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7  PODMIENKY NA REALIZÁCIU VZDELÁVACIEHO PROGRAMU  

     V ŠTUDIJNOM ODBORE 6317 M 00 OBCHODNÁ AKADÉMIA  
 

Názov a adresa školy 
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava 

Akademika Hronca 8, 048 01 Rožňava 

Názov školského 

vzdelávacieho programu 
Ekonóm – informatik  

Kód a názov ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby 

Kód a názov študijného 

odboru 
6317 M  00 obchodná akadémia 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia  denná 

 

Pre vzdelávanie a výchovu v súlade s daným ŠVP je nevyhnutné vytvárať vhodné realizačné 

podmienky. Podkladom na ich stanovenie sú všeobecné požiadavky platných právnych 

noriem a konkrétne požiadavky vyplývajúce z cieľov a obsahu vzdelávania v študijnom 

odbore 6317 M 00 obchodná akadémia. V  ŠVP sú vo všeobecnej rovine vymedzené základné 

podmienky na realizáciu školského vzdelávacieho programu. V našom ŠkVP sú  

rozpracované podrobnejšie a konkrétnejšie podľa potrieb a požiadaviek študijného odboru, 

aktuálnych cieľov a  našich reálnych možností. Optimálne požiadavky/podmienky, 

podľa ktorých/v ktorých sa bude realizovať tento školský vzdelávací program Ekonóm – 

informatik, sú nasledovné: 
 

7.1 Personálne podmienky 

Požiadavky na manažment školy, ktorý realizuje školský vzdelávací program sú v súlade 

s požiadavkami odbornej a pedagogickej spôsobilosti a s kvalifikačnými predpokladmi, ktoré 

sú nevyhnutné pre výkon náročných riadiacich činnosti podľa platných predpisov. 

 

Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov všeobecno-vzdelávacích 

predmetov, ktorí realizujú školský vzdelávací program je v súlade s platnými   predpismi.  

Plnenie ďalších kvalifikačných predpokladov potrebných pre výkon zložitejších, 

zodpovednejších a náročnejších pedagogických činnosti sa riadi platnými predpismi. 

Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú súlad všetkých vzdelávacích a výchovných činností 

s cieľmi vzdelávania v danom študijnom odbore v súlade so štátnym vzdelávacím 

programom. Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov sú zabezpečené a naplňované 

po dobu ich pedagogickej činnosti v rámci platných predpisov.     

  

Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov odborných predmetov, 

ktorí realizujú školský vzdelávací program je v súlade s platnými predpismi. Plnenie ďalších 

kvalifikačných predpokladov potrebných pre výkon zložitejších, zodpovednejších 

a náročnejších pedagogických činnosti sa riadi platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci 

zabezpečujú súlad všetkých vzdelávacích a výchovných činností s cieľmi vzdelávania 

v danom študijnom odbore v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Práva a povinnosti 

pedagogických zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich pedagogickej 

činnosti v rámci platných predpisov.      
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Odborná spôsobilosť hlavného inštruktora/inštruktora,  

Odborná prax ako odborný vyučovací predmet študijného odboru sa vykonáva pod vedením 

učiteľa odbornej praxe, hlavného inštruktora alebo inštruktora. Na pracovisku praktického 

vyučovania žiak vykonáva odbornú prax pod vedením hlavného inštruktora alebo inštruktora.   

Hlavný inštruktor alebo inštruktor poskytuje koordinátorovi duálneho vzdelávania, ktorého 

určí riaditeľ strednej odbornej školy, informácie o činnosti, ktorú žiak počas praktického 

vyučovania vykonával, a o správaní žiaka. Odbornú prax na pracovisku praktického 

vyučovania môžu pod vedením jedného inštruktora vykonávať najviac traja žiaci. Najvyšší 

počet žiakov na jedného hlavného inštruktora, ktorému inštruktor poskytuje informácie, je 40 

žiakov.  

