtvarno – 
architektonického návrhu 

20 

- vyhľadať ukážky realizácií 
a návrhov interiérovej 
tvorby, kriticky sa v nich 
orientuje 

- pracovať s potrebnými 
typologickými rozmermi 

- zakresliť pôdorys, pohľad, 
perspektívu 

- vyhľadáva ukážky realizácií 
a návrhov interiérovej tvorby, 
kriticky sa v nich orientuje 

- pracuje s potrebnými 
typologickými rozmermi 

- zakresľuje pôdorys, pohľad, 
perspektívu 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

 

Vizualizácia a dokumentácia 
priestorového objektu v 
interiéri 

12 

- spracovať vlastný návrh 
objektu v interiéri 

- vypracovať základnú 
dokumentáciu návrhu – 
pôdorys, pohľad, 
perspektíva 

- prezentovať vlastný návrh 

- spracuje graficky vhodným 
spôsobom návrh objektu v 
interiéri 

- vypracuje základnú 
dokumentáciu návrhu – pôdorys, 
pohľad, perspektíva 

- prezentuje vlastný návrh zadania 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor výtvarne 

spracovaných 

návrhov 

 

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU Interiérová tvorba 

ROČNÍK: ŠTVRTÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: INTERIÉROVÁ TVORBA  4 hodiny týždenne, spolu 120 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Výtvarno – architektonické 

riešenie rôznych interiérov 
60 
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Žiak má: Žiak: 

Typológia 

 

   

 

8 

Technické kreslenie 

(1. – 2. ročník) 

Matematika             

(1. – 2. ročník) 

Figurálne kreslenie 

(1. – 3. ročník) 

Písmo 

(1. – 2. ročník) 

 

 

- rozlišovať zásady typológie 
v navrhovaní interiéru podľa 
typológie priestoru 

- využívať osvojené  základné 
typologické rozmery 

- pracovať s odbornými 
zdrojmi 

- realizovať nákresy zadaní 
typológie obytného 
priestoru v ucelenom 
priestore 

- graficky znázorniť 
ergonomické princípy 
interiérovej tvorby 
vybraného typologického 
druhu 

- rozlišuje zásady typológie 
v navrhovaní interiéru 

- ovláda základné typologické 
rozmery 

- realizuje nákresy zadaní typológie 
obytného priestoru 

- graficky znázorňuje ergonomické 
princípy interiérovej tvorby na 
vybranom ucelenom priestore 

- pracuje s odbornou literatúrou 
a zdrojmi odborných informácií 

Praktické cvičenie  

Kontrola 

predložených prác 

Súbor výtvarne 

spracovaných 

návrhov 

Navrhovanie 

20 

- uplatniť kresbu a značenie 
jednotlivých zariaďovacích 
prvkov v interiéroch a ich 
materiálov 

- uplatňovať zásady 
rozmiestňovania 
zariaďovacích prvkov 
v interiéroch 

- vyhľadávať zdroje informácií 
a pracovať s nimi 

- navrhnúť obytný i verejný 
interiér/spálňa, študentská 
izba, obývacia izba, 
kancelária, školská učebňa,  
kaviareň – podľa zadania 

- ovláda kresbu a značenie 
jednotlivých zariaďovacích prvkov 
v interiéroch a ich materiálov 

- vyhľadáva zdroje informácií 
a pracuje s nimi 

- navrhuje obytný interiér/spálňa, 
študentská izba, obývacia izba – 
podľa zadania 

- kreslí pôdorys, pohľad, 
perspektívu 

Praktické cvičenie  

Kontrola 

predložených prác 

Súbor grafických 

návrhov 
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- nakresliť pôdorys, pohľad, 
perspektívu zadaného druhu 
interiéru 

- spracovať portfólio prác 
a výkresov k zadaniu 

Realizácia výtvarno – 
architektonického návrhu  

 

16 

 
- vyhľadať ukážky realizácií 

a návrhov interiérovej 
tvorby, kriticky sa v nich 
orientuje 

- spracovať rešerš zvoleného 
zadania 

- pracovať v skiciach 

- uplatňovať typológiu 
zariaďovania interiérov 

- navrhnúť sériu zariaďovacích 
predmetov/stolík, stolička, 
polica 

- vypracovať model zvolených 
zariaďovacích predmetov 

- orientuje sa v ukážkach 
interiérovej tvorby 

- vyhľadáva zdroje odborných 
informácií a inšpirácie 

- navrhuje sériu zariaďovacích 
predmetov  

- realizuje model zariaďovacieho 
predmetu 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Portfólio prác 

Súbor grafických 

prác a výkresov 

model 

Vizualizácia  
a dokumentácia rôznych 
interiérov 

 16 

 
- vypracovať varianty 

uplatnenia navrhnutého 
interiérového prvku 

- prezentovať vlastný návrh 

- spracuje graficky vhodným 
spôsobom návrh interiéru 

- vypracuje základnú 
dokumentáciu návrhu – pôdorys, 
pohľad, perspektíva 

- prezentuje vlastný návrh zadania 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

portfólio 

Súbor grafických 

prác a výkresov 

Výtvarno – architektonické 

riešenie priestorového 

objektu so začlenením do 

daného interiéru 

60 

 
 

Žiak má: 

 

Žiak: 
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Typológia 

8 

Technické kreslenie 

(1. – 2. ročník) 

Matematika             

(1. – 2. ročník) 

Figurálne kreslenie 

(1. – 3. ročník) 

Písmo 

(1. – 2. ročník) 

 

- rozlišovať zásady typológie 
v navrhovaní interiéru 

- ovládať základné typologické 
rozmery 

- realizovať nákresy zadaní 
typológie obytného 
priestoru 

- graficky znázorniť 
ergonomické princípy 
interiérovej tvorby 

- rozlišuje zásady typológie 
v navrhovaní interiéru 

- ovláda základné typologické 
rozmery 

- realizuje nákresy zadaní typológie 
obytného priestoru 

- graficky znázorňuje ergonomické 
princípy interiérovej tvorby 

Praktické cvičenie  

Kontrola 

predložených prác 

Súbor výtvarne 

spracovaných 

návrhov 

Navrhovanie 

20 

- ovládať kresbu a značenie 
jednotlivých zariaďovacích 
prvkov v interiéroch a ich 
materiálov 

- uplatňovať zásady 
rozmiestňovania 
zariaďovacích prvkov 
v interiéroch 

- vyhľadávať zdroje informácií 
a pracovať s nimi 

- navrhnúť obytný 
interiér/spálňa, študentská 
izba, obývacia izba – podľa 
zadania 

- nakresliť pôdorys, pohľad, 
perspektívu 

- ovláda kresbu a značenie 
jednotlivých zariaďovacích prvkov 
v interiéroch a ich materiálov 

- vyhľadáva zdroje informácií 
a pracuje s nimi 

- navrhuje obytný interiér/spálňa, 
študentská izba, obývacia izba – 
podľa zadania 

- kreslí pôdorys, pohľad, 
perspektívu 

Praktické cvičenie  

Kontrola 

predložených prác 

Súbor grafických 

návrhov 

Realizácia výtvarno – 

architektonického návrhu 

16 

- vyhľadať ukážky realizácií 
a návrhov interiérovej 
tvorby, kriticky sa v nich 
orientuje 

- pracovať s potrebnými 
typologickými rozmermi 

- vyhľadáva ukážky realizácií 
a návrhov interiérovej tvorby, 
kriticky sa v nich orientuje 

- pracuje s potrebnými 
typologickými rozmermi 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 
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- zakresliť pôdorys, pohľad, 
perspektívu 

- zakresľuje pôdorys, pohľad, 
perspektívu 

   
Vizualizácia a dokumentácia  

interiérového prvku 

16 

- spracovať vlastný návrh 
objektu v interiéri 

- vypracovať základnú 
dokumentáciu návrhu – 
pôdorys, pohľad, 
perspektíva 

- prezentovať vlastný návrh 

- spracuje graficky vhodným 
spôsobom návrh objektu v 
interiéri 

- vypracuje základnú 
dokumentáciu návrhu – pôdorys, 
pohľad, perspektíva 

- prezentuje vlastný návrh zadania 

Praktické cvičenie 

Kontrola 

predložených prác 

Súbor výtvarne 

spracovaných 

návrhov 
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9.2.12 Prax 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: PRAKTICKÁ TVORBA 

Názov predmetu Prax 

Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne, spolu 445 hodín 

Kód a názov študijného odboru 8260 M 00 propagačné výtvarníctvo 

Ročník 1.-4. 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

      Predmet Prax je zameraný prevažne na aplikáciu poznatkov, vedomostí a zručností 
získaných priebežne počas celého školského roka do praktických skúseností. Predmet prax sa 
sústreďuje na organizáciu pracoviska, prípravné práce, prípravu, obsluhu a údržbu pracovných 
nástrojov, strojov a zariadení, prípravu materiálov a pracovných pomôcok.. Žiaci sa učia 
realizovať svoje výtvarné návrhy. Štúdium im umožňuje kombinovať vhodné technologické 
postupy a techniky, hľadať vhodné spôsoby riešenia technických problémov, brať do úvahy 
ekonomické a výrobné hľadiská realizácie.   
    Obsahom predmetu Prax žiak prostredníctvom praktickej činnosti spoznáva pracovné postupy a 

jednotlivé technologické operácie, pričom nadobúda konkrétne predstavy, praktické vedomosti a 

zručnosti. Žiaci získavajú správny vzťah k estetickému dopracovaniu materiálu a k výtvarnému 

stvárneniu výrobku. Prehlbuje sa u nich cit k voľbe vhodného materiálu. Vytvárajú si trvalé pracovné 

zručnosti a uplatňujú ich pri riešení výtvarných návrhov.  

  

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom predmetu je spojenie teoretických poznatkov s praktickými vedomosťami, 
zručnosťami a návykmi. Väzba na iné predmety je hlavne v technológii, výtvarnej príprave, 
písme, navrhovaní, počítačovej grafike, ale aj vo figurálnom kreslení. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Vo vyučovacom predmete prax využívame pre utváranie a rozvíjanie nesledujúcich kľúčových 

kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

 

Komunikačné a sociálno – interakčné spôsobilosti:  

- vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory týkajúce odboru 

- orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať informácie o propagačnom výtvarníctve 
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- posúdiť význam nadobudnutých informácií v osobnom živote a vo zvolenom povolaní 

- zúčastňovať sa aktívne diskusie, formulovať a obhajovať svoje názory a postoje 

- uplatňovať vlastný výtvarný a estetický názor, vnímať, myslieť a samostatne sa vyjadrovať 
kultivovaným spôsobom 

 

Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti: 

- stanoviť si ciele a priority podľa svojich schopností, záujmovej a pracovnej orientácii 

- reagovať adekvátne na postrehy, námietky, hodnotenie či kritiku svojho vystupovania, 
prezentovania a presadzovania svojich názorov zo strany druhých ľudí 

- overovať si získané poznatky, kriticky zvažovať názory, postoje a jednanie iných ľudí 

- pracovať v tíme a podieľať sa na realizácii spoločných pracovných a iných činností 

- podnecovať prácu týmu vlastnými návrhmi na zlepšenie práce a riešenie úloh, nezaujate 
zvažovať návrhy druhých, rešpektovať pracovný priestor druhých 

- nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým ľudom, rešpektovať kultúru, 
umelecké hodnoty a prejavy druhých ľudí 

- starostlivo vykonávať jednotlivé pracovné operácie a zrealizovať výtvarné návrhy  

- kvalifikovane a racionálne riešiť problémové situácie  

 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom: 

- uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť, dejiny, historické i súčasné 
prejavy v európskom a svetovom kontexte 

- podporovať hodnoty, výtvarné prejavy miestnej, národnej, európskej i svetovej kultúry a mať 
k nim vytvorený pozitívny vzťah 

- aktívne prispievať k vytváraniu a uchovávaniu umeleckých hodnôt a k ich odovzdávaniu ďalším 
generáciám 

 

Spôsobilosť využívať informačné technológie: 

- samostatne vyhľadávať vhodné zdroje a informácie potrebné k spracovaniu seminárnych prác 
či iných odborných textov a referátov na zadanú tému 

- evidovať, triediť a uchovávať informácie s cieľom využívať ich pri spracúvaní danej témy 

- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným 
informáciám a byť mediálne gramotný 

- adekvátnou formou spracovať odborný textový dokument na zadanú tému prostredníctvom 
počítača 

 

Odborné spôsobilosti: 

- vedieť vybrať a pripraviť vhodné pracovné pomôcky, nástroje 
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 pripraviť suroviny a materiály potrebné pre realizáciu finálneho výrobku  

 využívať zodpovedajúce zariadenie, pracovať s nástrojmi a pomôckami v rámci  

   jednotlivých pracovných postupov  

- organizovať prácu z hľadiska dodržania stanovených termínov  

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

1. ročník   

Obsah predmetu, jeho členenie, 

zásady bezpečnosti a hygieny pri 

práci 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Videoprezentácia 

Práca s perom  Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s nástrojmi, materiálmi 

Videoprezentácia 

Práca s papierom Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s nástrojmi, materiálmi 

Videoprezentácia 

Polročná samostatná práca Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, klauzúrna práca 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s nástrojmi, materiálmi 
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Videoprezentácia 

Práca so štetcom a farbou Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s nástrojmi, materiálmi 

Videoprezentácia 

Temperová technika Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia,  

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s nástrojmi, materiálmi 

Videoprezentácia 

Koncoročná samostatná práca Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, klauzúrna práca 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s nástrojmi, materiálmi 

Videoprezentácia 

2. ročník   

Štrukturálne riešenie plochy Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s nástrojmi, materiálmi 

Videoprezentácia 

Plastické štrukturálne cvičenie Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s nástrojmi, materiálmi 

Videoprezentácia 
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Polročná samostatná práca Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, klauzúrna práca 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s nástrojmi, materiálmi 

Videoprezentácia 

Plastický objekt s využitím efektu 

anamorfózy 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s nástrojmi, materiálmi 

Videoprezentácia 

Kompozičné riešenie plochy s 

využitím písma 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, klauzúrna práca 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s nástrojmi, materiálmi 

Videoprezentácia 

3. ročník   

Návrh a realizácia drobného 

propagačného objektu 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, seminárna práca 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s nástrojmi, materiálmi 

Videoprezentácia 

Realizácia reliéfneho riešenia 

plochy 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s nástrojmi, materiálmi 

Videoprezentácia 

Polročná samostatná práca Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, klauzúrna práca 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 
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Práca s nástrojmi, materiálmi 

Videoprezentácia 

Realizácia plošného 

propagačného objektu s 

použitím písma 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s nástrojmi, materiálmi 

Videoprezentácia 

Realizácia trojrozmerného 

propagačného objektu 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, klauzúrna práca 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s nástrojmi, materiálmi 

Videoprezentácia 

Koncoročná samostatná práca Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, seminárna práca 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s nástrojmi, materiálmi 

Videoprezentácia 

4. ročník   

Farebný návrh veľkoplošnej 

reklamy (Návrh priestorového 

reklamného objektu) 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia,  

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s nástrojmi, materiálmi 

Videoprezentácia 

Realizácia fotopanelu podľa 

návrhu 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s nástrojmi, materiálmi 

Videoprezentácia 
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Polročná samostatná práca Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, klauzúrna práca 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s nástrojmi, materiálmi 

Videoprezentácia 

Realizácia makety (výstavnej) 

reklamnej akcie podľa návrhu 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia,  

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s nástrojmi, materiálmi 

Videoprezentácia 

Koncoročná samostatná práca 

 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 
diskusia, klauzúrna práca 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s nástrojmi, materiálmi 

Videoprezentácia 

 

Učebné zdroje 

      Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

1. ročník 

Obsah predmetu, 

jeho členenie, zásady 

bezpečnosti a 

hygieny pri práci 

 Prenosný 

dataprojektor, 

Počítače, Internet, 

Projekčné plátno, 

Magnetická tabuľa 

Ceruzky, Pero, 
Guma, Farby, 
Štetce, Perá, 
Papier 
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Práca s perom  Kondratov A. M.: Kniha o písme, 

Vydavateľstvo Smena, 1981. 

