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„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“ 

 

 

V školskom vzdelávacom programe boli  inovované učebné osnovy predmetov, vytvorené sady 

učebných textov a prezentácií v rámci projektu 

 

Inovatívna prestavba vzdelávania na Strednej odbornej škole Handlová 

 ITMS: 261 101 30 605, 

ktorý realizovala Stredná odborná škola Handlová v rokoch 2014 -2015. 

 

Školský vzdelávací program 

 
 

 

 

študijný odbor 

 

6317 M 74 obchodná akadémia – 

bilingválne štúdium 
vytvorený podľa štátneho vzdelávacieho programu pre skupinu študijných odborov 63, 64, 

ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky dňa 7. februára 2013 pod číslom 2013-762/1889:23-925 

s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc prvým ročníkom. 
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO 

PROGRAMUV ŠTUDIJNOM ODBORE 6317 M  74 OBCHODNÁ 

AKADÉMIA – bilingválne štúdium 

 

Názov a adresa školy Stredná odborná škola, Lipová 8, 972 51 Handlová 

Názov školského vzdelávacieho 

programu 
Obchodná akadémia – bilingválne štúdium 

Kód a názov ŠVP 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby 

Kód a názov študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne 

                  štúdium 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia  denná 

Vyučovací jazyk slovenský a anglický 

Druh školy  štátna 

Dátum schválenia ŠkVP september 2013 

Miesto vydania  SOŚ, Lipová 8, 972 51 Handlová 

Platnosť ŠkVP 01. september 2013 začínajúc prvým ročníkom 

 

Platnosť ŠkVP 

Dátum  

Revidovanie ŠkVP 

Dátum  

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.  

01. 09. 2013    

 01.09.2015 Obsah predmetu – právna náuka a svet práce, 

podnikateľská prax, tovaroznalectvo, administratíva 

a korešpondencia, podnikanie v cvičnej firme, 

podnikanie v cestovnom ruchu, bol inovovaný v rámci 

projektu „ Inovatívna prestavba vyučovania na SOŠ 

Handlová, 2014 – 2015 ”.  Boli zapracované projektové 

výstupy v časti učebné zdroje, metódy a formy 

vyučovania a rozpis učiva. 

 

 01.09. 2015 Zmena v kritériach hodnotenia v predmete – etická 

výchova, náboženská výchova 

 01.09. 2015 Zmena v predmete podniková ekonomika v cudzom 

jazyku –  úprava v počte hodín tematických celkov, 

doplnenie učiva  

 01.09. 2015 Zmena základných účtovných  pojmov  po zmene 

zákona o účtovníctve platné od 1.1. 2015 

 01.09. 2015 Aktualizácia predmetu Aplikovaná ekonómia 

 01.09. 2015 Zmena vyučovacvieho jazyka – predmety dejepis, 

občianska náuka, hospodárska geografia, geografia sa 

vyučujú v anglickom jazyku 

 01. 09. 2016 Zmena v predmete aplikovaná informatika – 3. ročník - 

zmena tematického celku  

Zapracovaný Dodatok č. 1  

k štátnym vzdelávacím programom pre gymnáziá, stredné odborné 

školy a konzervatóriá z roku 2016 



 

3 

6317 M bilingválna obchodná akadémia, pre 1.až 4. ročník 

Popis školského vzdelávacieho programu 
 

Päťročný študijný odbor  6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium je zameraný na 

jazykové odborné vzdelávanie v anglickom alebo nemeckom jazyku podľa voľby žiaka. Okrem 

všeobecnovzdelávacieho a odborného základu v slovenskom jazyku ponúka žiakom rozsiahle 

štúdium cudzieho jazyka  a   bilingválne vzdelávanie v odborných predmetoch. 

Tento študijný odbor pripravuje absolventov so širokým všeobecným i odborným  vzdelaním, 

nevyhnutným pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, 

v tuzemskom i medzinárodnom obchode, peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách 

v štátnej i verejnej správe. Absolvent študijného odboru obchodná akadémia – bilingválne štúdium 

je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať ekonomické činnosti spojené so získavaním 

a spracovaním informácií v oblasti výroby, zásobovania, odbytu, marketingu, manažmentu, 

personalistiky, vo vedení administratívy, účtovníctva a finančného hospodárenia. Získané 

informácie vie posúdiť, hodnotiť a využívať v ekonomickom riadení príslušného pracoviska. 