 

Hlavný inštruktor je fyzická osoba, pod vedením ktorej žiak vykonáva praktické vyučovanie 

na pracovisku praktického vyučovania, ak je: 

a) v pracovnoprávnom vzťahu so zamestnávateľom, v pracovnoprávnom vzťahu so strednou 

odbornou školou, ktorá má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľom, u 

ktorého vedie praktické vyučovanie, v inom zmluvnom vzťahu so zamestnávateľom alebo 

samostatne zárobkovo činnou osobou, 

b) dosiahla najmenej: stredné odborné vzdelanie v príslušnom učebnom odbore alebo v 

príbuznom učebnom odbore, v ktorom sa žiak pripravuje, úplné stredné odborné vzdelanie v 

príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore, v ktorom sa žiak 

pripravuje, alebo vyššie odborné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom 

študijnom odbore, v ktorom sa žiak pripravuje, 

c) vykonávala najmenej päť rokov povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu vzdelávacích 

štandardov pre príslušný študijný odbor alebo v rozsahu vzdelávacích štandardov pre 

príslušný učebný odbor, v ktorom sa žiak pripravuje, 

d) má preukaz alebo iný doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť, ak sa na výkon 

príslušného povolania takáto odborná spôsobilosť vyžaduje, 

e) má potvrdenie o absolvovaní prípravy hlavného inštruktora vydané príslušnou stavovskou 

organizáciou alebo príslušnou profesijnou organizáciou zameranej na: zabezpečenie práv a 

povinností žiaka pri praktickom vyučovaní, organizáciu praktického vyučovania, opatrenia na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri praktickom vyučovaní, hmotné zabezpečenie 

žiaka, finančné zabezpečenie žiaka, vzdelávacie štandardy pre praktické vyučovanie pre 

príslušný študijný odbor alebo pre príslušný učebný odbor, základné znalosti z oblasti 

pedagogiky, psychológie a didaktiky, koordináciu praktického vyučovania v systéme 

duálneho vzdelávania, spôsob účasti hlavného inštruktora na hodnotení a klasifikácii žiaka. 

 

Fyzická osoba, ktorá prvýkrát začne vykonávať činnosť hlavného inštruktora a nespĺňa 

podmienku podľa písm. e), splní ju do jedného roka od začiatku výkonu činnosti hlavného 

inštruktora. 

 

Inštruktor je fyzická osoba, pod vedením ktorej žiak vykonáva praktické vyučovanie na 

pracovisku zamestnávateľa, ak je:  

a) v pracovnoprávnom vzťahu so zamestnávateľom, v pracovnoprávnom vzťahu so strednou 

odbornou školou, ktorá má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľom, u 

ktorého vedie praktické vyučovanie, v inom zmluvnom vzťahu so zamestnávateľom alebo 

samostatne zárobkovo činnou osobou, 

b) dosiahla najmenej: stredné odborné vzdelanie v príslušnom učebnom odbore alebo v 

príbuznom učebnom odbore, v ktorom sa žiak pripravuje, úplné stredné odborné vzdelanie v 

príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore, v ktorom sa žiak 
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pripravuje, alebo vyššie odborné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom 

študijnom odbore, v ktorom sa žiak pripravuje, 

c) vykonávala najmenej tri roky povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu vzdelávacích 

štandardov pre príslušný študijný odbor alebo v rozsahu vzdelávacích štandardov pre 

príslušný učebný odbor, v ktorom sa žiak pripravuje, 

d) má preukaz alebo iný doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť, ak sa na výkon 

príslušného povolania takáto odborná spôsobilosť vyžaduje a 

e) má potvrdenie o absolvovaní prípravy inštruktora vydané príslušnou stavovskou 

organizáciou alebo príslušnou profesijnou organizáciou zameranej na: zabezpečenie práv a 

povinností žiaka pri praktickom vyučovaní, organizáciu praktického vyučovania, opatrenia na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri praktickom vyučovaní, hmotné zabezpečenie 

žiaka, finančné zabezpečenie žiaka, vzdelávacie štandardy pre praktické vyučovanie pre 

príslušný študijný odbor alebo pre príslušný učebný odbor, spôsob účasti inštruktora na 

hodnotení a klasifikácii žiaka. 

 

Fyzická osoba, ktorá prvýkrát začne vykonávať činnosť inštruktora a nespĺňa podmienku 

podľa písm. e), splní ju najneskôr do jedného roka od začiatku výkonu činnosti inštruktora. 

 

Činnosťou koordinátora systému duálneho vzdelávania je poverená zástupkyňa riaditeľky 

školy, ktorá má odbornú spôsobilosť hlavného inštruktora a vykonáva koordináciu 

praktického vzdelávania u zamestnávateľa s praktickým a teoretickým vzdelávaním v škole. 

Úlohou koordinátora je spolupracovať so zamestnávateľmi, pravidelne kontaktovať 

inštruktorov zamestnávateľa, navštevovať pracoviská praktického vyučovania 

zamestnávateľa, zabezpečovať hodnotenie žiakov, zbierať podklady od inštruktorov ohľadom 

dochádzky a správania sa žiakov na pracovisku praktického vyučovania.  

