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I. ÚČEL PRÍRUČKY
Konzultačný a poradenský koncept PROMES je určený pre špecialistov a odborníkov v oblasti
podnikania disponujúcimi viacročnými odbornými skúsenosťami a praxou ideálne s ukončeným III.
stupňom vzdelávania. Rešpektujúc skutočnosť, že už na úrovni stredného odborného vzdelávania
prebieha príprava na prácu v súkromnom sektore, kde sú pripravovaní budúci odborní zamestnanci
a potenciálni mladí podnikatelia, je možné odporučiť školám, aby v primeranej miere vyučovali využitie
nástrojov a postupov zlepšujúcich úspešnosť podnikov na trhu, vrátane princípov využívaných pri
komunikačných a jazykových auditoch.
Uvedená príručka si dáva za cieľ vymedziť inštitucionálny a obsahový rámec pre zapracovanie
konceptu „jazykových a komunikačných auditov“ do existujúceho študijného rámca na II. stupni
vzdelávania.
Záznam odporúčaných vzdelávacích programov:
Vzdelávací kód Úroveň vzdelania
Názov študijného odboru
3447
úplné stredné odborné grafik digitálnych médií
vzdelanie – ISCED 3A
3917
technické a informačné služby v strojárstve
4221
4553

vidiecka turistika
podnikateľ pre rozvoj vidieka

6352 M
6317 M
6324
6323
6341 6
6355 6

obchod a podnikanie
obchodná akadémia
manažment regionálneho cestovného ruchu
hotelová akadémia
škola podnikania
služby v cestovnom ruchu

6403
6405 4
6405 K
6442 K

podnikanie v remeslách a službách
pracovník marketingu

7902

gymnázium

obchodný pracovník

Štruktúra príručky reflektuje na jednotlivé kapitoly štandardného študijného programu a stručne
hodnotí potrebu dodatočného zapracovania.

II. ODPORÚČANIA V ŠTRUKTÚRE ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO
PROGRAMU
1

ÚVOD A IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Štandardný popis vzdelávacej inštitúcie uvádzaný pre ŠKVP v tejto kapitole
Príklad:
Názov a adresa školy
Názov školského vzdelávacieho programu
Kód a názov ŠVP
Kód a názov študijného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk

Uviesť názov a adresa školy
Uviesť názov školského vzdelávacieho programu
Uviesť kód a názov
Uviesť kód a názov študijného odboru
úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
4 roky
Denné štúdium pre absolventov základnej školy
slovenský

3

Druh školy
Dátum schválenia ŠkVP
Miesto vydania
Platnosť ŠkVP

2

Uviesť druh školy
Uviesť dátum schválenia
Uviesť miesto vydania
Uviesť platnosť

CIELE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

Ciele výchovy a vzdelávania v školskom vzdelávacom programe ostávajú zachované, doplnenie
študijného obsahu o problematiku jazykových a komunikačných auditov nevyžaduje ich zmenu,
pokiaľ sa tento študijný obsah dopĺňa do primerane relevantného študijného odboru. Výhodou je
rozšírenie rozsahu teoretických poznatkov. Toto rozšírenie má byť v súlade s cieľmi
stanovenými v Zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a Štátnom vzdelávacom programe pre
skupinu štvorročných študijných odborov .
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VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY

Štandardný popis vzdelávacej inštitúcie uvádzaný pre ŠKVP v tejto kapitole
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CHARAKTERISTIKA ŠKVP V ŠTUDIJNOM ODBORE

Charakteristika ŠKVP v študijnom odbore (uviesť príslušný názov)
4.1 Popis školského vzdelávacieho programu
Predpoklady pre prijatie do študijného odboru, stratégia výučby a klasifikácia sú štandardné.
V časti popisu a definovania kľúčových, všeobecných a odborných kompetencií tieto možno doplniť
o problematiku jazykových a komunikačných auditov.
4.2 Základné údaje o štúdiu
Kód a názov študijného odboru: /uviesť príslušný kód a názov/
Dĺžka štúdia:
Forma štúdia:
Nevyhnutné vstupné požiadavky
na štúdium:
Spôsob ukončenia štúdia:

Bez zmeny
Bez zmeny

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

Bez zmeny

Poskytnutý stupeň vzdelania:

Bez zmeny

Možnosti pracovného uplatnenia
absolventa:
Nadväzná odborná príprava
(ďalšie vzdelávanie):

Bez zmeny
Bez zmeny

Bez zmeny
Bez zmeny

4.3 Organizácia výučby
Štandardná úprava organizácie výučby vlastná pre príslušný študijný odbor.
4.4 Podmienky prijatia na štúdium
Štandardné podmienky prípravy a organizácia výučby vlastná pre príslušný študijný odbor.
4.5 Zdravotné požiadavky na žiaka
Štandardné požiadavky.
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4.6 Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci
Štandardné požiadavky.
4.7 Spôsob a podmienky priebehu a ukončovania vzdelávania, vydávanie dokladu
o získanom vzdelaní
Štandardné požiadavky.

5 PROFIL ABSOLVENTA ŠTUDIJNÉHO ODBORU
Profil absolventa študijného odboru /uviesť príslušný kód a názov/
5.1Celková charakteristika absolventa
Štandardná charakteristika absolventa vlastná pre príslušný študijný odbor doplnená o „získanie
širších multikultúrnych súvislostí dôležitých pri komunikácií so zahraničnými klientmi
a zákazníkmi“.
5.2Kľúčové kompetencie absolventa
Štandardné kompetencie absolventa vlastné pre príslušný študijný odbor by mali zahŕňať
nasledovné kompetencie:
a) Spôsobilosť konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote
Štandardné zručnosti pre príslušnú oblasť a študijný odbor.
b) Schopnosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie,
komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku
Štandardné zručnosti pre príslušnú oblasť a študijný odbor a vedieť diferencovať rôzne
kultúrne špecifiká.
c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách
Štandardné zručnosti pre túto oblasť a študijný odbor a predkladať spolupracovníkom vlastné
návrhy na zlepšenie práce bez zaujatosti; prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských
vzťahov.
5.3 Odborné kompetencie
a)

b)

c)

Požadované vedomosti
Štandardné vedomosti pre príslušnú oblasť a študijný odbor
Požadované zručnosti
Štandardné zručnosti pre túto oblasť a študijný odbor, vrátane využívania cudzieho jazyka
k získaniu informácií z rôznych zdrojov a je schopný ho používať ako prostriedok pre potreby
svojho povolania aj v medzinárodnej spolupráci
Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti
Štandardné osobnostné predpoklady pre príslušnú oblasť a študijný odbor, ale najmä empatia a
tolerancia, organizačné a komunikačné schopnosti a adaptabilita

5.4 Požadované schopnosti z oblasti finančnej gramotnosti
Štandardné osobnostné predpoklady pre príslušnú oblasť a študijný odbor.
5.5 Čitateľská gramotnosť
Štandardné osobnostné predpoklady pre príslušnú oblasť a študijný odbor.
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UČEBNÝ PLÁN

Štandardné osnovy vlastné pre príslušný študijný odbor vrátane prevodových tabuliek pre štátny
vzdelávací program.

7 UČEBNÉ OSNOVY PREDMETOV
7.1 Učebné osnovy všeobecnovzdelávacích predmetov
Štandardné osnovy vlastné pre príslušný študijný odbor
7.2 Učebné osnovy odborných predmetov
Štandardné osnovy vlastné pre príslušný študijný odbor
.
Príklad:
Názov predmetu

Komunikačné zručnosti

Časový rozsah výučby
Ročník
Kód a názov študijného odboru
Vyučovací jazyk

štandardná úprava
uviesť (odporúčaný 3.-4. )
Kód a príslušný názov študijného odboru
slovenský jazyk