Absolvent ovláda dva cudzie jazyky slovom a písmom, vie plynulo komunikovať v bežnom 

spoločenskom, hospodárskom a obchodnom styku. Má rozšírené vedomosti z reálií anglicky alebo 

nemecky hovoriacich krajín. Absolvent ovláda odbornú ekonomickú terminológiu v anglickom 

alebo v nemeckom jazyku, čo mu umožňuje uplatniť sa firmách so zahraničnou účasťou, pracovať 

v krajinách EÚ a študovať na vysokých školách v anglicky alebo nemecky hovoriacich krajinách. 

 

Študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium umožňuje štúdium aj 

žiakom   s nedostatočnými základmi prvého cudzieho jazyka, lebo 20-hodinová týždňová dotácia 

v prvom ročníku vyrovnáva rozdielnu jazykovú úroveň žiakov. Osvojenie základnej odbornej 

ekonomickej terminológie v prvom ročníku umožňuje v maximálnej miere kvalitné vyučovanie 

odborných predmetov v cudzom jazyku vo vyšších ročníkoch. Základné predmety, ktoré tvoria 

podstatu bilingválneho vzdelávania obchodnej akadémie sú podniková ekonomika, účtovníctvo  

a administratíva a  korešpondencia. Podniková ekonomika predstavuje základný pilier pre každé 

ekonomické vzdelávanie, lebo je terminologickou základňou všetkých odborných predmetov. V 

tomto predmete si žiaci osvojujú základné pojmy a podstatu ekonomických vzťahov a učia sa ich 

aplikovať v ostatných predmetoch a v praxi. Súbežne s realizáciou učebných osnov v slovenskom 

jazyku prebieha výučba podnikovej ekonomiky aj v cudzom jazyku. Základnou zásadou tohto 

vyučovania je osvojenie si nových ekonomických pojmov v slovenskom jazyku a potom ich 

zvládnutie, pochopenie a upevnenie v cudzom jazyku. Predmet podniková ekonomika v cudzom 

jazyku pripravuje žiaka na cudzojazyčné štúdium ekonomických predmetov na vysokých školách 

ekonomického zamerania a tiež pre prax, lebo absolvent disponuje dostatočnými rečovými a 

odbornými zručnosťami potrebnými na zvládnutie ekonomickej problematiky. 

Administratíva a korešpondencia  učí žiaka vypracovať vecne, štylisticky, gramaticky a formálne 

správne jednotlivé písomnosti z hospodárskej praxe v materinskom a rovnocenne aj v cudzom 

jazyku. Dopĺňa jazykovú stránku odborného vzdelávania, lebo popri rečových zručnostiach rozvíja 

aj grafickú stránku jazyka, zdokonaľuje štylizáciu a jazykovú správnosť písomného prejavu. 

 

Využívajú pritom prostriedky výpočtovej techniky, pracujú s množstvom informácií, spracúvajú 

ich v tíme a aplikujú ich podľa svojich potrieb. Vyučovanie anglického alebo nemeckého jazyka 

sa podieľa aj na formovaní vlastností, ktoré sú nevyhnutné na úspešné zaradenie mladého človeka 

do spoločenského života: myšlienkovej a rečovej tvorivosti, kritického myslenia, vytrvalosti, 

presnosti, pracovitosti, tolerancie k názorom iných ľudí a úcty k hodnotám, ktoré vytvorili iné 

národy. Rozvíja tiež estetické cítenie žiakov a prispieva k výchove kultúrneho čitateľa a diváka. 

Motivuje žiakov, aby si uvedomili význam ovládania anglického alebo nemeckého jazyka 

i  v odbornej komunikácii, aby sa snažili dosiahnuť vysoký stupeň jeho osvojenia s vedomím 

využitia svojich vedomostí a zručností pre svoje budúce zaradenie sa do spoločnosti ako aj vlastný 

prínos. V rámci vyučovania odborných predmetov ponúka študentom porovnanie ekonomiky 
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Slovenskej republiky s ekonomikami nemecky a anglicky hovoriacich krajín, čím im 

sprostredkuje komplexný pohľad na ekonomiku krajín EÚ s jej národnými špecifikami, 

odlišnosťami a spoločnými znakmi.  