 

Odborná spôsobilosť nepedagogických zamestnancov (hospodár, technik IKT, účtovníčka, 

školník - údržbár, upratovačky a pod.), ktorí sa podieľajú na realizácii školského 

vzdelávacieho programu je v súlade s platnými   predpismi.  Práva a povinnosti 

nepedagogických zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich činnosti v rámci 

platných predpisov.     

  

Plnenie požiadaviek poradenskej činnosti sa riadi platnými predpismi. Výchovný poradca je 

pedagogický zamestnanec, ktorého poslaním je poskytovanie odbornej psychologickej 

a pedagogickej starostlivosti žiakom, rodičom a pedagogickým zamestnancom školy. Prácu 

výchovného poradcu usmerňuje riaditeľka školy,  pedagogické a psychologické centrá, 

s ktorými pravidelne spolupracuje. Práca výchovného poradcu sa riadi všeobecne záväznými 

platnými predpismi v oblasti výchovného poradenstva.  Ďalšie práva a povinnosti výchovného 

poradcu vymedzujú vnútorné predpisy školy (pracovný poriadok, školský poriadok, vnútorný 

mzdový predpis a pod.).   

 

7.2 Organizačné podmienky 

Plnenie stanovenej miery vyučovacej a výchovnej povinnosti vyplýva z platnej legislatívy 

a rámcového učebného plánu štátneho vzdelávacieho programu. Rámcové rozvrhnutie obsahu 

vzdelávania v školskom vzdelávacom programe vychádza zo ŠVP. Stanovené vzdelávacie 

oblasti a ich minimálne počty hodín boli v tomto programe dodržané a sú preukázateľné. 

Vzdelávanie a príprava žiakov je organizovaná ako štvorročné štúdium.  
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Výchovno-vzdelávací proces sa riadi Zákonom o výchove a vzdelávaní (školský zákon). 

Organizácia školského roka sa riadi podľa pedagogicko-organizačných pokynov v danom 

školskom roku. 

 

Praktická príprava u zamestnávateľov sa riadi vnútorným poriadkom zamestnávateľa, ktorý 

zverejní zamestnávateľ na viditeľnom mieste na pracovisku praktického vyučovania. 

Vnútorný poriadok pracoviska praktického vyučovania obsahuje organizáciu praktického 

vyučovania, priebeh praktického vyučovania, prevádzku a vnútorný režim pracoviska 

praktického vyučovania, opatrenia na ochranu bezpečnosti, zdravia a majetku, dôvody 

ospravedlnenej neprítomnosti žiaka na praktickom vyučovaní a ďalšie podrobnosti súvisiace s 

účasťou žiakov na praktickom vyučovaní. Vnútorný poriadok pracoviska praktického 

vyučovania môže byť vydaný aj ako súčasť vnútorných predpisov zamestnávateľa. 
 

Vzdelávanie a príprava sa riadi podľa Školského poriadku. Zabezpečuje jednotnosť v celom 

výchovno-vzdelávacom procese. Upravuje pravidlá správania sa žiakov, ich práva 

a povinnosti. Žiaci sa oboznamujú so Školským poriadkom každý rok na prvej triednickej 

hodine a podpisujú v osobitnom zázname svojím podpisom jeho rešpektovanie. Táto 

skutočnosť je zaznamenaná aj v triednych knihách. 
  

Hodnotenie a klasifikácia žiakov sa riadi platnou legislatívou. Metodickým usmernením 

MŠVVaŠ SR, ktorým sa upravuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov stredných škôl 

a pokynmi, ktoré sú uvedené v školskom poriadku. Systém hodnotenia a klasifikácie je 

súčasťou školského vzdelávacieho programu ako súčasť učebných osnov vyučovacích 

predmetov a  ako osobitná spoločná časť. O všetkých kritériách hodnotenia, výchovných 

opatreniach a podmienkach vykonania maturitných skúšok sú žiaci a rodičia vopred 

informovaní. 
 

Ukončovanie štúdia a organizácia maturitnej skúšky sa riadi platným legislatívnym 

predpisom. Maturitná skúška sa skladá z písomnej, ústnej časti a praktickej časti. Žiaci 

vzdelávaní v systéme duálneho vzdelávania vykonávajú praktickú časť odbornej zložky 

maturitnej skúšky u zamestnávateľa . Úspešní absolventi získajú vysvedčenie o maturitnej 

skúške.  
 