Saltz I.: Základy typografie (100 

princípu pro práci s písmem), 

Slovart CZ, 2010. 

Voit P.: Encyklopedie knihy. 

Praha: Libri, 2006. 

Harris P., Ambrose G.: Typografie. 

Computer Press, 2010. 

Prenosný 

dataprojektor, 

Počítače, Internet, 

Projekčné plátno, 

Magnetická tabuľa 

Ceruzky, Pero, 
Guma, Farby, 
Štetce, Perá, 
Papier 
 

 

Práca s papierom Kondratov A. M.: Kniha o písme, 

Vydavateľstvo Smena, 1981. 

Saltz I.: Základy typografie (100 

princípu pro práci s písmem), 

Slovart CZ, 2010. 

Voit P.: Encyklopedie knihy. 

Praha: Libri, 2006. 

Harris P., Ambrose G.: Typografie. 

Computer Press, 2010. 

Prenosný 

dataprojektor, 

Počítače, Internet, 

Projekčné plátno, 

Magnetická tabuľa 

Ceruzky, Pero, 
Guma, Farby, 
Štetce, Perá, 
Papier 
 

 

Polročná samostatná 

práca 

Odehnal A.: Grafické techniky, 

ERA group, 2005. 

Slánský B.: Technika maľby I. a II., 

Paseka, 1953. 

 

Prenosný 

dataprojektor, 

Počítače, Internet, 

Projekčné plátno, 

Magnetická tabuľa 

Ceruzky, Pero, 
Guma, Farby, 
Štetce, Perá, 
Papier 
 

 

Práca so štetcom a 

farbou 

Odehnal A.: Grafické techniky, 

ERA group, 2005. 

Slánský B.: Technika maľby I. a II., 

Paseka, 1953. 

Smith R.: Encyklopedie 

výtvarných techník a materiálů. 

Praha: Slovart, 2000. 

Prenosný 

dataprojektor, 

Počítače, Internet, 

Projekčné plátno, 

Magnetická tabuľa 

Ceruzky, Pero, 
Guma, Farby, 
Štetce, Perá, 
Papier 
 

 

Temperová technika Slánský B.: Technika maľby I. a II., 

Paseka, 1953. 

Smith R.: Encyklopedie 

výtvarných techník a materiálů. 

Praha: Slovart, 2000. 

Smith R., Wright M., Horton J.: 

Škola kreslenia a maľovania, 

Bratislava: Slovart, 2003. Losos L.: 

Techniky malby. Praha: Pallas, 

1992. 

Prenosný 

dataprojektor, 

Počítače, Internet, 

Projekčné plátno, 

Magnetická tabuľa 

Ceruzky, Pero, 
Guma, Farby, 
Štetce, Perá, 
Papier 
 

 

Koncoročná 

samostatná práca 

Slánský B.: Technika maľby I. a II., 

Paseka, 1953. 

Prenosný 

dataprojektor, 

Počítače, Internet, 

Projekčné plátno, 

Ceruzky, Pero, 
Guma, Farby, 
Štetce, Perá, 
Papier 
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Smith R.: Encyklopedie 

výtvarných techník a materiálů. 

Praha: Slovart, 2000. 

Smith R., Wright M., Horton J.: 

Škola kreslenia a maľovania, 

Bratislava: Slovart, 2003. 

Losos L.: Techniky malby. Praha: 

Pallas, 1992. 

Teissig K.: Techniky kresby. Praha: 

Aventinum, 1995. 

Magnetická tabuľa 

2. ročník 

Štrukturálne riešenie 

plochy 

Slánský B.: Technika maľby I. a II., 

Paseka, 1953. 

Smith R.: Encyklopedie 

výtvarných techník a materiálů. 

Praha: Slovart, 2000. 

Smith R., Wright M., Horton J.: 

Škola kreslenia a maľovania, 

Bratislava: Slovart, 2003. 

Losos L.: Techniky malby. Praha: 

Pallas, 1992. 

Teissig K.: Techniky kresby. Praha: 

Aventinum, 1995. 

Kolíbal S.: Sochy a projekty, Arbor 

vitae, 2012. 

Prenosný 

dataprojektor, 

Počítače, Internet, 

Projekčné plátno, 

Magnetická tabuľa 

Ceruzky, Pero, 
Guma, Farby, 
Štetce, Perá, 
Papier, Kartón, 
nájdené materiály 
 

 

Plastické štrukturálne 

cvičenie 

Slánský B.: Technika maľby I. a II., 

Paseka, 1953. 

Smith R.: Encyklopedie 

výtvarných techník a materiálů. 

Praha: Slovart, 2000. 

Smith R., Wright M., Horton J.: 

Škola kreslenia a maľovania, 

Bratislava: Slovart, 2003. 

Losos L.: Techniky malby. Praha: 

Pallas, 1992. 

Teissig K.: Techniky kresby. Praha: 

Aventinum, 1995. 

Kolíbal S.: Sochy a projekty, Arbor 

vitae, 2012. 

Prenosný 

dataprojektor, 

Počítače, Internet, 

Projekčné plátno, 

Magnetická tabuľa 

Ceruzky, Pero, 
Guma, Farby, 
Štetce, Perá, 
Papier, Kartón, 
nájdené materiály 
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Polročná samostatná 

práca 

Slánský B.: Technika maľby I. a II., 

Paseka, 1953. 

Smith R.: Encyklopedie 

výtvarných techník a materiálů. 

Praha: Slovart, 2000. 

Smith R., Wright M., Horton J.: 

Škola kreslenia a maľovania, 

Bratislava: Slovart, 2003. 

Losos L.: Techniky malby. Praha: 

Pallas, 1992. 

Teissig K.: Techniky kresby. Praha: 

Aventinum, 1995. 

Kolíbal S.: Sochy a projekty, Arbor 

vitae, 2012. 

Prenosný 

dataprojektor, 

Počítače, Internet, 

Projekčné plátno, 

Magnetická tabuľa 

Ceruzky, Pero, 
Guma, Farby, 
Štetce, Perá, 
Papier, Kartón, 
nájdené materiály 
 

 

Plastický objekt s 

využitím efektu 

anamorfózy 

Slánský B.: Technika maľby I. a II., 

Paseka, 1953. 

Smith R.: Encyklopedie 

výtvarných techník a materiálů. 

Praha: Slovart, 2000. 

Smith R., Wright M., Horton J.: 

Škola kreslenia a maľovania, 

Bratislava: Slovart, 2003. 

Losos L.: Techniky malby. Praha: 

Pallas, 1992. 

Teissig K.: Techniky kresby. Praha: 

Aventinum, 1995. 

Kolíbal S.: Sochy a projekty, Arbor 

vitae, 2012. 

Prenosný 

dataprojektor, 

Počítače, Internet, 

Projekčné plátno, 

Magnetická tabuľa 

Ceruzky, Pero, 
Guma, Farby, 
Štetce, Perá, 
Papier, Kartón, 
nájdené materiály 
 

 

Kompozičné riešenie 

plochy s využitím 

písma 

Kondratov A. M.: Kniha o písme, 

Vydavateľstvo Smena, 1981. 

Saltz I.: Základy typografie (100 

princípu pro práci s písmem), 

Slovart CZ, 2010. 

Voit P.: Encyklopedie knihy. 

Praha: Libri, 2006. 

Harris P., Ambrose G.: Typografie. 

Computer Press, 2010. 

Prenosný 

dataprojektor, 

Počítače, Internet, 

Projekčné plátno, 

Magnetická tabuľa 

Ceruzky, Pero, 
Guma, Farby, 
Štetce, Perá, 
Papier, Kartón, 
nájdené materiály 
 

 

 

3. ročník 

Návrh a realizácia 

drobného 

propagačného 

objektu 

Clow K. E.: Reklama, propagace 

a marketingová komunikace, 

Computer press, 2008. 

Slánský B.: Technika maľby I. a II., 

Paseka, 1953. 

Prenosný 

dataprojektor, 

Počítače, Internet, 

Projekčné plátno, 

Ceruzky, Pero, 
Guma, PC, vhodný 
materiál, lepidlo, 
nožnice, výkresy, 
farby, štetce, 
orezávače,  

 

 



 

769 
 

Smith R.: Encyklopedie 

výtvarných techník a materiálů. 

Praha: Slovart, 2000. 

Smith R., Wright M., Horton J.: 

Škola kreslenia a maľovania, 

Bratislava: Slovart, 2003. 

Losos L.: Techniky malby. Praha: 

Pallas, 1992. 

Teissig K.: Techniky kresby. Praha: 

Aventinum, 1995. 

Kolíbal S.: Sochy a projekty, Arbor 

vitae, 2012. 

Magnetická tabuľa  

Realizácia reliéfneho 

riešenia plochy 

Clow K. E.: Reklama, propagace 

a marketingová komunikace, 

Computer press, 2008. 

Slánský B.: Technika maľby I. a II., 

Paseka, 1953. 

Smith R.: Encyklopedie 

výtvarných techník a materiálů. 

Praha: Slovart, 2000. 

Smith R., Wright M., Horton J.: 

Škola kreslenia a maľovania, 

Bratislava: Slovart, 2003. 

Losos L.: Techniky malby. Praha: 

Pallas, 1992. 

Teissig K.: Techniky kresby. Praha: 

Aventinum, 1995. 

Kolíbal S.: Sochy a projekty, Arbor 

vitae, 2012. 

Prenosný 

dataprojektor, 

Počítače, Internet, 

Projekčné plátno, 

Magnetická tabuľa 

Ceruzky, Pero, 
Guma, PC, vhodný 
materiál, lepidlo, 
nožnice, výkresy, 
farby, štetce, 
orezávače,  
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Polročná samostatná 

práca 

Clow K. E.: Reklama, propagace 

a marketingová komunikace, 

Computer press, 2008. 

Slánský B.: Technika maľby I. a II., 

Paseka, 1953. 

Smith R.: Encyklopedie 

výtvarných techník a materiálů. 

Praha: Slovart, 2000. 

Smith R., Wright M., Horton J.: 

Škola kreslenia a maľovania, 

Bratislava: Slovart, 2003. 

Losos L.: Techniky malby. Praha: 

Pallas, 1992. 

Teissig K.: Techniky kresby. Praha: 

Aventinum, 1995. 

Kolíbal S.: Sochy a projekty, Arbor 

vitae, 2012. 

Prenosný 

dataprojektor, 

Počítače, Internet, 

Projekčné plátno, 

Magnetická tabuľa 

Ceruzky, Pero, 
Guma, PC, vhodný 
materiál, lepidlo, 
nožnice, výkresy, 
farby, štetce, 
orezávače,  
 

 

Realizácia plošného 

propagačného 

objektu s použitím 

písma 

Clow K. E.: Reklama, propagace 

a marketingová komunikace, 

Computer press, 2008. 

Slánský B.: Technika maľby I. a II., 

Paseka, 1953. 

Smith R.: Encyklopedie 

výtvarných techník a materiálů. 

Praha: Slovart, 2000. 

Smith R., Wright M., Horton J.: 

Škola kreslenia a maľovania, 

Bratislava: Slovart, 2003. 

Losos L.: Techniky malby. Praha: 

Pallas, 1992. 

Teissig K.: Techniky kresby. Praha: 

Aventinum, 1995. 

Kolíbal S.: Sochy a projekty, Arbor 

vitae, 2012. 

Prenosný 

dataprojektor, 

Počítače, Internet, 

Projekčné plátno, 

Magnetická tabuľa 

Ceruzky, Pero, 
Guma, PC, vhodný 
materiál, lepidlo, 
nožnice, výkresy, 
farby, štetce, 
orezávače,  
 

 

Realizácia 

trojrozmerného 

propagačného 

objektu 

Clow K. E.: Reklama, propagace 

a marketingová komunikace, 

Computer press, 2008. 

Slánský B.: Technika maľby I. a II., 

Paseka, 1953. 

Smith R.: Encyklopedie 

výtvarných techník a materiálů. 

Praha: Slovart, 2000. 

Prenosný 

dataprojektor, 

Počítače, Internet, 

Projekčné plátno, 

Magnetická tabuľa 

Ceruzky, Pero, 
Guma, PC, vhodný 
materiál, lepidlo, 
nožnice, výkresy, 
farby, štetce, 
orezávače,  
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Smith R., Wright M., Horton J.: 

Škola kreslenia a maľovania, 

Bratislava: Slovart, 2003. 