 

Vzdelávanie pomôže študentom odborne sa zorientovať aj v rámci potrieb európskeho trhu práce. 

Umožní im prvé profesionálne kontakty s pracovným prostredím. Špecifickým cieľom 

vzdelávania je podporiť osobnostné vlastnosti žiakov, adaptabilitu, kreativitu, spoľahlivosť, 

trpezlivosť, dôslednosť a presnosť, schopnosť spolupracovať, sebadisciplínu, mobilitu, schopnosť 

pracovať v tíme,  samostatnosť, flexibilitu, profesionálnu hrdosť, zodpovednosť za zverený 

majetok, schopnosť riešiť konfliktné situácie. Vzdelávanie žiakov stimuluje a motivuje žiakov 

k nadobúdaniu odborných kompetencií, zručností, schopností, učí ich používať moderné 

informačné a komunikačné technológie. Sleduje aj ďalšie ciele, ako sú: prispôsobenie odbornej 

prípravy a vzdelávania požiadavkám spoločnosti, redukciu nezamestnanosti mladých ľudí 

zvýšením účasti zamestnávateľov na profilácii odborného vzdelávania a užšie prepojenie 

odborného vzdelávania a prípravy so špecifickými kvalifikačnými potrebami na regionálnom trhu 

práce, posilnenie kvality zásobovania trhu práce vhodne orientovaným odborným vzdelávaním 

a prípravou na rozvoj kľúčových kompetencií, vrátane podnikateľských vedomostí a zručností. 

 

Škola vo vyučovacej stratégii uprednostňuje tie vyučovacie metódy, ktoré vedú k harmonizácii 

teoretickej a praktickej prípravy pre profesionálny život, a pre život v spoločnosti a medzi ľuďmi. 

Výučba je orientovaná na uplatnenie autodidaktických metód (samostatné učenie a práca) hlavne 

pri riešení problémových úloh, tímovej práci a spolupráci. Uplatňujú sa metódy dialogické slovné 

formou účelovo zameranej diskusií alebo brainstormingu, ktoré naučia žiakov komunikovať 

s druhými ľuďmi na báze ľudskej slušnosti a ohľaduplnosti. Poskytujú žiakom priestor na 

vytvorenie si vlastného názoru založeného na osobnom úsudku. Vedú žiakov k odmietaniu 

populistických praktík a extrémistických názorov. Učia ich chápať zložitosť medziľudských 

vzťahov a nevyhnutnosť tolerancie. Metódy činnostne zameraného vyučovania (praktické 

predmety) sú predovšetkým aplikačného a heuristického typu (žiak poznáva reálny život, vytvára 

si názor na základe vlastného pozorovania a objavovania), ktoré im pomáhajú pri praktickom 

poznávaní reálneho sveta a života. Aj keby boli vyučovacie metódy tie najlepšie, nemali by šancu 

na úspech bez pozitívnej motivácie žiakov, tzn. vnútorné potreby žiakov vykonávať konkrétnu 

činnosť. Preto naša škola kladie veľký dôraz na motivačné činitele – súťaže, simulačné a situačné 

metódy, riešenie konfliktových situácií, verejné prezentácie prác a pod. Uplatňované metódy budú 

konkretizované na úrovni študijných osnov jednotlivých predmetov. 

 

Kľúčové, všeobecné a odborné kompetencie sú rozvíjané priebežne a spôsob ich realizácie je 

konkretizovaný v študijných osnovách jednotlivých vyučovacích predmetov. Škola bude rozvíjať 

aj kompetencie v rámci pracovného prostredia školy napr. schopnosť autonómneho rozhodovania, 

komunikačné zručnosti, posilňovanie sebaistoty a sebavedomia, schopnosť riešiť problémy 

a správať sa zodpovedne. 