Štandardná štruktúra ( charakteristika predmetu, ciele vyučovacieho predmetu, prehľad
výchovných a vzdelávacích stratégií, rozpis učiva pre jednotlivé ročníky, stratégia vyučovania,
vzdelávacia osnova i stratégia hodnotenia).
Príklad:
Názov predmetu

Odborný výcvik

Časový rozsah výučby
Názov ŠVP
Názov ŠkVP
Kód a názov študijného odboru
Ročník
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk

štandardná úprava
uviesť príslušný kód
uviesť príslušný kód
kód a príslušný názov študijného odboru
štandardná úprava
Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
denná
slovenský jazyk

Štandardná štruktúra ( charakteristika predmetu, ciele vyučovacieho predmetu, prehľad výchovných
a vzdelávacích stratégií, rozpis učiva pre jednotlivé ročníky, stratégia vyučovania, vzdelávacia osnova
i stratégia hodnotenia).
Tematické doplnenie študijných osnov o problematiku jazykových
a komunikačných auditov odporúčame nie skôr ako v 3. - 4. ročníku.
Príklad:
Ročník: 3.
Predmet: Využitie marketingu v obchodnej praxi
3.1 Tvorba marketingového plánu
3.2 Stratégia reklamy v obchode
3.3 Zostavovanie rozpočtu na reklamu
3.4 Príprava reklamnej kampane
3.5 Výroba propagačných prostriedkov pre konkrétnu propagačnú akciu
3.6 Využívanie internetu podniku na aktívnu reklamu s uplatnením pravidiel cudzojazyčných
a kultúrnych špecifík.
Ročník: 4.
Predmet: Využitie výpočtovej techniky v marketingovej obchodnej praxi
3.1 Využívanie databáz o klientoch, klientský servis
3.2 Využívanie užívateľských programov pri tvorbe obchodných dokumentov (zmluvy,
dohody, ponukové listy, produktový katalóg, návod na obsluhu)
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3.3 Zostavovanie rozpočtov na nový tovar, reklamnú kampaň a propagáciu
3.4 Počítačová prezentácia prostredníctvom webovej stránky PowerPoint
3.5 postupy pre zvýšenie účinnosti vyhľadania produktu internetovými vyhľadávačmi
Učebné zdroje
Štandardná úprava pre študijné zdroje s možnosťou doplnenia referencie na literatúru k jazykovým
a komunikačným auditom (viď. príklad):
Príklad:
Názov tematického celku

Didaktická
technika

Materiálne
výučbové
prostriedky

Ďalšie
zdroje
(internet, knižnica
...)

so Sidónia
a so Golanová:
Obchodná
prevádzka pre 1.
ročník SOU
Príručka
pre
realizáciu
jazykových
a komunikačných
auditov

Dataprojektor
Počítač
Tabuľa
Videotechnika

Skupinový
rozhovor

Internet
Knižnica

Využitie marketingu v obchodnej Odborná literatúra
praxi
Príručka
pre
realizáciu
jazykových
a komunikačných
auditov

Dataprojektor
Počítač
Tabuľa
Videotechnika

Poštová
dotazníková
anketa,
Zákaznícky panel

Internet

Prezentácia
v PowerPoint

PC
verzia
vypisovania tlačív –
program MRP

Nácvik
komunikácie
zákazníkmi
spolupracovníkmi

Odborná
literatúra

Využitie výpočtovej techniky Odborná literatúra Dataprojektor
v marketingovej obchodnej praxi
Počítač
Tabuľa
Videotechnika
Atď...

Kritériá hodnotenia
Štandardná úprava hodnotenia výchovno-vzdelávacích výstupov vo vyučovacom predmete, odborný
výcvik a hodnotiace kritériá.
Príklad:
Stupeň
hodnotenia

Výborný

Chválitebný

Dobrý

Dostatočný

Nedostatočný

Porozumenie
téme

Porozumel
téme dobre

V
podstate
porozumel

Porozumel
s nedostatkami

Porozumel
so
závažnými
nedostatkami

Neporozumel
téme

Používanie
odbornej
terminológie

Používal

Používal s malou
pomocou

Vyžadoval
pomoc

si

Robil
chyby

zásadné

Neovládal

Používal s malou
pomocou

Vyžadoval
pomoc

si

Robil
chyby

zásadné

Neovládal

Kritériá
hodnotenia

samostatne

atď...
uplatnil pravidlá
cudzojazyčných
a kultúrnych
špecifík na aktívnu
reklamu pri využití
internetu podniku