Losos L.: Techniky malby. Praha: 

Pallas, 1992. 

Teissig K.: Techniky kresby. Praha: 

Aventinum, 1995. 

Kolíbal S.: Sochy a projekty, Arbor 

vitae, 2012. 

Koncoročná 

samostatná práca 

Clow K. E.: Reklama, propagace 

a marketingová komunikace, 

Computer press, 2008. 

Slánský B.: Technika maľby I. a II., 

Paseka, 1953. 

Smith R.: Encyklopedie 

výtvarných techník a materiálů. 

Praha: Slovart, 2000. 

Smith R., Wright M., Horton J.: 

Škola kreslenia a maľovania, 

Bratislava: Slovart, 2003. 

Losos L.: Techniky malby. Praha: 

Pallas, 1992. 

Teissig K.: Techniky kresby. Praha: 

Aventinum, 1995. 

Kolíbal S.: Sochy a projekty, Arbor 

vitae, 2012. 

Prenosný 

dataprojektor, 

Počítače, Internet, 

Projekčné plátno, 

Magnetická tabuľa 

Ceruzky, Pero, 
Guma, PC, vhodný 
materiál, lepidlo, 
nožnice, výkresy, 
farby, štetce, 
orezávače,  
 

 

4. ročník 

Farebný návrh 

veľkoplošnej reklamy 

(Návrh priestorového 

reklamného objektu) 

Odehnal A.: Grafické techniky, 

ERA group, 2005. 

Glacey J.: Architektúra. Bratislava: 

Slovart, 2007. 

Kolektív aut.: Moderní 

architektura. Praha: Rebo, 2006. 

Clow K. E.: Reklama, propagace 

a marketingová komunikace, 

Computer press, 2008. 

Prenosný 

dataprojektor, 

Počítače, Internet, 

Projekčné plátno, 

Magnetická tabuľa 

Ceruzky, Pero, 
Guma, PC, vhodný 
materiál, lepidlo, 
nožnice, výkresy, 
farby, štetce, 
orezávače,  
 

 

Realizácia fotopanelu 

podľa návrhu 

Odehnal A.: Grafické techniky, 

ERA group, 2005. 

Glacey J.: Architektúra. Bratislava: 

Slovart, 2007. 

Prenosný 

dataprojektor, 

Počítače, Internet, 

Projekčné plátno, 

Ceruzky, Pero, 
Guma, PC, vhodný 
materiál, lepidlo, 
nožnice, výkresy, 
farby, štetce, 
orezávače,  
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Kolektív aut.: Moderní 

architektura. Praha: Rebo, 2006. 

Clow K. E.: Reklama, propagace 

a marketingová komunikace, 

Computer press, 2008. 

Magnetická tabuľa  

Polročná samostatná 

práca 

Odehnal A.: Grafické techniky, 

ERA group, 2005. 

Glacey J.: Architektúra. Bratislava: 

Slovart, 2007. 

Kolektív aut.: Moderní 

architektura. Praha: Rebo, 2006. 

Clow K. E.: Reklama, propagace 

a marketingová komunikace, 

Computer press, 2008. 

Prenosný 

dataprojektor, 

Počítače, Internet, 

Projekčné plátno, 

Magnetická tabuľa 

Ceruzky, Pero, 
Guma, PC, vhodný 
materiál, lepidlo, 
nožnice, výkresy, 
farby, štetce, 
orezávače,  
 

 

Realizácia makety 

(výstavnej) reklamnej 

akcie podľa návrhu 

Odehnal A.: Grafické techniky, 

ERA group, 2005. 

Glacey J.: Architektúra. Bratislava: 

Slovart, 2007. 

Kolektív aut.: Moderní 

architektura. Praha: Rebo, 2006. 

Kolíbal S.: Sochy a projekty, Arbor 

vitae, 2012.  

Clow K. E.: Reklama, propagace 

a marketingová komunikace, 

Computer press, 2008. 

Prenosný 

dataprojektor, 

Počítače, Internet, 

Projekčné plátno, 

Magnetická tabuľa 

Ceruzky, Pero, 
Guma, PC, vhodný 
materiál, lepidlo, 
nožnice, výkresy, 
farby, štetce, 
orezávače,  
 

 

Koncoročná 

samostatná práca 

 

Odehnal A.: Grafické techniky, 

ERA group, 2005. 

Glacey J.: Architektúra. Bratislava: 

Slovart, 2007. 

Kolektív aut.: Moderní 

architektura. Praha: Rebo, 2006. 

Kolíbal S.: Sochy a projekty, Arbor 

vitae, 2012. Clow K. E.: Reklama, 

propagace a marketingová 

komunikace, Computer press, 

2008. 

Prenosný 

dataprojektor, 

Počítače, Internet, 

Projekčné plátno, 

Magnetická tabuľa 

Ceruzky, Pero, 
Guma, PC, vhodný 
materiál, lepidlo, 
nožnice, výkresy, 
farby, štetce, 
orezávače,  
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UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU Prax 

ROČNÍK: PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: PRAX 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Obsah predmetu, jeho 

členenie, zásady bezpečnosti 

a hygieny pri práci 

3 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Význam, obsah  predmetu 

a jeho členenie 

Zásady bezpečnosti a hygieny 

pri práci 

3 

 - charakterizovať význam predmetu prax 

- vlastnými slovami opísať obsah predmet 

- reprodukovať vlastnými slovami zásady 
bezpečnosti a hygieny práce 

 

- charakterizuje význam predmetu 
prax 

- vlastnými slovami opisuje obsah 
predmet 

- reprodukuje vlastnými slovami 
zásady bezpečnosti a hygieny 
práce 

Ústne 

skupinové 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

 

Práca s perom 20 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Jednoduché cvičenia s perom 

– základné kresebné 

prostriedky 5 

Výtvarná príprava 

(1. ročník) 

- vytvoriť jednoduchú lineárnu perokresbu 

- vytvoriť plošnú perokresbu 

- vymenovať prostriedky používané na 
perokresbu 

- vytvára jednoduchú lineárnu 
perokresbu 

- vytvára plošnú perokresbu 

Ústne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 
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- menuje prostriedky používané na 

perokresbu 

Praktické 

skúšanie 

Prezentácia 

praktických 

prác 

 

Svetelné rozlíšenie plochy 

zmenšením a zväčšovaním 

štruktúr 

 

5 

- charakterizovať pojem svetelná plocha 

- vytvoriť štruktúru, ktorú bude následne 
aplikovať do diela, aby vznikol dojem 
svetelnej plochy 

- charakterizuje pojem svetelná 
plocha 

- vytvára štruktúru, ktorú následne 
aplikuje do diela, aby vznikol 
dojem svetelnej plochy 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Obrysová prekresba 

5 

- nakresliť obrys jednoduchého nájdeného 
predmetu 

- násobiť obrysy, tak aby vznikla nová 
kompozícia línií 

- dokáže nakresliť obrys 
jednoduchého nájdeného 
predmetu 

- násobí obrysy, tak aby vznikla 
nová kompozícia línií 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Geometrická perokresba 

5 

- vytvoriť jednoduchú perokresbovú 
kompozíciu s použitím geometrických 
tvarov 

- pracovať s geometrickými útvarmi 

- vytvára jednoduchú perokresbovú 
kompozíciu s použitím 
geometrických tvarov 

- pracuje s geometrickými útvarmi 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Práca s papierom 20 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Cvičenia na písanie 
5 

Výtvarná príprava - vytvoriť vlastný kaligrafický rukopis na 
papieri 

- vytvára vlastný kaligrafický rukopis 
na papieri 

Ústne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 
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(1. ročník) 
- vlastnými slovami zdôvodniť potrebu 

písania 
- vlastnými slovami zdôvodňuje 

potrebu písania 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický test 

 

Cvičenia na ohýbanie papiera 

5 

- pomocou ohýbania papiera vytvoriť 
trojrozmerný objekt 

- pomocou ohýbania papier vytvára 
trojrozmerný objekt 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Cvičenia na orezávanie 

papiera 

5 

- orezávaním vytvoriť jednoduchý 
dvojrozmerný objekt 

- orezávaním a následne ohýbaním 
a skladaním vytvoriť komplikovanejší 
trojrozmerný objekt 

- orezávaním vytvára jednoduchý 
dvojrozmerný objekt 

- orezávaním a následne ohýbaním 
a skladaním vytvára 
komplikovanejší trojrozmerný 
objekt 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Seminárna 

práca 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia 

a písomné 

spracovanie 

seminárnej 

práce 

Cvičenia na strihanie a lepenie 

papiera 

5 

- strihaním vytvoriť jednoduchý 
dvojrozmerný objekt pripravený na 
ďalšiu prácu 

- pomocou rôznych techník lepenia 
vytvoriť jednoduchý trojrozmerný objekt 

- strihaním vytvára jednoduchý 
dvojrozmerný objekt pripravený 
na ďalšiu prácu 

- pomocou rôznych techník lepenia 
vytvára jednoduchý trojrozmerný 
objekt 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Seminárna 

práca 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia 

a písomné 

spracovanie 

seminárnej 

práce 
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Polročná samostatná 

práca 20 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Individuálna práca žiakov 

podľa vybranej témy 

20 

Výtvarná príprava 

(1. ročník) 

- samostatne obsahovo a kompozične 
vypracovať návrh polročnej práce 

- pomocou doteraz zvládnutých techník 
lepenia, strihania, rezania, skladania 
a perokresby vypracovať individuálnu 
polročnú prácu 

- samostatne obsahovo 
a kompozične vypracováva návrh 
polročnej práce 

- pomocou doteraz zvládnutých 
techník lepenia, strihania, rezania, 
skladania a perokresby 
vypracováva individuálnu polročnú 
prácu 

Ústne 

skupinové 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Práca so štetcom a farbou 30 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Cvičenia s temperovou 

farbou, techniky, príprava 

farby, miešanie 
6 

Výtvarná príprava 

(1. ročník) 

- namiešať rôzne odtiene farieb podľa 
zadania 

- pripraviť vaječnú temperu 

- skúšať a porovnávať rôzne techniky 
tempery 

- vie namiešať rôzne odtiene farieb 
podľa zadania 

- vie pripraviť vaječnú temperu 

- skúša a porovnáva rôzne techniky 
tempery 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Jednoduché cvičenia – základy 

temperovej techniky 

Plošné a lineárne cvičenia 

dotýkajúce sa plochy 

6 

- využívať kontrastné farby pri práci 
s dotýkajúcimi sa plochami 

- vytvárať plošné farebné kompozície 

- vlastnou formou reagovať na zadanie 
využitím techniky maľby voľnou rukou 

- využíva kontrastné farby pri práci 
s dotýkajúcimi sa plochami 

- vytvára plošné farebné kompozície 

- vlastnou formou reaguje na 
zadanie využitím techniky maľby 
voľnou rukou 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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Farebný kruh – základné a 

odvodené farby. Svetelné 

odstupňovanie základných 

farieb. 
6 

- miešať farby pridávaním iných odtieňov 

- vytvoriť vlastný farebný kruh podľa 
psychológie farieb 

- vie miešať farby pridaním iných 
odtieňov 

- vytvára vlastný farebný kruh podľa 
psychológie farieb 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Kompozičné cvičenie s 

použitím základných a 

odvodených farieb. 

 

6 

- namaľovať jednoduché zátišie pomocou 
základných farieb 

- namaľovať to isté zátišie pomocou 
odvodených farieb 

- vlastnými slovami porovnať a uviesť 
rozdiely medzi obrazmi 

- maľuje jednoduché zátišie 
pomocou základných farieb 

- maľuje to isté zátišie pomocou 
odvodených farieb 

- vlastnými slovami porovnáva 
a uvádza rozdiely medzi týmito 
obrazmi 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Kompozičné cvičenie s 

použitím geometrických 

prvkov. 6 

- vytvoriť jednoduchú kompozíciu 
pomocou techniky maľby s použitím 
geometrických tvarov 

- vytvára jednoduchú kompozíciu 
pomocou techniky maľby 
s použitím geometrických tvarov 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Temperová technika 30 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Vytvárenie plošných a 

objemových prvkov -  

miešanie farieb striekaním.  

 

 

10 

Výtvarná príprava 

(1. ročník) 

- charakterizovať vlastnými slovami 
techniku drippingu 

- vytvárať pomocou temperových farieb 
rôzne farebné plochy 

- hľadať vo vytvorených plochách nový 
význam, nové tvary 

- charakterizuje vlastnými slovami 
techniku drippingu 

- vytvára pomocou temperových 
farieb rôzne farebné plochy 

- hľadá vo vytvorených plochách 
nový význam, nové tvary 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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Vytváranie plošných a 

objemových prvkov pomocou 

vlastného tela 

 

10 

- odtláčať ruky, nohy a iné časti tela na 
veľký výkres 

- pracovať v skupine s inými žiakmi aby 
odtláčaním vznikol kolektívny obraz 

- odtláča ruky, nohy a iné časti tela 
na veľký výkres 

- pracuje v skupine s inými žiakmi 
aby odtláčaním vznikol kolektívny 
obraz 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Zosvetľovanie a stmavovanie 

tupovaním na rôzne 

podmaľovaný podklad. 