 Klasifikácia prebieha podľa príslušného metodického usmernenia MŠ SR. Výsledky žiakov sa 

hodnotia priebežne na základe kritérií, s primeranou náročnosťou a pedagogickým taktom. 

Podklady pre hodnotenie sa získavajú sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti 

na vyučovanie, rôznymi metódami a prostriedkami hodnotenia, analýzou činnosti žiaka, 

konzultáciami s ostatnými učiteľmi vrátane výchovného poradcu a zamestnancov pedagogicko-

psychologických poradní, rozhovormi so žiakom, jeho rodičmi, ako aj sebahodnotením. Pri 

hodnotení sa využívajú kritériá hodnotenia na zabezpečenie jeho objektivity. Žiaci sú 

s hodnotením oboznámení. Konkrétne formy a metódy hodnotenia sú uvedené v učebných 

osnovách jednotlivých predmetov.     
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Základné údaje o štúdiu  
 

Kód a názov študijného odboru: 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium 

 
 

Dĺžka štúdia: 5 rokov 

Forma štúdia: 

 

denná 

 

Nevyhnutné vstupné 

požiadavky na štúdium:  

- podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací 

predpis o prijímacom konaní na stredné školy 

- zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium. 

Spôsob ukončenia štúdia:  

 

maturitná skúška 

Doklad o dosiahnutom 

vzdelaní:  

 

vysvedčenie o maturitnej skúške 

maturitné vysvedčenie 

Poskytnutý stupeň vzdelania:  

 

Úplné stredné odborné vzdelanie 

ISCED 3A 

Možnosti pracovného 

uplatnenia absolventa: 
odborný ekonomický pracovník v rôznych formách 

podnikateľských subjektov, ako aj v rozpočtových a 

príspevkových organizáciách 

Nadväzná odborná príprava 

(ďalšie vzdelávanie):  

Študijné odbory nadstavbového, vysokoškolského štúdia 

pre absolventov štvorročných učebných odborov 

nadväzujúcich na predchádzajúci odbor štúdia – úplné 

stredné odborné vzdelania na úrovni ISCED 3A 

 

Organizácia výučby 
 

Všeobecné vzdelávanie dáva predpoklady pre vysokoškolské štúdium u nás i v zahraničí. 

Absolvent tohto študijného zamerania má širokú slovnú zásobu a výbornú vyjadrovaciu schopnosť 

v ústnom i písomnom styku v anglickom alebo v nemeckom jazyku, má výborné znalosti 

slovenského i cudzojazyčného pravopisu, znalosti slovenskej a  zahraničnej literatúry, 

podrobnejšie vedomosti z  hospodárskej geografie sveta a anglicky alebo nemecky hovoriacich 

krajín. Znalosť cudzieho jazyka mu umožňuje štúdium zahraničnej odbornej literatúry a plynulú 

komunikáciu so zahraničnými klientmi. 

Študijný odbor pripravuje absolventa so širokým všeobecnovzdelávacím základom. Obsah  učiva 

všeobecnovzdelávacích  predmetov je koncipovaný  tak, aby dotváral odborný profil absolventa. 

 

Odborné vzdelávanie umožňuje  absolventovi získať odborné teoretické vedomosti v slovenskom 

i  v cudzom jazyku, prostredníctvom ktorých je  schopný  samostatne vykonávať  ekonomické 

činnosti súvisiace s obchodno-podnikateľskou praxou, spojené so  získavaním a spracúvaním 

informácií v oblasti výroby, zásobovania, odbytu, marketingu, personalistiky, vo vedení 

administratívy,  účtovníctva a finančného hospodárenia. 

 

Štúdium voliteľných predmetov umožňuje odbornú orientáciu podľa možností školy, potrieb 

regiónu, záujmov a schopností žiaka a ich voľbou sa dotvára  odborný profil absolventa. 
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Na základe vedomostí a spôsobilostí nadobudnutých počas štúdia získa absolvent predpoklady pre 

ďalší samostatný  rozvoj  a celoživotné vzdelávanie. 

 

Praktické vyučovanie integruje kompetencie, vedomosti, zručnosti, postoje a návyky tak, aby ich 

bol absolvent schopný aplikovať v praxi doma i v zahraničí, aby vedel pracovať samostatne aj 

v kolektíve a bol adaptabilný v príbuzných odboroch činnosti. 