Kurzy, exkurzie, športové akcie sa organizujú v rámci 7 týždňov školského roka. Kurz 

ochrany života a zdravia sa organizuje  v treťom ročníku internátnou formou. Kurz 

pohybových aktivít v prírode škola organizuje  podľa podmienok  ako  lyžiarsky   /  plavecký 

kurz  skupinovou formou, najčastejšie v 1. a 2. ročníku. Organizácia exkurzií je súčasťou 

teoretického vyučovania  a odbornej súvislej praxe. Odborný obsah  exkurzií  vyplýva 

z obsahu učebných osnov odboru  štúdia   a plánuje sa v ročných plánoch práce školy.  
 

Spolupráca s rodičmi sa realizuje predovšetkým prostredníctvom triednych učiteľov,  

výchovného poradcu, manažmentu školy a jednotlivých  vyučujúcich všeobecno-vzdelávacích 

a odborných predmetov, osobnou komunikáciou s rodičmi. Sú to pravidelné,  plánované 

zasadnutia Rodičovskej rady  a zasadnutia Rady školy, v ktorých sú zastúpení  rodičia                

a  sociálni partneri. Obsahom týchto zasadnutí sú informácie o plánoch a dosiahnutých 

výsledkoch školy, riešenie problémových výchovných situácií, organizovanie spoločenských, 

vzdelávacích, kultúrnych a športových akcií organizovaných školou. 
 

Súťaže a prezentácia zručností a odborných spôsobilostí v odbore  na školskej úrovni sa 

organizuje formou jednoduchých ročníkových prác. Škola určí obsah, rozsah, úroveň, kritéria 

hodnotenia, formu prác a ich prezentácie. Škola organizuje pre nadané deti školské súťaže 
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v rôznych oblastiach a žiaci sa môžu zúčastňovať aj na súťažiach  a prezentáciách vo vyšších 

kolách na národnej a medzinárodnej úrovni.  

 

 

7.3 Podmienky bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 
 

Vytváranie podmienok  bezpečnej a hygienickej práce je organickou súčasťou celého 

vyučovacieho procesu. Postupuje sa podľa platných predpisov, nariadení, vyhlášok, noriem 

a pod.  Priestory, v ktorých prebieha teoretické a praktické vyučovanie musia zodpovedať 

platným právnym predpisom.  

 

Škola má spracovanú metodiku vstupného  školenia bezpečnosti práce, dodržiavania osobnej 

hygieny a protipožiarnej ochrany pre žiakov a učiteľov. Žiaci sú s predpismi podrobne 

oboznámení a poučení vždy v úvodných triednických hodinách.  

Na začiatku školského roka sa vykonávajú poučenia žiakov o pravidlách práce v odborných 

učebniach. Tieto poučenia zabezpečujú vyučujúci a sú zverejnené v písomnej podobe             

v jednotlivých odborných učebniach. Úvodné hodiny telesnej výchovy a športovej v každej 

triede sú zamerané na poučenie žiakov o pravidlách správania sa v priestoroch vyčlenených 

na telesnú výchovu. Žiaci so zdravotným obmedzením majú možnosť podať žiadosť o 

oslobodenie z telesnej a športovej výchovy. Pred exkurziami a výletmi sú žiaci oboznamovaní 

s bezpečnostnými opatreniami počas trvania školskej akcie.  

 

Zamestnávateľ je povinný pri výkone praktického vyučovania žiaka na pracovisku 

praktického vyučovania zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci žiakov a plniť 

povinnosti ustanovené osobitnými predpismi. Pravidelne podľa vnútorných predpisov 

zabezpečuje školenie žiakov v oblasti BOZP a PO.  

Pri úraze žiaka na praktickom vyučovaní postupuje zamestnávateľ rovnako ako pri 

pracovnom úraze zamestnanca s výnimkou oznamovania úrazu na inšpektorát práce. 

Zamestnávateľ po vykonaní základných opatrení spojených s úrazom žiaka bezodkladne 

informuje o úraze žiaka školu a zákonných zástupcov žiaka.   

Úraz žiaka na pracovisku praktického vyučovania sa považuje za pracovný úraz. Úkony 

spojené s evidenciou a registráciou pracovného úrazu zabezpečuje zamestnávateľ. 

Žiak má po predložení žiadosti a splnení podmienok nárok na úrazové dávky poskytované 

Sociálnou poisťovňou, napríklad na bolestné, ktoré mu jeho ošetrujúci lekár bodovo ohodnotí 

v zmysle zákona o náhrade za bolesť a náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia.  

Povinnosti zamestnávateľa pri vzniku závažného úrazu žiaka na praktickom vyučovaní: 

- Po prijatí oznámenia o závažnom úraze žiaka bezodkladne oznámiť vznik úrazu žiaka 

zákonným zástupcom žiaka a zmluvnej škole. 