 
10 

- vytvoriť jednoduchú podmaľbu 

- aplikovať techniku tupovania pomocou 
rôznych špongií tak, aby vznikli stmavené 
alebo zosvetlené plochy na podmaľbe 

- vytvára jednoduchú podmaľbu 

- aplikuje techniku tupovania 
pomocou rôznych špongií tak, aby 
vznikli stmavené alebo zosvetlené 
plochy na podmaľbe 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Seminárna 

práca 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia 

a písomné 

spracovanie 

seminárnej 

práce 

Koncoročná samostatná 

práca 32 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Individuálna práca žiakov 

podľa vybranej témy 

32 

Výtvarná príprava 

(1. ročník) 

- samostatne obsahovo a kompozične 
vypracovať návrh záverečnej práce 

- pomocou doteraz zvládnutých techník 
lepenia, strihania, rezania, skladania 
a perokresby vypracovať individuálnu 
záverečnú prácu 

- samostatne obsahovo 
a kompozične vypracováva návrh 
záverečnej práce 

- pomocou doteraz zvládnutých 
techník lepenia, strihania, rezania, 
skladania a perokresby 
vypracováva individuálnu 
záverečnú prácu 

Ústne 

skupinové 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 
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ROČNÍK: DRUHÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: PRAX  5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Štrukturálne riešenie 

plochy 60 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Analytické štúdie 

abstraktných tém – plocha, 

tvar, priestor 12 

Výtvarná príprava 

Technológia 

Písmo 

(2. ročník) 

- vymenovať základné výtvarné 
výrazové a vyjadrovacie prostriedky 

- skúmať bod, líniu, plochu, tvar, 
priestor a farbu pomocou rôznych 
techník podľa zadanej témy  

- vymenováva základné výtvarné 
výrazové a vyjadrovacie prostriedky 

- skúma bod, líniu, plochu, tvar, 
priestor a farbu pomocou rôznych 
techník podľa zadanej témy  

Ústne skupinové 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

Farebná reliéfna kompozícia 

riešená technikou asambláže 

 12 

- aplikovať rôzne pripravené 
predmety na podložku s cieľom 
vytvoriť reliéfnu kompozíciu 

- farebne dotvárať vzniknuté diela   

- aplikuje rôzne pripravené predmety 
na podložku s cieľom vytvára 
reliéfnu kompozíciu 

- farebne dotvára vzniknuté diela   

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 
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Návrh a realizácia kompozície 

s použitím nájdených prvkov 

 12 

- ukladať a kompletovať nájdené 
predmety tak aby vznikla plošná 
kompozícia bez použitia spájania 
(lepenie...) 

- vytvoriť finálnu kompozíciu 
pomocou spájania jednotlivých 
nájdených predmetov 

- ukladá a kompletuje nájdené 
predmety tak aby vznikla plošná 
kompozícia bez použitia spájania 
(lepenie...) 

- vytvára finálnu kompozíciu 
pomocou spájania jednotlivých 
nájdených predmetov 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 

 

Reliéfne cvičenie s použitím 

prírodných a umelých 

materiálov. 

 
12 

- vytvoriť jednoduchú kompozíciu 
pomocou nájdených prírodných 
materiálov - frotáž 

- vytvoriť jednoduchú kompozíciu 
pomocou nájdených umelých 
materiálov - frotáž 

- vytvára jednoduchú kompozíciu 
pomocou nájdených prírodných 
materiálov - frotáž 

- vytvára jednoduchú kompozíciu 
pomocou nájdených umelých 
materiálov - frotáž 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 

 

Príprava podkladovej plochy 

tapetovaním, práca s 

lepidlami. 
12 

- kombinovať lepením tapety rôznych 
povrchových vlastností 

- vytvárať rôzne povrchové štruktúry 
ukladaním podkladových tapiet na 
seba 

- kombinuje lepením tapety rôznych 
povrchových vlastností 

- vytvára rôzne povrchové štruktúry 
ukladaním podkladových tapiet na 
seba 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 

 

Plastické štrukturálne 

cvičenie 30 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Plastický reliéf s použitím 

tvarovaných papierových 

segmentov 
12 

Výtvarná príprava 

Technológia 

- ohýbaním, krčením a skladaním 
vytvára papierové útvary - 
segmenty 

- ohýbaním, krčením a skladaním 
vytvára papierové útvary - 
segmenty 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna 

odpoveď 
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Písmo 

(2. ročník) 

- aplikuje jednotlivé segmenty na 
podkladovú plochu tak, aby vznikol 
plastický reliéf s určitou 
kompozíciou 

- aplikuje jednotlivé segmenty na 
podkladovú plochu tak, aby vznikol 
plastický reliéf s určitou 
kompozíciou 

Didaktický 

test 

 

Návrh a realizácia 

štrukturálnej kompozície 

18 

- bez spájania vytvára len ukladaním 
štrukturálnu kompozíciu z papiera 

- vytvára pevnú finálnu štrukturálnu 
papierovú kompozíciu 

- bez spájania vytvára len ukladaním 
štrukturálnu kompozíciu z papiera 

- vytvára pevnú finálnu štrukturálnu 
papierovú kompozíciu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 

 

Polročná samostatná 

práca 30 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Individuálna práca žiakov 

podľa vybranej témy 

30 

Výtvarná príprava 

Technológia 

Písmo (2. ročník) 

- samostatne obsahovo a kompozične 
vypracovať návrh polročnej práce 

- pomocou doteraz zvládnutých 
techník manipulácie s papierom 
vypracovať individuálnu polročnú 
prácu 

- samostatne obsahovo a kompozične 
vypracováva návrh polročnej práce 

- pomocou doteraz zvládnutých 
techník manipulácie s papierom 
vypracováva individuálnu polročnú 
prácu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 

 

Plastický objekt s využitím 

efektu anamorfózy 42 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Návrh objektu s použitím 

rôznych materiálov 
18 

Výtvarná príprava - zhromaždiť rôznorodé materiály - zhromažďuje rôznorodé materiály Ústne skúšanie Ústna 

odpoveď 
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Technológia 

Písmo (2. ročník) 

- ukladaním bez spájania vytvoriť 
nový kompozičný objekt 

- ukladaním bez spájania vytvára 
nový kompozičný objekt 

Písomné skúšanie Didaktický 

test 

 

Realizácia objektu s použitím 

rôznych materiálov 

 24 

 - vytvoriť nový objekt s použitím 
nájdených predmetov pomocou 
doteraz zvládnutých techník 
spájania 

- vytvára nový objekt s použitím 
nájdených predmetov pomocou 
doteraz zvládnutých techník 
spájania 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 

 

Kompozičné riešenie 

plochy s využitím písma 36 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Reliéfne cvičenie 

 

12 

Výtvarná príprava 

Technológia 

Písmo (2. ročník) 

- v prostredí triedy pomocou techniky 
frotáže hľadať a skúmať rôzne 
reliéfy a charakterizovať ich 
vlastnosti podľa materiálového 
zaradenia 

- v prostredí triedy pomocou techniky 
frotáže hľadá a skúma rôzne reliéfy 
a charakterizuje ich vlastnosti podľa 
materiálového zaradenia 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 

 

Návrh farebnej kompozície s 

použitím rôznych materiálov 

(plexi, drevo, sádra, korok,....) 12 

- zhromaždiť rôznorodé materiály 

- ukladaním bez spájania vytvoriť 
nový kompozíciu podľa zadanej 
témy 

- zhromažďuje rôznorodé materiály 

- ukladaním bez spájania vytvára 
nový kompozíciu podľa zadanej 
témy 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Seminárna práca 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 
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Prezentácia 

a písomné 

spracovanie 

seminárnej 

práce 

Realizácia farebnej 

kompozície s použitím 

rôznych materiálov (plexi, 

drevo, sádra, korok,....) 

 12 

- vytvoriť farebnú kompozíciu 
s použitím rôznych reliéfne 
zaujímavých materiálov pomocou 
doteraz zvládnutých techník 
spájania podľa zadanej témy 

- vytvára farebnú kompozíciu 
s použitím rôznych reliéfne 
zaujímavých materiálov pomocou 
doteraz zvládnutých techník 
spájania podľa zadanej témy 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Seminárna práca 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 

Prezentácia 

a písomné 

spracovanie 

seminárnej 

práce 

 

ROČNÍK: TRETÍ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: PRAX  6 hodín týždenne, spolu 198 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 

výstupov 

Metódy hodnotenia Prostriedky 

hodnotenia 
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Návrh a realizácia 

drobného propagačného 

objektu 

30 

 
 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Návrh objektu, príprava 

materiálov 

12 

Technológia 

Navrhovanie 

Interiérová tvorba 

(3. ročník) 

- nakresliť návrh drobného 
propagačného predmetu  

- jednoduchou maľbou vypracovať 
farebnú škálu drobného 
propagačného objektu 

- vytvoriť popis objektu (cieľ, 
zámer, forma a obsah) 

- pripraviť a následne spracovať 
pripravené materiály vhodnou 
technikou 

- kreslí návrh drobného 
propagačného predmetu  

- jednoduchou maľbou 
vypracováva farebnú škálu 
drobného propagačného objektu 

- vytvára popis objektu (cieľ, 
zámer, forma a obsah) 

- pripravuje a následne spracúva 
pripravené materiály vhodnou 
technikou 

Ústne skupinové 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

Realizácia objektu 

 

18 

- realizovať návrh a zhotoviť 
propagačný objekt v reálnej 
veľkosti. 

- prezentovať cieľ a zámer objektu 
v realite 

- realizuje vytvorený návrh 
a zhotovuje propagačný objekt 
v reálnej veľkosti. 

- Prezentuje cieľ a zámer objektu v 
realite 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 

 

Realizácia reliéfneho 

riešenia plochy 30 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Príprava plochy a materiálov 

6 

Technológia 

Navrhovanie 

- nájsť a pripraviť alebo vytvoriť 
vlastnú plochu, s ktorou bude 
následne pracovať na zadaní 

- pripraviť a prispôsobiť materiály, 
ktoré bude pri práci používať 

- vyhľadáva a upravuje alebo 
vytvára vlastnú plochu, s ktorou 
bude následne pracovať na 
zadaní 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna 

odpoveď 
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Interiérová tvorba 

(3. ročník) 

- pripravuje a prispôsobuje 
materiály, ktoré bude pri práci 
používať 

Didaktický 

test 

 

Návrh a realizácia reliéfneho 

riešenia plochy 

24 

- nakresliť návrh reliéfneho riešenia 
plochy 

- vytvoriť stručný popis (cieľ, 
zámer, forma a obsah) 

- vytvoriť reliéfnu plochu podľa 
vypracovaného návrhu 

- kreslí návrh reliéfneho riešenia 
plochy 

- vytvára stručný popis (cieľ, 
zámer, forma a obsah) 

- vytvára reliéfnu plochu podľa 
vypracovaného návrhu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 

 

Polročná samostatná 

práca 36 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Individuálna práca žiakov 

podľa vybranej témy 

36 

 - samostatne obsahovo 
a kompozične vypracovať návrh 
polročnej práce 

- pomocou doteraz zvládnutých 
techník práce s reliéfom 
a plochou vypracovať 
individuálnu polročnú prácu 

- samostatne obsahovo 
a kompozične vypracováva návrh 
polročnej práce 

- pomocou doteraz zvládnutých 
techník práce s reliéfom 
a plochou vypracováva 
individuálnu polročnú prácu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 

 

Realizácia plošného 

propagačného objektu s 

použitím písma 

36 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 
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Návrh plošného 

propagačného objektu 

12 

Technológia 

Navrhovanie 

Interiérová tvorba 

(3. ročník) 

- nakresliť návrh plošného 
propagačného objektu 

- vytvoriť stručný popis (cieľ, 
zámer, forma a obsah) 

- kreslí návrh plošného 
propagačného objektu 

- vytvára stručný popis (cieľ, 
zámer, forma a obsah) 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 

 

Návrh a štylizovanie 

písmového prvku 

 12 

 - voliť vhodný typ písma v závislosti 
od typu propagačného objektu, 
jeho marketingovo propagačného 
cieľa a zámeru 

- volí vhodný typ písma v závislosti 
od typu propagačného objektu, 
jeho marketingovo propagačného 
cieľa a zámeru 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 

 

Realizácia a kompletizácia 

plošného propagačného 

objektu 
12 

 - pomocou vopred prinesených 
materiálov zhotoviť plošný 
propagačný objekt podľa návrhu 

- pomocou vopred prinesených 
materiálov zhotovuje plošný 
propagačný objekt podľa návrhu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 

 

Realizácia trojrozmerného 

propagačného objektu 30 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Návrh trojrozmerného 

objektu (tvar, farby, zámer, 

kompozícia) 
12 

Technológia 

Navrhovanie 

- nakresliť návrh trojrozmerného 
propagačného objektu 

- kresbou a maľbou riešiť farebnú 
a tvarovú kompozíciu objektu 

- kreslí návrh trojrozmerného 
propagačného objektu 

- kresbou a maľbou rieši farebnú 
a tvarovú kompozíciu objektu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna 

odpoveď 
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 Interiérová tvorba 

(3. ročník) 

- vytvoriť stručný popis (cieľ, 
zámer, forma a obsah) 

- vytvára stručný popis (cieľ, 
zámer, forma a obsah) 

Didaktický 

test 

 

Realizácia trojrozmerného p. 

objektu 

18 

- pomocou vopred prinesených 
materiálov zhotoviť trojrozmerný 
propagačný objekt podľa návrhu 

- pomocou vopred prinesených 
materiálov zhotovuje 
trojrozmerný propagačný objekt 
podľa návrhu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Seminárna práca 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 

Prezentácia 

a písomné 

spracovanie 

seminárnej 

práce 

Koncoročná samostatná 

práca 36 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Individuálna práca žiakov 

podľa vybranej témy 

 

36 

Technológia 

Navrhovanie 

Interiérová tvorba 

(3. ročník) 

- samostatne obsahovo 
a kompozične vypracovať návrh 
záverečnej práce 

- pomocou doteraz zvládnutých 
techník práce s plochou 
a materiálmi a pomocou 
nadobudnutých poznatkov 
o propagácii vypracovať 
individuálnu záverečnú prácu 

- samostatne obsahovo 
a kompozične vypracováva návrh 
záverečnej práce 

- pomocou doteraz zvládnutých 
techník práce s plochou 
a materiálmi a pomocou 
nadobudnutých poznatkov 
o propagácii vypracováva 
individuálnu záverečnú prácu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: PRAX 5 hodín týždenne, spolu 150 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Farebný návrh 

veľkoplošnej reklamy, 

fotopanelu, priestorového 

reklamného predmetu 

40 

 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Návrh reklamy – obsahová 

stránka 

10 

Technológia 

Navrhovanie 

Interiérová tvorba 

(4. ročník) 

- vytvoriť stručný popis veľkoplošnej 
reklamy 

- klásť pri návrhu dôraz na formu 
v kombinácii s obsahom reklamy, 
tak aby spĺňala svoj účel 