Činnosť školy v oblasti spoločenského a kultúrneho života je bohatá a pestrá nielen pri aktivitách 

súvisiacich s činnosťou školy, ale aj v mimoškolskej oblasti. Žiaci sa aktívne zapájajú do 

jazykových a matematických olympiád, športových a odborných súťaží a tiež do rôznych 

projektov, v ktorých prezentujú nielen svoje vedomosti a zručnosti, ale aj  svoje postoje a názory 

k problémom spoločnosti (drogy, alkohol a pod.). Zúčastňujú sa na verejných zbierkach, 

zameraných na pomoc ľuďom s rôznym postihnutím (Liga proti rakovine, UNICEF, Modrý 

gombík, a pod). Veľké množstvo záujmových krúžkov (jazykové, matematické, počítačové, 

ekonomické, športové a iné) ponúka našim žiakom efektívne využívať svoj voľný čas. Zapojenie 

žiakov do nich,  a tým efektívne využitie ich voľného času sa z roka na rok zvyšuje.  
 
Podmienkou prijatia žiaka na bilingválne štúdium v Strednej odbornej škole v Handlovej je splnenie 
nasledovných kritérií:  
 

1. Úspešné ukončenie 8. alebo 9. ročníka základnej školy 
2. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vykonávať činnosti a práce charakteristické pre tento 

študijný odbor 
3.   Absolvovanie talentovej skúšky z anglického alebo nemeckého jazyka, ktorej podmienky  
      budú každý rok vopred stanovené.  

 
Poznámka:  
Bez talentových skúšok budú prijatí tí uchádzači, ktorí sa zúčastnili olympiády z anglického alebo 
nemeckého jazyka, dostali sa do okresného prípadne vyššieho kola a umiestnili  
sa na 1.-3. mieste. Je nutné doložiť fotokópiu o umiestnení.  

Zdravotné požiadavky na žiaka 

Na prijatie do študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium môže  byť 

prijatý len uchádzač, ktorého zdravotnú spôsobilosť písomne potvrdil lekár na prihláške na 

štúdium. V prípade zmenenej pracovnej schopnosti zdravotnú spôsobilosť žiaka posúdi odborný 

lekár. 

Uchádzači nesmú trpieť predovšetkým: 

 mentálnym postihnutím,    

 zmyslovým postihnutím,                                                                                                                        

 autistickým syndrómom,  

 poruchami psychického a sociálneho vývinu. 

Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci 

Súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci a hygieny práce. Vo výchovno-vzdelávacom procese musí výchova k bezpečnosti 

a ochrane zdravia vychádzať z platných právnych predpisov – zákonov, nariadení, vykonávacích 

predpisov a noriem. 
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V priestoroch určených na vyučovanie žiakov je potrebné utvoriť podľa platných predpisov 

podmienky na zaistenie bezpečnosti a hygieny práce. Nevyhnutné je poučiť žiakov o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci. 

 

PROFIL ABSOLVENTA ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 M 74   OBCHODNÁ AKADÉMIA – 

bilingválne štúdium 

Charakteristika absolventa 

 
a) absolvent študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium po 

ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na 

úrovni úplného stredného odborného vzdelania – ISCED 3A. Je to stredoškolsky vzdelaný 

pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie základných 

bankových činností v komerčných bankách a ekonomických činností v rôznych 

organizáciách podnikateľského, družstevného a štátneho sektora. Získané informácie vie 

posúdiť, hodnotiť a využiť v ekonomickom riadení príslušného pracoviska; 

 

b) po ukončení prípravy a zapracovaní je pripravený na samostatný výkon činností stredného 

technicko-hospodárskeho pracovníka nielen v oblasti bankovníctva a  finančníctva ale tiež 

v podnikateľskej praxi pri uskutočňovaní marketingových činností, činností 

zabezpečujúcich finančné hospodárenie podniku, účtovníctvo a  štatistiku, cenovú tvorbu, 

daňovú agendu a tiež činností spojených so získavaním, spracúvaním a vyhodnocovaním 

informácií. Tiež je schopný vykonávať kvalifikované asistentské, sekretárske 

a korešpondenčné práce v domácom styku i v styku so zahraničím v slovenskom, 

anglickom a tiež nemeckom  jazyku; 