Používal
samostatne
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Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania:
Príklad:
Názov tematického celku

Stratégia vyučovania
Metódy

Formy práce

Informačno receptívna – výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická
–
rozhovor,
riešenie úloh

Frontálna výučba
Frontálna
a individuálna
práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou

v marketingovej Informačno receptívna – výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická
–
rozhovor,
riešenie úloh

Frontálna výučba
Frontálna
a individuálna
práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca
s odbornou
literatúrou

Využitie marketingu v obchodnej praxi

Využitie výpočtovej
obchodnej praxi

techniky

...

...

...

Štandardná odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov odborných predmetov,
ktorí realizujú školský vzdelávací program je v súlade s platnými predpismi. Znalosť cudzích jazykov
ako i skúsenosť z pôsobenia v zahraničí je výhodou.
7.2 Organizačné podmienky
Štandardný popis a úprava
7.3 Podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia
Štandardný popis a úprava
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PODMIENKY NA REALIZÁCIU
PROGRAMU ŠTUDIJNÉHO ODBORU

ŠKOLSKÉHO

VZDELÁVACIEHO

Podmienky na realizáciu školského vzdelávacieho programu študijného odboru <uviesť kód a názov
ŠkVP<
8.1
8.2
8.3
8.4

Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenia výučby
Personálne podmienky
Organizačné podmienky
Podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

Štandardný popis a úprava
.

9 OSOBITOSTI A PODMIENKY VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI
VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI
Štandardný popis a úprava
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10. VNÚTORNÝ
SYSTÉM
ŠTUDIJNÉHO ODBORU ...

KONTROLY

A HODNOTENIA

ŽIAKOV

10.1 Funkcie hodnotenia
10.2 Formy hodnotenia
10.3 Hodnotiaci štandard
10.4 Hodnotenie a klasifikácia žiakov počas štúdia
10.5 Klasifikácia v predmetoch vzdelávacej oblasti odborné vzdelávanie
10.6 Hodnotenie a klasifikácia správania
10.7 Opatrenia vo výchove
10.8 Celkové hodnotenie
10.9 Komisionálne skúšky
10.10 Sebahodnotenie žiaka
10.11 Hodnotenie a klasifikácia maturitnej skúšky
Štandardný popis a úprava

III.

VYKONÁVACIE PRAVIDLA

Postup pre schválenie školského vzdelávacieho programu vychádza z platnej legislatívy Slovenskej
republiky. Legislatívny rámec je vymedzený nasledujúcimi právnymi normami:
Zákon 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon )
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení
neskorších predpisov
Štátne vzdelávacie programy pre relevantné skupiny odborov (34, 39, 42, 45, 63, 64, 79)
Metodika pre tvorbu školských vzdelávacích programov pre SOŠ ( ŠIOV, 2008)
Metodika účasti zástupcu stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie na teoretickej časti
odbornej zložky maturitnej skúšky, praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, absolventskej
skúške alebo záverečnej skúške
Uvedený legislatívny rámec vymedzuje:


kompetenciu školy upraviť si vzdelávací program v rozsahu do 30%



schvaľovaciu procedúru školského vzdelávacieho programu školy:
- radou školy
- pedagogickej rade
- príslušnou stavovskou organizáciou
- zriaďovateľskou organizáciou



schvaľovaciu procedúru záverečných maturitných skúšok s účasťou zástupcov praxe na
záverečných skúškach.
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Projekt č.: 2012-1-SK1-LEO05-04127;
Promoting Multilingualism in Exporting SMEs by Communication Auditing
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Tento dokument reprezentuje výlučne názor autora a Komisia
nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto výstupe.
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