- vlastnými slovami opísať 
propagačný vplyv navrhnutej 
reklamy  

- vytvára stručný popis veľkoplošnej 
reklamy 

- kladie pri návrhu dôraz na formu 
v kombinácii s obsahom reklamy, 
tak aby spĺňala svoj účel 

- vlastnými slovami opisuje 
propagačný vplyv navrhnutej 
reklamy  

Ústne skupinové 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Návrh reklamy - farebná 

kompozícia 

 
15 

- pripraviť lineárny návrh veľkoplošnej 
reklamy 

- vytvoriť farebnú verziu návrhu 
veľkoplošnej reklamy 

- využívať počítač a internet pri 
spracovaní veľkoplošnej reklamy ako 
hlavný alebo okrajový zdroj 
informácii podľa zamerania reklamy 

- pripravuje lineárny návrh 
veľkoplošnej reklamy 

- vytvára farebnú verziu návrhu 
veľkoplošnej reklamy 

- využíva počítač a internet pri 
spracovaní veľkoplošnej reklamy ako 
hlavný alebo okrajový zdroj 
informácii podľa zamerania reklamy 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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Návrh reklamy – priestorová 

kompozícia 

 
15 

- pomocou provizórneho 
zmenšeného modelu pripravuje 
kompozičné riešenie reklamy ako 
vlastný návrh 

- vlastnými slovami zdôvodňuje 
kompozičné riešenie veľkoplošnej 
reklamy, fotopanelu alebo 
reklamného predmetu 

- pomocou provizórneho 
zmenšeného modelu pripravuje 
kompozičné riešenie reklamy ako 
vlastný návrh 

- vlastnými slovami zdôvodňuje 
kompozičné riešenie veľkoplošnej 
reklamy 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Realizácia veľkoplošnej 

reklamy, fotopanelu, 

priestorového reklamného 

predmetu  podľa návrhu 

30 

 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Príprava materiálov 

a pomôcok, príprava 

zmenšeného modelu 5 

Technológia 

Navrhovanie 

Interiérová tvorba 

(4. ročník) 

- pripraviť a prispôsobiť materiály, 
ktoré bude pri práci používať 

- vyhotoviť zmenšený model 
veľkoplošnej reklamy, fotopanelu 
alebo reklamného predmetu 

- pripravuje a prispôsobuje materiály, 
ktoré bude pri práci používať 

- vyhotovuje zmenšený model 
veľkoplošnej reklamy, fotopanelu 
alebo reklamného predmetu 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Realizácia veľkoplošnej 

reklamy, fotopanelu, 

priestorového reklamného 

predmetu   25 

- pomocou vopred prinesených 
materiálov zhotoviť reálny model 
veľkoplošnej reklamy, fotopanelu, 
priestorového reklamného predmet 

- umiestniť veľkoplošnú reklamu, 
reklamný predmet alebo fotopanel 
na výstavné miesto tak, aby bola 
splnená podmienka propagácie 

- pomocou vopred prinesených 
materiálov zhotovuje reálny model 
veľkoplošnej reklamy, fotopanelu, 
priestorového reklamného predmet 

- umiestňuje veľkoplošnú reklamu, 
reklamný predmet alebo fotopanel 
na výstavné miesto tak, aby bola 
splnená podmienka propagácie 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Polročná samostatná 

práca 30 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  



 

790 
 

Individuálna práca žiakov 

podľa vybranej témy 

30 

 - samostatne obsahovo a kompozične 
vypracovať návrh polročnej práce 

- pomocou doteraz zvládnutých 
techník a postupov propagácie, 
marketingu a reklamy zhotoviť 
vlastnú prácu podľa vytvoreného 
návrhu 

- samostatne obsahovo a kompozične 
vypracováva návrh polročnej práce 

- pomocou doteraz zvládnutých 
techník a postupov propagácie, 
marketingu a reklamy zhotovuje 
prácu podľa návrhu 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Realizácia makety 

(výstavnej) reklamnej 

akcie podľa návrhu 

65 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Návrh  makety reklamnej 

akcie, výroba zmenšeného 

modelu 

15 

Technológia 

Navrhovanie 

Interiérová tvorba 

(4. ročník) 

- vytvoriť stručný popis makety 
reklamnej akcie 

- klásť pri návrhu dôraz na formu a 
obsah reklamnej akcie, tak aby 
spĺňala svoj účel 

- pomocou vhodných počítačových 
programov vytvoriť 2D alebo 3D 
model  reklamnej akcie 

- pomocou vhodných zhromaždených 
materiálov vytvoriť maketu 
reklamnej akcie 

 

- vytvára stručný popis makety 
reklamnej akcie 

- kladie pri návrhu dôraz na formu a 
obsah reklamnej akcie, tak aby 
spĺňala svoj účel 

- pomocou vhodných počítačových 
programov vytvára 2D alebo 3D 
model  reklamnej akcie 

- pomocou vhodných zhromaždených 
materiálov vytvára maketu 
reklamnej akcie 

 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Realizácia akcie 

45 

Technológia 

Navrhovanie 

Interiérová tvorba 

- vytvoriť rôzne propagačné 
materiály, fotopanely a veľkoplošnú 
reklamu ako formu propagácie 
reklamnej akcie 

- pripraviť vhodné priestory pre 
reklamnú akciu 

- vytvára rôzne propagačné 
materiály, fotopanely a veľkoplošnú 
reklamu ako formu propagácie 
reklamnej akcie 

- pripravuje vhodné priestory pre 
reklamnú akciu 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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(4. ročník) 
- spolupracovať v skupine a zadeľovať 

úlohy 

- organizovať reklamnú akciu tak, aby 
spĺňala svoj propagačný a reklamný 
účel 

- spolupracuje v skupine a zadeľovať 
úlohy 

- organizuje reklamnú akciu tak, aby 
spĺňala svoj propagačný a reklamný 
účel 

Výstavná prezentácia diel 

 5 

 - v spolupráci s ďalšími žiakmi 
v skupine realizovať výstavu doteraz 
vytvorených diel 

- prezentovať svoje vlastné práce 
individuálne ale aj ako súčasť 
skupiny 

- v spolupráci s ďalšími žiakmi 
v skupine realizuje výstavu doteraz 
vytvorených diel 

- prezentuje svoje vlastné práce 
individuálne ale aj ako súčasť 
skupiny 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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9.2.13 Počítačová grafika 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: PRAKTICKÁ TVORBA 

Názov predmetu Počítačová grafika 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, 66 vyučovacích hodín v školskom 

roku (1. ročník) 

2 hodiny týždenne, 66 vyučovacích hodín v školskom 
roku (2. ročník) 

Kód a názov študijného odboru 8260 M 00 propagačné výtvarníctvo 

Ročník 1. – 2.  

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Predmet počítačová grafika svojím obsahom nadväzuje na dosiahnuté vedomosti z predmetov 

výtvarná príprava, digitálne kreslenie, technické kreslenie, informatika a iných predmetov, a teda 

využíva medzipredmetovú spoluprácu. Vyučovanie prebieha v učebniach informatiky, kde každý 

študent pracuje sám za svojim počítačom. Oblasť počítačovej grafiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, 

preto v predmete Počítačová grafika je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných 

univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Je dôležité viesť žiakov ku 

komplexnejšiemu poznaniu jednotlivých nástrojov a všetkých ich možností a predovšetkým naučiť ich, 

kedy ktorý nástroj použiť, aby docielili želaného efektu. Pre osvojenie si základov pri práci s grafickou 

informáciou sú potrebné predovšetkým praktické cvičenia, ktoré sú využiteľné vo všetkých fázach 

Obsah predmetu je zameraný na pochopenie základných pojmov, postupov a techník používaných v 

počítačovej grafike. Vychováva žiakov k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s 

rešpektovaním právnych a etických zásad používania.  

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovania počítačovej grafiky je sprístupniť základné pojmy a techniky používané 
pri práci s grafickou informáciou. Podobne ako predmet informatika vytvára platformu pre 
ďalšie predmety. V predmete informatika je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium 
základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné 
technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky široký priestor na motiváciu a praktické 
projekty. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Vo vyučovacom predmete počítačová grafika využívame pre utváranie a rozvíjanie nesledujúcich 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 
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Komunikačné a sociálno – interakčné spôsobilosti:  

- využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií 
rôzneho typu  

- prezentovať sám seba a výsledky svojej práce na verejnosti, používať odborný jazyk  

- chápať význam a uplatňovať formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom 
efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a po-vinností a na prevzatí 
osobnej zodpovednosti  

- posúdiť význam nadobudnutých informácií v osobnom živote a vo zvolenom povolaní 

- zúčastňovať sa aktívne diskusie, formulovať a obhajovať svoje názory a postoje 

 

Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti: 

- overovať si získané poznatky, kriticky zvažovať názory, postoje a jednanie iných ľudí 

- pracovať v týme a podieľať sa na realizácii spoločných pracovných a iných činností 

- podnecovať prácu týmu vlastnými návrhmi na zlepšenie práce a riešenie úloh, nezaujate 
zvažovať návrhy druhých, rešpektovať pracovný priestor druhých 

 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom: 

- uvedomovať si vlastnú kultúrnu identitu, jej dejiny, špecifiká a odlišnosti od iných kultúr 

- byť vnímavý k umeleckým a kultúrnym prejavom a hodnotám a chápať ich ako významnú 
súčasť ľudskej existencie 

- uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť, dejiny, historické i súčasné 
prejavy v európskom a svetovom kontexte 

- podporovať hodnoty, výtvarné prejavy miestnej, národnej, európskej i svetovej kultúry a mať 
k nim vytvorený pozitívny vzťah 

- aktívne prispievať k vytváraniu a uchovávaniu umeleckých hodnôt a k ich odovzdávaniu ďalším 
generáciám 

 

Spôsobilosť využívať informačné technológie: 

- efektívne využívať informačno-komunikačné technológie pri svojom vzdelávaní, tvorivých 
aktivitách, projektovom vyučovaní, vyjadrovaní svojich myšlienok a postojov a riešení 
problémov reálneho života, 

-  nadobudnúť schopnosť prostredníctvom internetu a IKT získavať a spracovávať informácie v 
textovej aj grafickej podobe,  

- vedieť algoritmicky myslieť a využívať tieto schopnosti v reálnom živote,  

- uvedomovať si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,  

- rozumieť príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním internetu a 
informačno-komunikačných technológií 
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Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

3. ročník   

Úvod do počítačovej grafiky Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 

diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Vektorová grafika Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 

diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Práca s PC 

Základy fotografie Výklad,  riešenie praktických úloh, 

diskusia, pozorovanie 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Scanner, scannovanie predlohy 

do PC 

Výklad, rozhovor, riešenie úloh, 

diskusia 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Práca s PC 

Rastrová grafika Výklad,  riešenie praktických úloh, 

diskusia, pozorovanie 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Práca s PC 

4. ročník   

Rastrová grafika Výklad,  riešenie praktických úloh, 

diskusia, pozorovanie 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Práca s PC 

Tvorba časopisu, knihy – PC 

programy na túto prácu 

Výklad,  riešenie praktických úloh, 

diskusia, pozorovanie 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov  

Práca s PC 

Tvorba webu Výklad,  riešenie praktických úloh, 

diskusia, pozorovanie 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Práca s PC 

Animácia – princípy, 

oboznámenie sa s programami 

Výklad,  riešenie praktických úloh, 

diskusia, pozorovanie 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Práca s PC 
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Riešenie komplexných úloh s 

využitím rôznych grafických 

programov 

Výklad,  riešenie praktických úloh, 

diskusia, pozorovanie 

Frontálna výučba 

Individuálna práca žiakov 

Práca s PC 

 

Učebné zdroje 

      Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

3. ročník 

Úvod do počítačovej 

grafiky 

Hashimoto A.: Velká kniha digitální 

grafiky a designu. Brno: Computer 

Press, a.s. 2008. 

Ullmann H.F.: Digital art. Ulmann 

publishing, 2009. 

Rush M.: New media in Art. London: 

Thames & Hudson world of art, 

2005. 

Roubal P.: Počítačová grafika pro 

úplné začatečníky. Computer Press, 

2003. 

Navrhatil P.: Počitačová grafika 

a multimédia. Computer Media, 

2007. 

Tůma T.: Počítačová grafika a design. 

Computer Press, 2007. 

Žara J., Beneš B., Sochor J., Felker P.: 

Moderní počítačová grafika (2. 

vydanie). Computer Press, 2004. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

  

Vektorová grafika Hashimoto A.: Velká kniha digitální 

grafiky a designu. Brno: Computer 

Press, a.s. 2008. 

Ullmann H.F.: Digital art. Ulmann 

publishing, 2009. 

Rush M.: New media in Art. London: 

Thames & Hudson world of art, 

2005. 

Roubal P.: Počítačová grafika pro 

úplné začatečníky. Computer Press, 

2003. 

Navrhatil P.: Počitačová grafika 

a multimédia. Computer Media, 

2007. 

Tůma T.: Počítačová grafika a design. 

Computer Press, 2007. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

USB kľúče 

Notebook + 

príslušenstvo 
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Žara J., Beneš B., Sochor J., Felker P.: 

Moderní počítačová grafika (2. 

vydanie). Computer Press, 2004. 

Základy fotografie Ang T.: Základy digitální fotografie. 

Computer Press, 2014. 

Harman D.: Tvorivá digitálna 

fotografia, Slovart, 2012. 

Kolektív aut.: Digitálna fotografia. 

Slovart, 2002. 

Karbusický J. a kol.: Encyklopedie 

fotografa (časť 1). WIFCOM, 2014.  

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

Fotoaparát 

Obrázkový 

materiál  

Fotoaparát 

+ príslušenstvo 

Návod – spoznaj 

svoj fotoaparát 

https://www.youtu

be.com/watch?v=v

Qwg9vG_7E0 

 

Scanner, scannovanie 

predlohy do PC 

Hashimoto A.: Velká kniha digitální 

grafiky a designu. Brno: Computer 

Press, a.s. 2008. 

Ullmann H.F.: Digital art. Ulmann 

publishing, 2009. 

Rush M.: New media in Art. London: 

Thames & Hudson world of art, 

2005. 

Roubal P.: Počítačová grafika pro 

úplné začatečníky. Computer Press, 

2003. 