 

c) absolvent získa schopnosť komunikovať v 2 cudzích jazykoch – prvým cudzím 

jazykom je anglický jazyk, kde sa predpokladá jeho ovládanie na úrovni B1/B2, 

B2/C1 /Spoločného európskeho referenčného rámca -SERR, druhým jazykom je 

nemecký alebo ruský jazyk, ovládaný na úrovni A2/B1 SERR. Je pripravený aktívne 

sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti  a  zručnosti priebežne aktualizovať. 

Bude schopný prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Po 

absolvovaní vzdelávacieho programu získa zručnosti pri práci s osobným počítačom 

a internetom. Naučí sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie 

pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci; 

d) po ukončení štúdia získava absolvent vysvedčenie o maturitnej skúške. Môže 

pokračovať v  štúdiu na vysokej škole v rámci denného alebo diaľkového štúdia na 

úrovni ISCED 5. Svoju kvalifikáciu môže zvyšovať aj rôznymi vzdelávacími cestami 

na ISCED 4 prípadne môže získať aj inú kvalifikáciu ako je kvalifikácia v danom 

študijnom odbore. Najlepší absolventi majú zároveň s maturitnou skúškou možnosť 
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získať aj štátnu odbornú jazykovú skúšku na úrovni C1 Spoločného európskeho 

referenčného rámca.  

Charakteristika jednotlivých stupňov hodnotenia  

Úroveň A1 – úplný začiatočník 

Má minimálnu schopnosť komunikácie prostredníctvom naučeného materiálu. Je schopný pýtať 

sa a odpovedať na základné otázky – ako sa voláš?, kde bývaš?, čo robíš?, odkiaľ si?, čo 

potrebuješ? - jednoduchým spôsobom. Ústny jazykový prejav pozostáva z izolovaných slov 

a snáď aj z niekoľkých často používaných fráz. Slovná zásoba je limitovaná nízkym počtom 

najfrekventovanejších slov. Stačí len na vyjadrenie jednoduchých potrieb a zdvorilostných fráz. 

Výpovede zriedka pozostávajú z viacerých než dvoch alebo troch slov s dlhými pauzami. 

Používateľ jazyka na tejto úrovni sa dožaduje častého opakovania zo strany skúšajúceho a môže 

byť pochopený iba s veľkými ťažkosťami.  

Úroveň A2 – začiatočník 

Je schopný čiastočne uspokojiť požiadavky základnej komunikácie. Spolieha sa na naučené frázy 

a dokáže ich aplikovať len v jednoduchej komunikácii. Tvorí otázky alebo jednoducho opisuje 

podľa osvojeného materiálu. Vo výpovediach sa orientuje na oblasti každodenného života – 

podáva informácie o členoch rodiny, mieste bydliska, nákupoch, a najfrekventovanejších 

aktivitách. Výslovnosť je silne poznačená rodným jazykom. Môže sa dohovoriť s poslucháčmi 

zvyknutými komunikovať na tejto úrovni.  

Úroveň B1 – mierne pokročilý 

Dokáže viesť jednoduchý dialóg. Vie sa pýtať a reagovať na otázky, samostatne tvorí jednoduché 

vety a udržiava priamu konverzáciu hoci veľmi obmedzeným spôsobom s mnohými jazykovými 

nepresnosťami. V týchto medziach môže zvládnuť také úlohy, ako: predstaviť sa, objednať jedlo, 

opýtať sa na smer. Slovná zásoba ( 1400 – 2000 slov) slúži iba na vyjadrenie základných životných 

potrieb. Jednoduchým spôsobom zvládne základnú korešpondenciu – životopis, žiadosť, dotazník, 

krátky odkaz, pohľadnicu a súkromný list. Ústny prejav je silne poznačený materinským jazykom 

a plynulosť prejavu je obmedzená.    

Úroveň B2 – stredne pokročilý 

Má schopnosti úspešne zvládnuť škálu základných komunikatívnych úloh a sociálnych situácií. 