- Vykonať potrebné opatrenia, aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu života a zdravia. 

- Zachovať stav pracoviska do príchodu príslušných vyšetrujúcich osôb, okrem vykonania 

nevyhnutných opatrení na ochranu života a zdravia alebo na zabránenie veľkej 

hospodárskej škody (je povinný vyhotoviť dokumentáciu o stave pracoviska potrebnú na 

vyšetrenie príčin vzniku takej udalosti). 

- Zistiť príčinu a všetky okolnosti vzniku závažného úrazu. 

- Prizvať k zisťovaniu príčin autorizovaného bezpečnostného technika. 
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- Spísať záznam o závažnom úraze najneskôr do štyroch dní po oznámení vzniku 

závažného úrazu zmluvnej škole. 

- Spísať záznam o závažnom úraze do ôsmich dní odo dňa, keď sa o tomto pracovnom 

úraze dozvedel. 

- Prijať a vykonať potrebné opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobnému závažnému 

úrazu. 
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8    PODMIENKY VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI    

      VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI  

      V ŠTUDIJNOM ODBORE 6317 M 00 OBCHODNÁ AKADÉMIA 

 

 

Názov a adresa školy 
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava 

Akademika Hronca 8, 048 01 Rožňava 

Názov školského vzdelávacieho 

programu 
Ekonóm – informatik  

Kód a názov ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby 

Kód a názov študijného odboru 6317  M 00 obchodná akadémia 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia  denná 
 
 

Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami prebieha v súlade so 

štátnym vzdelávacím programom a Zákonom o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktoré 

stanovujú zásadné pravidlá vzdelávania a prípravy žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“).  Pri formulovaní požiadaviek na ich štúdium 

sme vychádzali z analýzy podmienok školy, analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce, analýzy 

povolania a odborných konzultácii so špecializovanými zamestnancami pedagogicko–

psychologických poradní. 

Platná legislatíva označuje názvom žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

(ďalej len „ŠVVP“) žiakov s mentálnym, zmyslovým alebo telesným postihnutím, zdravotne 

oslabených alebo chorých, s narušenou komunikačnou schopnosťou, so špecifickými 

poruchami učenia alebo správania sa, s autistickým syndrómom, s poruchami psychického 

alebo sociálneho vývinu, tiež žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia 

(rómske etnikum, imigranti). Špecifickou skupinou žiakov so ŠVVP sú žiaci mimoriadne 

nadaní. 

 

8.1 Integrácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Tento vzdelávací program je otvorený pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

ktorí pri integrácii musia spĺňať tieto základné podmienky: 

1. splniť kritériá na prijatie na štúdium, 

2. ovládať slovenský jazyk slovom a písmom, 

3. pravidelne dochádzať do školy, 

4. zvládnuť minimálne požiadavky na absolventa školy. 

 

Títo žiaci budú integrovaní do bežných tried a budú im dostupné motivačné prostriedky na ich 

zapojenie sa do vzdelávacieho procesu, bude im poskytované nevyhnutné doučovanie 

a individuálna konzultácia. Škola bude pri ich výchove a vzdelávaní intenzívne spolupracovať 

najmä s rodičmi, všetci žiaci bez výnimky budú dodržiavať školský poriadok.   
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8.2 Integrácia a vzdelávanie nadaných žiakov 
Škola vytvára v súlade so svojim profilom aj podmienky pre rozvoj nadaných žiakov. Pritom 

nemusí ísť len o podporu mimoriadne intelektovo nadaných žiakov, ale aj žiakov nadaných 

manuálne, prakticky, ktorí vynikajú svojimi vedomosťami, zručnosťami, záujmom, 

kreativitou, výsledkami práce a zaslúžia si výnimočnú pedagogicko-psychologickú 

starostlivosť pri rozvíjaní svojho špecifického nadania. Pre mimoriadne nadaných žiakov sme 

pripravili tieto úpravy: 

 

 v opodstatnených prípadoch pripravíme individuálne učebné plány a vzdelávací 

program,  

 pre výnimočne športovo nadaných žiakov sa vypracuje individuálny plán štúdia 

s vymedzením konzultačných hodín, 

 vo výučbe týchto žiakov budeme využívať nadštandardné vyučovacie metódy 

a postupy, budú zapájaní do problémového a projektového vyučovania, umožní sa im 

práca na vlastných projektoch,  

 škola bude intenzívne spolupracovať s rodičmi. 