Navrhatil P.: Počitačová grafika 

a multimédia. Computer Media, 

2007. 

Tůma T.: Počítačová grafika a design. 

Computer Press, 2007. 

Žara J., Beneš B., Sochor J., Felker P.: 

Moderní počítačová grafika (2. 

vydanie). Computer Press, 2004. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Scanner 

USB kľúče 

Notebook + 

príslušenstvo 

Obrázkový 

materiál 

 

Rastrová grafika Hashimoto A.: Velká kniha digitální 

grafiky a designu. Brno: Computer 

Press, a.s. 2008. 

Ullmann H.F.: Digital art. Ulmann 

publishing, 2009. 

Rush M.: New media in Art. London: 

Thames & Hudson world of art, 

2005. 

Roubal P.: Počítačová grafika pro 

úplné začatečníky. Computer Press, 

2003. 

Navrhatil P.: Počitačová grafika 

a multimédia. Computer Media, 

2007. 

Tůma T.: Počítačová grafika a design. 

Computer Press, 2007. 

Žara J., Beneš B., Sochor J., Felker P.: 

Moderní počítačová grafika (2. 

vydanie). Computer Press, 2004. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

USB kľúče 

Notebook + 

príslušenstvo 

 

 

4. ročník 

https://www.youtube.com/watch?v=vQwg9vG_7E0
https://www.youtube.com/watch?v=vQwg9vG_7E0
https://www.youtube.com/watch?v=vQwg9vG_7E0
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Rastrová grafika Hashimoto A.: Velká kniha digitální 

grafiky a designu. Brno: Computer 

Press, a.s. 2008. 

Ullmann H.F.: Digital art. Ulmann 

publishing, 2009. 

Rush M.: New media in Art. London: 

Thames & Hudson world of art, 

2005. 

Roubal P.: Počítačová grafika pro 

úplné začatečníky. Computer Press, 

2003. 

Navrhatil P.: Počitačová grafika 

a multimédia. Computer Media, 

2007. 

Tůma T.: Počítačová grafika a design. 

Computer Press, 2007. 

Žara J., Beneš B., Sochor J., Felker P.: 

Moderní počítačová grafika (2. 

vydanie). Computer Press, 

2004.Derek L.: Mistrovství v Adobe 

Photoshop, Computer Press, 2010. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

USB kľúče 

Notebook + 

príslušenstvo 

 

 

Tvorba časopisu, 

knihy – PC programy 

na túto prácu 

Hashimoto A.: Velká kniha digitální 

grafiky a designu. Brno: Computer 

Press, a.s. 2008. 

Ullmann H.F.: Digital art. Ulmann 

publishing, 2009. 

Rush M.: New media in Art. London: 

Thames & Hudson world of art, 

2005. 

Roubal P.: Počítačová grafika pro 

úplné začatečníky. Computer Press, 

2003. 

Navrhatil P.: Počitačová grafika 

a multimédia. Computer Media, 

2007. 

Tůma T.: Počítačová grafika a design. 

Computer Press, 2007. 

Žara J., Beneš B., Sochor J., Felker P.: 

Moderní počítačová grafika (2. 

vydanie). Computer Press, 

2004.Derek L.: Mistrovství v Adobe 

Photoshop, Computer Press, 2010. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

USB kľúče 

Notebook + 

príslušenstvo 

Časopisy, noviny, 

knihy (inšpirácia) 

 

Tvorba webu McNulty S.: WordPress  – efektivní 

publikování na webu, Zoner Press, 

2009. 

Hashimoto A.: Velká kniha digitální 

grafiky a designu. Brno: Computer 

Press, a.s. 2008. 

Ullmann H.F.: Digital art. Ulmann 

publishing, 2009. 

Rush M.: New media in Art. London: 

Thames & Hudson world of art, 

2005.  

Derek L.: Mistrovství v Adobe 

Photoshop, Computer Press, 2010. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

 

USB kľúče 

Notebook + 

príslušenstvo 
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Animácia – princípy, 

oboznámenie sa s 

programami 

McNulty S.: WordPress  – efektivní 

publikování na webu, Zoner Press, 

2009. 

Hashimoto A.: Velká kniha digitální 

grafiky a designu. Brno: Computer 

Press, a.s. 2008. 

Ullmann H.F.: Digital art. Ulmann 

publishing, 2009. 

Rush M.: New media in Art. London: 

Thames & Hudson world of art, 

2005.  

Derek L.: Mistrovství v Adobe 

Photoshop, Computer Press, 2010. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

 

USB kľúče 

Notebook + 

príslušenstvo 

 

 

Riešenie 

komplexných úloh s 

využitím rôznych 

grafických programov 

McNulty S.: WordPress  – efektivní 

publikování na webu, Zoner Press, 

2009. 

Hashimoto A.: Velká kniha digitální 

grafiky a designu. Brno: Computer 

Press, a.s. 2008. 

Ullmann H.F.: Digital art. Ulmann 

publishing, 2009. 

Rush M.: New media in Art. London: 

Thames & Hudson world of art, 

2005.  

Derek L.: Mistrovství v Adobe 

Photoshop, Computer Press, 2010. 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Magnetická 

tabuľa 

 

USB kľúče 

Notebook + 

príslušenstvo 
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Učebné osnovy predmetu Počítačová grafika 

ROČNÍK: PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: POČÍTAČOVÁ GRAFIKA  2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Úvod do počítačovej 

grafiky 14 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Organizácia predmetu, jeho 

cieľ, obsah, pomôcky 

a potreby, BOZP 2 

Informatika 

(2., 3. ročník) 

Digitálne kreslenie 

(2. ročník) 

- charakterizovať význam 
predmetu počítačová grafika 

- vymenovať pomôcky potrebné 
pri výučbe predmetu 

- vlastnými slovami reprodukovať 
zásady BOZP  

- charakterizuje význam predmetu 
počítačová grafika 

- menuje pomôcky potrebné pri 
výučbe predmetu 

- vlastnými slovami reprodukuje 
zásady BOZP  

Ústne skupinové 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Základné kompozičné prvky – 

línia, tvar, negatívny priestor, 

objem, tónová hodnota, 

farba, textúra 

4 

- vedieť vymenovať základné 
kompozičné prvky 

- vedieť charakterizovať jednotlivé 
kompozičné prvky v súvislosti 
s počítačovou grafikou 

- realizovať jednotlivé cvičenia 
a overuje možnosti uplatnenia 
jednotlivých kompozičných 
prvkov pri vytváraní počítačovej 
grafiky 

- vie vymenovať základné 
kompozičné prvky 

- vie charakterizovať jednotlivé 
kompozičné prvky v súvislosti 
s počítačovou grafikou 

- realizuje jednotlivé cvičenia 
a overuje možnosti uplatnenia 
jednotlivých kompozičných 
prvkov pri vytváraní počítačovej 
grafiky 

Ústne skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Prezentácia prác 
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Základné pojmy a princípy, 

počítačovej grafiky, rastrová 

grafika, vektorová grafika, 3D 

grafika 4 

- definovať základné pojmy 
a princípy rastrovej a vektorovej 
grafiky 

- porovnať rozdiel medzi 
vektorovou a rastrovou grafikou 

- charakterizovať RGB a CMYK 
model 

- definuje základné pojmy 
a princípy rastrovej a vektorovej 
grafiky 

- porovnáva rozdiel medzi 
vektorovou a rastrovou grafikou 

- charakterizuje RGB a CMYK 
model 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Formáty grafických súborov, 

konverzia formátov, 

rozlíšenie, dpi 2 

- vymenovať formáty grafických 
súborov 

- vysvetliť postup konverzie 
formátov 

- definovať pojem dpi 

- menuje formáty grafických 
súborov 

- vysvetľuje postup konverzie 
formátov 

- definuje pojem dpi 

  

Výstupy práce počítačovej 

grafiky 
2 

- porovnať typy výstupov PC 
grafiky  

- vytvoriť jeden z typov výstupov 

- porovnáva typy výstupov PC 
grafiky  

- vytvára jeden z typov výstupov 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Vektorová grafika 24 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Programy na tvorbu 

vektorovej grafiky, princípy 

práce s vektorovou grafikou 2 

- vymenovať programy na tvorbu 
vektorovej grafiky, ktoré pozná 

- opísať formu a princípy práce 
s niektorým vektorovým 
programom 

- menuje programy na tvorbu 
vektorovej grafiky, ktoré pozná 

- opisuje formu a princípy práce 
s niektorým vektorovým 
programom 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Kreslenie základných objektov 

– čiary, krivky 4 

- nakresliť čiaru a následne 
geometrický tvar s pomocou čiar 
vo vektorovom programe 

- kreslí čiaru a následne 
geometrický tvar s pomocou čiar 
vo vektorovom programe 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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- požívať nástroj krivky na 
vytvorenie negeometrického 
tvaru 

- požíva nástroj krivky na 
vytvorenie negeometrického 
tvaru 

Písomné 

skúšanie 

 

Operácie s objektami – 

premiestňovanie, 

kopírovanie, presúvanie, 

zarovnávanie, 

nastavenie farieb objektov 

4 

- používať nástroj na 
premiestňovanie objektov na 
pracovnej ploche 

- kopírovať a zarovnávať objekty 
manuálne a pomocou vhodných 
nástrojov 

- používa nástroj na 
premiestňovanie objektov na 
pracovnej ploche 

- kopíruje a zarovnáva objekty 
manuálne a pomocou vhodných 
nástrojov 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Tvarovanie objektov, zmena 

polohy objektu, zrkadlenie, 

zoskupenie, prienik, spojenie 

objektov 

4 

- pomocou vhodných nástrojov 
tvarovať časti ale aj celý objekt 

- vytvoriť zrkadlený objekt 

- vytvoriť skupinu objektov 
a následne ich spojiť 

- pomocou vhodných nástrojov 
tvarovať časti ale aj celý objekt 

- vytvoriť zrkadlený objekt 

- vytvoriť skupinu objektov 
a následne ich spojiť 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Text a práca s textom, typy 

textu, prevod textu a objektu 

na krivky 4 

- nájsť na ploche všetky ikony, 
pomocou ktorých sa dá pracovať 
s textom 

- vytvoriť jednoduchý text 

- pomocou príkazu z textu vytvoriť 
krivky 

- dokáže nájsť na ploche všetky 
ikony, pomocou ktorých sa dá 
pracovať s textom 

- vytvára jednoduchý text 

- pomocou príkazu z textu vytvára 
krivky 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Efekty vektorovej grafiky – 

tieň, priehľadnosť, prechod 
4 

- pracovať s rôznymi efektami 
vektorovej grafiky 

- vytvoriť tieň, svetlé okraje, 
prechod okolo objektu 

- pracuje s rôznymi efektami 
vektorovej grafiky 

- vytvára tieň, svetlé okraje, 
prechod okolo objektu 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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Tlač, export do rôznych 

formátov 
2 

- uložiť a exportovať práce do 
rôznych súborov 

- tlačiť výstupy podľa zadania 

- dokáže uložiť a exportovať práce 
do rôznych súborov 

- tlačí výtlačky prác podľa zadania 
na tlačiarni 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Základy fotografie 12 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Klasická a digitálna fotografia 

- porovnanie 
2 

Informatika 

 (2., 3. ročník) 

Digitálne kreslenie 

(2. ročník) 

- charakterizovať rozdiely medzi 
klasickou a digitálnou fotografiou 

- opísať digitálnu fotografiu 
z pohľadu jej zhotovenia 

- charakterizuje rozdiely medzi 
klasickou a digitálnou fotografiou 

- opisuje digitálnu fotografiu 
z pohľadu jej zhotovenia 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Fotografické prístroje – typy, 

objektívy, príslušenstvo 
2 

- vymenovať fotografické prístroje 

- charakterizovať pojem camera 
obscura 

- menuje fotografické prístroje 

- charakterizuje vlastnými slovami 
pojem camera obscura 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Digitálna fotografia – 

expozícia, ostrosť, manuálne 

nastavenie expozície, 

kompozícia fotografie 

 

2 

- nájsť na digitálnom fotoaparáte 
funkciu expozícia a nastaviť ju 
manuálne 

- charakterizovať rôzne typy 
kompozície podľa práce s dig. Fot. 

- Dokáže nájsť na digitálnom 
fotoaparáte funkciu expozícia 
a nastaviť ju manuálne 

- charakterizuje rôzne typy 
kompozície podľa práce s dig. Fot. 

Ústne skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Prezentácia prác  

Fotografia v interiéri, 

fotografia v exteriéri 2 

- vytvoriť fotografiu v interiéri 
a v exteriéri 

- vytvára fotografiu v interiéri 
a v exteriéri 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Prezentácia prác  
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- porovnať fotografie z hľadiska 
použitých funkcií na fotoaparáte 

- porovnáva fotografie z hľadiska 
použitých funkcií na fotoaparáte 

Praktické 

skúšanie 

Nočná fotografia 

2 

- opísať historickú fotografiu 
nočnej oblohy fotenú dlhou 
uzávierkou 

- opísať postup pri tvorbe n. fot. 

- opisuje historickú fotografiu 
nočnej oblohy fotenú dlhou 
uzávierkou 

- opisuje postup pri tvorbe n. fot. 