Môže sa pýtať a odpovedať, ako aj participovať v konverzácii na témy, ktoré rozvíjajú schopnosti 

predchádzajúceho stupňa, napr.: osobné údaje a aktivity vo voľnom čase, vzťahy v rodine, v škole 

a na pracovisku. Orientuje sa v ponuke služieb prostredníctvom inzerátov a rozumie stredne 

náročným textom a prednáškam. V písomnom prejave dokáže vytvoriť zrozumiteľný text vo 

forme listu, eseje, e-mailu, reklamácie a pod. Môže sa úspešne dohovoriť vo väčšine životných 

situácií  s domácimi používateľmi jazyka aj napriek jazykovým nepresnostiam.   

Úroveň C1 - pokročilý 

Je schopný komunikovať bez ťažkostí v každodenných situáciách a ovláda aj slovnú zásobu 

vlastnej profesionálnej sféry. Zvládne známe, ale aj  komplikované problémové úlohy i sociálne 

situácie akými sú: spolupráca, sťažnosti a ospravedlnenie. Môže detailne popisovať udalosti 

a plynulo hovoriť o všeobecných témach a osobných záujmoch. Je schopný získavať informácie 
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z odborných textov a prezentovať ich ústnou aj písomnou formou. Človek s touto jazykovou 

úrovňou je pochopený bez ťažkostí v cudzojazyčnom prostredí.  

Úroveň C2  - vysoko pokročilý 

Môže uspokojivo komunikovať v osobnej i profesionálnej sfére. Efektívne participuje vo 

formálnej i neformálnej konverzácii, využíva rečovú stratégiu ako domáci používatelia jazyka. Je 

iniciatívny v rozhovore, rozvíja názory, detailne vysvetľuje a hypotetizuje. Jeho slovná zásoba je 

široká, pracuje s jemnými významovými odtienkami. Využíva pri tom jazykové, ale aj 

mimojazykové prostriedky - prízvuk, intonáciu a melódiu reči. Má schopnosť zhrnúť informácie 

z rôznych písomných a ústnych zdrojov, argumentovať, vysvetľovať a obhajovať vlastné názory. 

Jeho prejav je plynulý a pôsobí ľahko.  

Kompetencie absolventa  

Kompetenčný profil absolventa je vytvorený na základe kompetencií uvedených v ŠVP.  

Absolvent študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium po 

absolvovaní vzdelávacieho programu disponuje týmito kompetenciami: 

Kľúčové kompetencie 

a) Spôsobilosť konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote, 

1.1.1.1.1.1 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, 

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

  a potreby, 

- definovať svoje ciele a prognózy, 

- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie. 

b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné 

technológie, komunikovať v materinskom a cudzom jazyku,    

1.1.1.1.1.2 Absolvent má: 

- vyjadrovať sa správne v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 

- vyjadrovať sa spoľahlivo v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 

- riešiť matematické príklady a rôzne situácie, 

- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné 

  zdroje, 

- overovať a interpretovať získané údaje, 

- pracovať s elektronickou poštou, 

c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 

1.1.1.1.1.3 Absolvent má: 

- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje, 

- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať 
  osobným konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe 
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   k druhým. 

Odborné kompetencie 

f) Požadované vedomosti 

   Absolvent má: 

     - charakterizovať podstatu ekonomickej činnosti, ktorej cieľom je výroba, 

        rozdeľovanie, výmena a spotreba materiálnych i nemateriálnych statkov 

        a služieb, 

    - vysvetliť podstatu správneho životného štýlu človeka, 

    - popísať zásady bezpečnosti a hygieny práce, ochrany pred požiarom a ochrany 

      životného prostredia, 

    - zhodnotiť funkčné súvislosti medzi geografickým prostredím, človekom 

      a spoločnosťou. 