Ústne skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Prezentácia prác  

Reklamná a produkčná 

fotografia, reprodukčná 

fotografia  2 

- porovnať rozdiely medzi 
reklamnou produkčnou 
a umeleckou fotografiou 

- charakterizovať reprodukčnú 
fotografiu 

- porovnáva rozdiely medzi 
reklamnou produkčnou 
a umeleckou fotografiou 

- charakterizuje reprodukčnú 
fotografiu 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Scanner, scannovanie 

predlohy do PC 4 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Vývoj a typy scannerov 

2 

Informatika 

 (2., 3. ročník) 

Digitálne kreslenie 

(2. ročník) 

- vymenovať základné typy 
scannerov 

- opísať vlastnými slovami vývoj 
scannerov 

- menuje základné typy scannerov 

- opisuje vlastnými slovami vývoj 
scannerov 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Spôsoby scannovania predloh 

do PC 
2 

- charakterizovať nastavenia 
a možnosti scannovania predloh 
do PC 

- vymenovať spôsoby scannovania 

- charakterizuje nastavenia 
a možnosti scannovania predloh 
do PC 

- menuje spôsoby scannovania 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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Rastrová grafika 12 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Základné práca s obrázkami 

a fotografiami - zoom, lupa, 

orezanie, otočenie, 

preklopenie, jas, kontrast, 

histogram, korekcia farieb, 

prevod farebnej palety, výber 

farby pozadia a popredia 

4 

Informatika 

 (2., 3. ročník) 

Digitálne kreslenie 

(2. ročník) 

- nájsť obrázky na zadanú tému 
pomocou internetu 

- vytvoriť si vlastnú zložku na práce 

- vyskúšať si na obrázku 
otvorenom v rastrovom 
programe jednotlivé zadané 
funkcie a opísať ich pôsobenie na 
obrázok vlastnými slovami 

- dokáže nájsť obrázky na zadanú 
tému pomocou internetu 

- vytvára si vlastnú zložku na práce 

- skúša na obrázku otvorenom 
v rastrovom programe jednotlivé 
zadané funkcie a opisuje ich 
pôsobenie na obrázok vlastnými 
slovami 

Ústne skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Prezentácia prác  

  

Kreslenie – čiara, obdĺžnik, 

elipsa, ďalšie geometrické 

tvary 
4 

- do obrázkov vkresľovať čiary, 
obdĺžniky a iné geometrické tvary 

- vytvoriť vlastný obrázok len 
s použitím geometrických tvarov 

- do obrázkov vkresľuje čiary, 
obdĺžniky a iné geometrické tvary 

- vytvára vlastný obrázok len 
s použitím geometrických tvarov 

Ústne skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Prezentácia prác 

Výber – základné typy 

výberov, práca s výberom  

4 

- vytvoriť jednoduchý 
výber/selekciu pomocou 
nástrojov  

- vytvoriť komplikovanejší výber 
pomocou nástroja laso 

- transformovať výber 

- vytvára jednoduchý 
výber/selekciu pomocou 
nástrojov  

- vytvára komplikovanejší výber 
pomocou nástroja laso 

- transformuje výber 

Ústne skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Prezentácia prác 
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ROČNÍK: DRUHÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: POČÍTAČOVÁ GRAFIKA  2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Rastrová grafika 
21 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Retuše a úpravy, filtre 

 3 

Informatika 

 (2., 3. ročník) 

Digitálne kreslenie 

(2. ročník) 

- vysvetliť potrebu retuše 

- vymenovať typy filtrov 
v rastrovom programe 

- rozdeliť filtre podľa kategórií  

- vysvetľuje potrebu retuše 

- menuje typy filtrov 
v rastrovom programe 

- rozdeľuje filtre podľa kategórií  

Ústne skupinové 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Vrstvy – práca s vrstvami 

 
3 

- nájsť na ploche ikony 
predstavujúce vrstvy 

- vytvoriť farebnú vrstvu na 
pozadí 

- aplikovať rôzne krytie vrstvy 
s rôznymi režimami   

- dokáže nájsť na ploche ikony 
predstavujúce vrstvy 

- vytvára farebnú vrstvu na 
pozadí 

- aplikuje rôzne krytie vrstvy 
s rôznymi režimami   

Ústne skúšanie 

Praktické skúšanie 

Ústna odpoveď 

Prezentácia prác 

Text – práca s textom 

 6 

- vytvoriť krátky nápis ozdobným 
typom písma podľa zadaných 
parametrov 

- transformovať text podľa 
nadobudnutých vedomostí 

- vytvára krátky nápis ozdobným 
typom písma podľa zadaných 
parametrov 

- transformuje text podľa 
nadobudnutých vedomostí 

Ústne skúšanie 

Praktické skúšanie 

Ústna odpoveď 

Prezentácia prác 
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Maska vrstvy, kanály – 

zložitejšie úpravy 

 
3 

- nájsť na ploche ikony 
predstavujúce masky 

- vytvoriť masku na prvej vrstve 

- pracovať s maskou v rôznych 
režimoch   

- dokáže nájsť na ploche ikony 
predstavujúce masky 

- vytvára masku na prvej vrstve 

- pracuje s maskou v rôznych 
režimoch   

Ústne skúšanie 

Praktické skúšanie 

Ústna odpoveď 

Prezentácia prác 

Riešenie úloh spojením 

vektorovej a rastrovej grafiky, 

prevod rastrovej grafiky na 

vektorovú 

6 

- exportovať obrázok 
z rastrového programu do 
vektorového a naopak 

- interaktívne pracovať 
s obrázkom a písmom v oboch 
programoch podľa zadania 

- exportuje obrázok z rastrového 
programu do vektorového 
a naopak 

- interaktívne pracuje 
s obrázkom a písmom v oboch 
programoch podľa zadania 

Ústne skúšanie 

Praktické skúšanie 

Ústna odpoveď 

Prezentácia prác 

Tvorba časopisu, knihy – 

PC programy na túto 

prácu 

9 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Základné pravidlá úpravy 

textu 

3 

Informatika 

 (2., 3. ročník) 

Digitálne kreslenie 

(2. ročník) 

- vlastnými slovami definovať 
zásady úprav textu 

- nájsť, skopírovať text 
a následne ho upraviť podľa 
uvedených pravidiel 

- vlastnými slovami definuje 
zásady úprav textu 

- dokáže nájsť, skopírovať text 
a následne ho upraviť podľa 
uvedených pravidiel 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Pravidlá kompozície 

časopiseckej a knižnej stránky 

6 

- na príkladoch stránok 
z časopisu a kníh vyvodiť 
pravidlá kompozície 

- nájsť, skopírovať text a obrázky 
a kompozične ich štylizovať do 
podoby stránky časopisu 

- na príkladoch stránok 
z časopisu a kníh vyvodzuje 
pravidlá kompozície 

- dokáže nájsť, skopírovať text 
a obrázky a kompozične ich 
štylizovať do podoby stránky 
časopisu 

Ústne skúšanie 

Praktické skúšanie 

Ústna odpoveď 

Prezentácia prác 
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Tvorba webu 

9 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Stratégia tvorby webu, 

štruktúra webu, princípy 

prístupného webu 3 

Informatika 

 (2., 3. ročník) 

Digitálne kreslenie 

(2. ročník) 

- opísať stratégiu tvorby webu 
(reprodukovať počuté) 

- charakterizovať pojem 
„prístupný web“ 

- opisuje stratégiu tvorby webu 
(reprodukovať počuté) 

- charakterizuje pojem 
„prístupný web“ 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Statický web, dynamický web 

 
3 

- porovnať vlastnosti statického 
a dynamického webu 

- charakterizovať statický 
a dynamický web 

- porovnáva vlastnosti 
statického a dynamického 
webu 

- charakterizuje statický 
a dynamický web 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Príprava grafiky pre web 

2 

- zhromažďovať obrázkové 
a textové podklady pre vlastnú 
webovú stránku podľa zadania 

- vytvoriť si vlastnú grafiku (logo, 
banner, slogan) 

- zhromažďuje obrázkové 
a textové podklady pre vlastnú 
webovú stránku podľa zadania 

- vytvára si vlastnú grafiku (logo, 
banner, slogan) 

Ústne skúšanie 

Praktické skúšanie 

Ústna odpoveď 

Prezentácia prác 

Animácia – princípy, 

oboznámenie sa s 

programami 
21 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Tvorba animácie 

 9 

Informatika 

 (2., 3. ročník) 

- reprodukovať princípy 
animácie vlastnými slovami 

- vyhľadať a vymenovať 
programy na prácu s animáciou 

- reprodukuje princípy animácie 
vlastnými slovami 

- vyhľadáva a menuje programy 
na prácu s animáciou 

Ústne skúšanie 

Praktické skúšanie 

Ústna odpoveď 

Prezentácia prác 
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Digitálne kreslenie 

(2. ročník) 

- vytvoriť jednoduchú animáciu 
(gif, flash,...) 

- vytvára jednoduchú animáciu 
(gif, flash,...) 

Zvuk v animácii 

 
6 

- nájsť alebo nahrať sprievodný 
zvuk 

- aplikovať zvuk do animácie 

- dokáže nájsť alebo nahrať 
sprievodný zvuk 

- aplikuje zvuk do animácie 

Ústne skúšanie 

Praktické skúšanie 

Ústna odpoveď 

Prezentácia prác 

Prezentácia 

6 

- prezentovať animáciu 

- opísať postup tvorby animácie 
a zámer animácie 

- prezentuje animáciu 

- opisuje postup tvorby animácie 
a zámer animácie 

Ústne skúšanie 

Praktické skúšanie 

Ústna odpoveď 

Prezentácia prác 

Riešenie komplexných 

úloh s využitím rôznych 

grafických programov 

39 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Plagát, bilboard, logo, vizitka, 

hlavičkový papier,  

12 

Informatika 

 (2., 3. ročník) 

Digitálne kreslenie 

(2. ročník) 

- zvoliť typ úlohy podľa zadania 

- obsahovo a kompozične 
vypracovať hrubý návrh 
zadania 

- vytvoriť si textový a grafický 
podklad v príslušnom 
programe 

- vytvoriť finálnu verziu úlohy 

- volí typ úlohy podľa zadania 

- obsahovo a kompozične 
vypracováva hrubý návrh 
zadania 

- vytvára si textový a grafický 
podklad v príslušnom 
programe 

- vytvára finálnu verziu úlohy 

Ústne skúšanie 

Praktické skúšanie 

Ústna odpoveď 

Prezentácia prác 

Reklamný spot, 

15 

- pomocou videa alebo fotografií 
v kombinácii s grafickými 
programami na ich úpravu 
a programami na tvorbu 
animácie zhotoviť jednoduchý 
reklamný spot podľa témy 
vlastného výberu 

- pomocou videa alebo fotografií 
v kombinácii s grafickými 
programami na ich úpravu 
a programami na tvorbu 
animácie zhotovuje 
jednoduchý reklamný spot 
podľa témy vlastného výberu 

Ústne skúšanie 

Praktické skúšanie 

Ústna odpoveď 

Prezentácia prác 



 

809 
 

Prezentácia, portfólio 

12 

- zozbierať práce celého roka 

- vytvoriť si jednotný design 
portfólia 

- zhotoviť a odprezentovať 
portfólio so svojimi prácami 

- zbiera práce celého roka 

- vytvára si jednotný design 
portfólia 

- zhotovuje a prezentuje 
portfólio so svojimi prácami 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Seminárna práca 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia a písomné 

spracovanie seminárnej 

práce 
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Základy fotografie 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: VLASTNOSTI MATERIÁLOV, TECHNIKY A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 

Názov predmetu Základy fotografie 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne,  spolu 123 vyučovacích hodín  

Kód a názov študijného odboru 8270 M 00 scénická kostýmová tvorba 
8260 M 00 propagačné výtvarníctvo 

Ročník 1. – 4.  

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Cvičeniami si osvojujú celú škálu výrazových prostriedkov fotografie, učia sa vnímať 

svet očami fotografa, primerane ho zobraziť. žiaci riešia samostatné úlohy fotografického 

dizajnu, v ktorých spájajú fotografický obraz s písmom, značkou a kresbou do výsledného 

artefaktu.  

 

Cieľ predmetu 

 

Ide o bohaté spektrum tém, ktoré rešpektujú súčasné spoločenské potreby a 

požiadavky praxe, zohľadňujú individuálne danosti žiakov. Spracúvajú sa napr. tieto úlohy: 

ilustrácia, plagát, kalendár, pohľadnica, katalóg, reklamná fotografia, fotografická publikácia, 

obal spotrebného tovaru... V rámci fotografickej tvorby sa samostatne riešia úlohy ako 

reportážne cvičenia, dokumentárne publikácie a inscenovaná fotografia. Ako podporné médiá 

sa využívajú práce na počítači. 

 

Obsah vzdelávania 

Predmet základy fotografie je obsahovo štruktúrovaný do tematických celkov (téma 

a podtémy). Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete   súvisia s 

viacerými predmetmi vyučovanými v tomto odbore hlavne s informatikou, písmom, 

navrhovaním  a praxou. 
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Požiadavky na výstup 

 

Požiadavky na výstup sú nasledovné: kreativita, kompozícia, zvládnutie techniky, 

farba, svetlo, návrhy, inštalácia, prezentácia. 

 

Výkonový štandard na optimálnej úrovni: 

- ovláda základné kompozície fotografie; 

- pozná jednotlivé funkcie fotoaparátu; 

- pracuje s blesom a statívom;. 

- ovláda použitie režimov AUTO, P,S,A,M,portrét; 

- ovláda použitie režimov AUTO,P,S,M,A ,krajina, nočný portrét a nočná krajina, pohyb; 

- rozoznáva použitie jednotlivých objektívov; 

- pracuje s filtrami; 

- dokáže samostatne upraviť fotografie vo Photoshope; 

- dokáže pripraviť fotografie natlač upraviť veľkosť fotografie pre prácu na web. 

 

 

Rozdelenie obsahu do ročníkov 

Rozdelenie obsahu do ročníkov je napísané v učebných osnovách viď. nižšie.  

 

Metódy a formy práce  

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Postupy  Formy práce 

Kompozičné cvičenia 

 

Prednáška, beseda,  

cvičenie 

Vysvetľovanie 

a upevňovanie 

učiva 

Skupinová, 

Individuálna, 

exkurzia 
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Fotografovanie v interiéry. 

––––––––––––––––––––––- 

Fotografovanie v exteriéry. 

–––––––––––––––––––––– 

Úprava fotografie v PC 

 

Prednáška, beseda, 

cvičenie  

Vysvetľovanie 

a upevňovanie 

učiva 

Skupinová, 

Individuálna, 

exkurzia 

 

 Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Adobe Photoshop CS4.2009. Oficiální výukový kurz. Brno: Computer Press, a.s.,2009.543 s.ISBN 978-

80-251-2337-9 

KUNNE ,CH.2007.Adobe Photoshop-Vrstvy.Brno: Computer Press, a.s., 2007.675 s. ISBN 978-80-251-

1560-2 

HEDGECOE,J.1996.Veľkáknihafotografie.Praha:Svojtka a Vašut,1996.654s.ISBN 80-7180-056-2 

CAPUTO,B.2001. Škola fotografovania.Košice: 2001.285 s. ISBN 80-7145-783-3 

TREŠTÍK,T.2002. Reklamní a Módní fotografie.Bratislava: Atemi s.r.o, 2002. 352 s. 

 

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU Základy fotografie 

Predmet: Základy fotografovania 

Ročník:      prvý  Počet hodín týždenne:   1        Počet hodín za rok:    33                

M
e

si
ac

 

Č
ís

lo
  v

yu
č.

 

je
d

n
o

tk
y 

Názov tematického celku 

 

Témy vyučovacej jednotky 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 T
C

 

Medzipredmetové 

vzťahy 

Pomôcky 

 

Poznámky 

 1.  Úvod do digitálnej fotografie    

  

1. 

 

 

Úvod – podstata a význam fotografie 

(kritériá hodnotenia predmetu) 

  

TEC 

VYP 

 

Data projektor 

PC 
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2.  

 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

Bezpečnosť ochrany zdravia pri práci 

Úvod do digitálnej fotografie 

Využitie digitálnej fotografie vo 

vybranom odbore 

Klasická fotografia vs digitálna fotografia 

História digitálnej fotografie 

Vstupný test – Význam a podstata 

fotografie vo vybranom odbore, užitkovosť 

 

Učebnica/Skriptá 

Fotoaparát 

2. 
Fotografické a fotocitlivé materiály,  

Fotografický prístroj a príslušenstvo 
13   

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

11. 

  

12.  

 

 

13.  

 

14. 

15. 

16. 

 

História fotografie – Camera obscura 

História fotografie – vývoj klasickej 

fotografie  

Podstata a vlastnosti fotografických 

materiálov 

Negatívne a pozitívne materiály pre 

čiernobielu a farebnú fotografiu 

Inverzné materiály 

Zhodnotenie tematického celku – História 

fotografie,Fotografické materiály 

Základné typy fotografických prístrojov 

a objektívov, oboznámenie s ich praktickým 

využitím 

Ostatné príslušenstvo fotoprístrojov, statívy 

Fotografia – druhy fotografie 

Delenie fotografie podľa veľkosti 

Praktické cvičenie – Skúmanie fotografie 

podľa veľkosti v praxi 

Hodnotenie praktických prác 

Polročný didaktický test – fotograf. 

a fotocit. materiály, prístroje a príslušenstvo 

  

TEC 

VYP 

 

Data projektor 

PC 

Učebnica/Skriptá 

Fotoaparát 

Interaktívna tabuľa 

Fotopapier 
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17.  

 

 

 

 

 

3. Expozícia, Svetlo v fotografii 15   

 

19. 

20. 

21. 

22. 

21. 

23. 

24. 

25. 

 

26. 

 

Expozícia 

Latentný obraz 

Druhy expozície 

Dlhá expozícia 

Praktické cvičenie – Práca s expozíciou 

Hodnotenie praktických prác 

Zhodnotenie tematického celku – Expozícia 

Svetlo vo fotografii 

Funkcie svetla vo fotografii 

Zdroje svetla vo fotografii 

  

TEC 

VYP 

 

Data projektor 

PC 

Učebnica/Skriptá 

Fotoaparát 

Interaktívna tabuľa 
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27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

 

32.  

33. 

 

 

 

34. 

35. 

 

 

Kvalita svetla vo fotografii 

Nočná fotografia 

Praktické cvičenie – Svetlo vo fotografii vs. 

Nočná fotografia 

Hodnotenie praktických prác 

Záverečný didaktický test – fotograf. 

a fotocit. materiály, prístroje a príslušenstvo  

 

Úvod do digitálnej fotografie 

Využitie digitálnej fotografie vo 

vybranom odbore 

Klasická fotografia vs digitálna fotografia 

História digitálnej fotografie 

 

 

 

 

 

Ročník:      tretí    Počet hodín týždenne:   1        Počet hodín za rok:    33                

M
e

si
ac

 

Č
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  v

yu
č.

 

je
d

n
o

tk
y 

Názov tematického celku 

 

Témy vyučovacej jednotky 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 T
C

 

Medzipredmetové 

vzťahy 

Pomôcky 

 

Poznámky 

 1. Nové médiá    

  

1. 

   

TEC 

 

Data projektor  
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2.  

3. 

 

4. 

5. 

6. 

Úvod – podstata a význam fotografie 

(kritériá hodnotenia predmetu) 

Bezpečnosť ochrany zdravia pri práci 

Nové média - Prierez fotografiou v nových 

médiách 

Morfing 

Praktické cvičenie – morfing 

Vstupný test – Nové médiá, morfing 

 

 VYP 

ZAF2 

PC 

Učebnica/Skriptá 

Fotoaparát 

2. 

Všeobecné skladobné princípy 

fotografickej snímky, Inscenovaná 

fotografia 

13   

 

7. 

8. 

 

9. 

10. 

11. 

 

12.  

13.  

 

14. 

15. 

16. 

 

17.  

18. 

 

 

Náhodná fotografia 

Praktické cvičenie – tvorba náhodnej 

fotografie fotografie 

Inscenovaná fotografia 

Prierez dejinami inscenovanej fotografie 

Inscenovaná fotografia v nových médiách 

Fotoscenár - Idea, voľba motívu 

Kompozícia – plošné a priestorové riešenie 

snímky 

Kontrast, mierka, farebné riešenie 

Príprava scény, rekvizít 

Praktické cvičenie – tvorba inscenovanej 

fotografie 

Hodnotenie praktických prác 

Polročný didaktický test – Všeobecné 

skladobné princípy fotografickej snímky, 

inscenovaná fotografia 

  

TEC 

VYP 

ZAF2 

 

Data projektor 

PC 

Učebnica/Skriptá 

Fotoaparát 

Interaktívna tabuľa 

Fotopapier 
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3. Technika fotografovania v interiéri 15   

 

19. 

 

20. 

21. 

22. 

 

23. 

24. 

25. 

26. 

 

Všeobecná problematika fotografovania v 

interiéri 

Základné typy osvetlenia v interiéri 

Práca s osvetlením v interiéri 

Práca s bielym, tmavým a farebným 

pozadím (fotoplátna) 

Bodové svetlo v interiéri 

Rozptýlené svetlo v interiéri 

Prírodné svetlo, umelé svetlo v interiéri 

  

TEC 

VYP 

ZAF2 

 

Data projektor 

PC 

Učebnica/Skriptá 

Fotoaparát 

Interaktívna tabuľa 
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27. 

28. 

29. 

 

30. 

 

 

31. 

 

 

32.  

33. 

 

 

 

34. 

 

Praktické cvičenie – prírodné a umelé 

svetlo, bodové a rozptýlené svetlo 

v interiéri, typy osvetlenia 

Hodnotenie praktických prác 

Reprodukcia z plošnej predlohy 

Praktické cvičenie – Reprodukcia z plošnej 

predlohy 

Vyjadrenie štruktúry materiálu, 

Informatívna snímka – osvetľovanie 3D 

objektov 

Praktické cvičenie – Vyjadrenie štruktúry 

materiálu, informatívna snímka – 

osvetľovanie 3D objektov 

Hodnotenie praktických prác 

Záverečný didaktický test – technika 

fotografovania v exteriéri 

 

 

Špecifiká úžitkovej fotografie 

Úžitková fotografia 

Úžitková fotografia v dejinách umenia 

Príklady úžitkových fotografií v určenom 

odbore 
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Účelové kurzy/učivo  

 

Charakteristika účelových kurzov a sústredení/učiva  

Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov odborného vzdelávania a prípravy sú účelové kurzy a 

sústredenia, ktoré predstavujú integrujúcu zložku vedomostí, zručností a postojov. V 

nadväznosti na získané poznatky v oblasti teoretického a praktického vzdelávania účelové 

učivo poskytuje žiakom doplňujúce, rozširujúce, upevňovacie a overovacie vedomosti, 

zručnosti a kompetencie potrebné na zvládnutie situácií a aktivít, ktoré môžu nastať vznikom 

nepredvídaných skutočností. 

PLENÉR – týždňové výtvarné sústredenie 

Je povinnou organizačnou formou vyučovania. Jeho zameranie má byť štruktúrované tak, aby 

sa ním rozšírili vedomosti žiakov, precvičili požadované zručnosti a prehĺbili osvojené návyky. 

Obsah výtvarného sústredenia bezprostredne rozširuje hlavný odborný predmet, čo sa zúročí 

aj v konečnom hodnotení hlavného predmetu. Stavia na teoretických vedomostiach a 

sústreďuje na rozvoj zručností, čo je hlavným cieľom krajinárskeho kurzu. Využívajú sa hlavne 

názorné a praktické metódy, prevláda slovné hodnotenie, ktorého náplň tvorí rozbor 

jednotlivých prác žiakov. Realizuje na záver 1. ročníka, alebo v priebehu 2. ročníka v závislosti 

od podmienok a možností školy. Organizuje sa v trvaní piatich pracovných dní po 7 hodín 

denne, spravidla v dvoch časových blokoch – dopoludňajší a odpoludňajší. Účasť žiakov na 

sústredení je nutná. Rozsah a obsah stanovených výchovno-vzdelávacích cieľov sa spracuje do 

časového harmonogramu, kde sa stanoví spôsob personálneho bezpečnostného materiálno-

technického a organizačného zabezpečenia. Preukázanie výkonu v tejto vzdelávacej oblasti 

predpokladá, že absolvent vzdelávacieho programu musí disponovať týmito stanovenými 

výkonovými štandardami a ovládať učivo predpísané obsahovými štandardami.  

Výkonové štandardy plenéru 

Absolvent má:  

- prezentovať schopnosť spájať teoretické vedomosti o formách výtvarného jazyka, s 

praktickými zručnosťami vo využívaní výtvarných výrazových a vyjadrovacích prostriedkov, 
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- vysvetliť prostriedky výstavby a kompozície výtvarných diel a tvorivo ich uplatňovať v 

aktívnom vzťahu k prírode, 

- mať vedomosti a zručnosti k samostatnej a tvorivej interpretácii objektov z krajiny v 

podobe realistickej štúdie, v kreatívnych posunoch a rôznych formách akčného umenia,  

- schopnosti zachytiť krajinu v konkrétnom ročnom období a s využitím naučených 

výtvarných techník ju zobraziť vo svojej práci, 

- zručnosti prostredníctvom land artu vstupovať v interaktívnej polohe do vzťahu s prírodou, 

chrániť prírodu a životné prostredie.  

Obsahové štandardy  

Teoretická príprava plenéru 

 Teoretická príprava nadväzuje na vedomosti a zručnosti žiakov získaných v bloku 

odborných výtvarných predmetov. Žiaci si rozširujú svoje vedomosti z náuky o výtvarných 

vyjadrovacích a výrazových prostriedkoch. Stavajú na poznatkoch z kompozície v ploche i 

priestore . Pri hodnotení svojich prác využívajú získané vedomosti a schopnosti z analýzy 

a rozboru diela v kontexte technologických postupov. Žiaci poznajú rôzne výrazové formy 

a posuny v oblasti technických a materiálových prostriedkov.  

Praktická realizácia plenéru 

Praktická realizácia sa sústreďuje na komplex činností, ktoré súvisia s procesom výtvarnej 

tvorby v exteriéri. Žiaci spracúvajú rôzne témy ako sú – krajina a jej posuny, robia štúdie 

prírodnín, zachytávajú ľudovú a sakrálnu architektúru ako súčasť krajiny a naučia sa 

inštalovať prírodniny do rôznych výtvarných objektov. Precvičujú si rôzne výtvarné 

techniky ako sú kresba, maľba, koláž, asambláž, inštalácie a niektoré formy akčného 

umenia. Žiaci sú vedení k ochrane prírodného prostredia, učia sa spoznávať prírodné úkazy 

a niektoré využívať v procese výtvarnej tvorby (napr. dážď).  

Voľno-časové aktivity sú zamerané na doplnkové výtvarné techniky, ktoré zaujímavým 

spôsobom obohatia tvorivé, kompozičné a interpretačné schopnosti žiakov . 

Prostredníctvom land-artu aktívne vstupujú do vzťahu s prírodou. Môžu využiť známe 

formy akčného umenia a inštaláciou rôznych surovín, materiálov a odpadov nájdených v 
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prírode vytvárajú umelecké objekty (medzipredmetové vzťahy človek a príroda). Súčasťou 

voľno-časových aktivít môže byť aj jednoduchá športová činnosť ako sú prechádzky, 

nenáročná turistika spojené s vyhľadávaním najzaujímavejších prírodných scenérií.  

SÚVISLÁ ODBORNÁ PRAX  

Súvislá odborná prax sa organizuje v 2. a 3. ročníku v dĺžke 5 pracovných dní po 6 hodín. 

Žiaci ju absolvujú v štátnych, alebo súkromných firmách alebo v priestoroch školy podľa 

zamerania študijného programu. Obsah súvislej odbornej praxe nadväzuje na vyučovanie 

v oblasti návrhovej a realizačnej tvorby počas vyučovania. Žiak získava prehľad o 

organizácii práce v podniku, firme o dodávateľsko-odberateľských vzťahoch a tieto 

poznatky spája s teoretickými vedomosťami z oblasti ekonomiky. Počas trvania praxe sa 

riadi predpismi o bezpečnosti pri práci, ktoré má podnik, firma vypracované.  

Výkonové štandardy  

Absolvent má:  

- zvládnuť jednoduché pracovné činnosti,  

- overiť si získané vedomosti a zručnosti v praxi,  

- naučiť sa pracovať v kolektíve,  

- vedieť vhodne poskytnúť svoje odborné pripomienky a návrhy k riešeniu problémov, 

- získať vhodné pracovné návyky – dochvíľnosť, presnosť a dôslednosť.  

Obsahové štandardy - súvislá odborná prax  

Žiak po absolvovaní súvislej odbornej praxe ovláda a v bežnej praxi používa bezpečnostné 

predpisy, má reálnu predstavu o využití teoretických znalostí v prevádzkových 

podmienkach, vie čiastočne posúdiť ekonomickú výhodnosť zvolených pracovných 

postupov, vie vhodne komunikovať s obchodným partnerom. 

 