1.1.1.1.1.4 b)   Požadované zručnosti 

1.1.1.1.1.5 Absolvent má: 

- aplikovať v praxi etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania 

  a vystupovania, 

- pracovať s odbornou literatúrou, 

- nakladať s materiálom, energiou, odpadom, vodou a inými látkami 

  ekonomicky a s ohľadom na životné prostredie, 

- hospodáriť s pracovnými prostriedkami so snahou dosiahnuť efektívny 

  ekonomický výsledok, 

- aplikovať estetické hľadiská v praxi, 

- aplikovať návyky z oblasti osobnej a prevádzkovej hygieny, bezpečnosti 

   a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia, 

- získať informácie o všeobecných ľudských právach. 

c)   Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti                                       

1.1.1.1.1.6 Absolvent sa vyznačuje: 

-  empatiou, toleranciou, 

- vytrvalosťou, flexibilitou, 

- kreativitou, komunikatívnosťou, 

- spoľahlivosťou, presnosťou, sebadisciplínou, 

- diskrétnosťou a zodpovednosťou, 

- iniciatívnosťou, adaptabilnosťou. 
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6 UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 M 74 obchodná akadémia 

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP 
 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola, Lipová 8, 972 51 Handlová 

Názov ŠkVP Obchodná akadémia – bilingválne štúdium 

Kód a názov  ŠVP 63,64  Ekonomika a organizácia, obchod a služby   

Kód a názov študijného 
odboru 

6317 M  74 obchodná akadémia -  bilingválne štúdium 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denné štúdium pre absolventov základnej školy 

Druh školy Štátna 

Iné vyučovací jazyk – slovenský 

Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program 

Vzdelávacie oblasti 
Obsahové štandardy 

Minimálny počet 
týždenných vyučovacích 
hodín celkom 

Vyučovací predmet Počet týž. 
vyučovacích 
hodín celkom 

Disponibilné 
hodiny 

Jazyk a komunikácia  60 Všeobecné vzdelávanie – povinné 
predmety 

94 4 

Zvuková rovina jazyka a pravopis  
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

 
 

 
 
 
 
 
 

Slovenský jazyk a literatúra 

 
 
 
 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 

2  

Významová/lexikálna rovina jazyka 

Tvarová/morfologická rovina jazyka 

Syntaktická/skladová rovina 

Sloh 

Jazykoveda 

Jazyk a reč 

Učenie sa 

Práca s informáciami 

Jazyková kultúra 

Komunikácia 

Všeobecné pojmy 

Literárne obdobia a smery 

Literárne druhy 

Štruktúra literárneho diela 

Štylizácia textu 
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Metrika 

Počúvanie s porozumením 

36 Druhý vyučovací jazyk 38 2 

Čítanie s porozumením 

Písomný prejav 

Ústny prejav 

Interkultúrna komunikácia 

Počúvanie s porozumením  
 

12  
Druhý cudzí jazyk 

 
 

12 

 

Čítanie s porozumením 

Písomný prejav 

Ústny prejav 

Interkultúrna komunikácia 

Človek a hodnoty 2  2  

Prosociálne správanie 

Dôstojnosť ľudskej osoby 

 
2 Etická výchova/Náboženská výchova 

 
2 

 

 

Mravné rozhodovanie človeka 

Človek a spoločnosť 5  5  

Chronologický prehľad dejín ľudskej spoločnosti 3 Dejepis 3  

Človek ako jedinec  
 
 
 

2 
 

Občianska náuka 

 
 
 
 
 
 
2 

 

Človek a spoločnosť 

Občan a štát  

Ľudské práva a slobody  

Spoločenský pohyb v jednotlivých oblastiach spoločenského života  

Sociálne a politické napätie v spoločnosti  

Globálne problémy vo svete  

Humanitárna a rozvojová pomoc  

Filozofia a jej atribúty  

Religionistika 

Človek a príroda 3  3  

Krajina – miesto, kde žijeme  
1 

Geografia 

 
1 

 

Príroda a človek 

Obyvateľstvo a sídla 

Činnosť obyvateľstva 

Biológia 2 

Biológia 

 
2 

 

Človek a jeho zdravie 

Človek a životné prostredie 

Mechanika  
0 
 

Fyzika 

  

Energia okolo nás 

Elektromagnetické žiarenia a fyzika mikrosveta 
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Časticové zloženie látok 
 

0 
 
 
 

 
Chémia 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Zloženie a štruktúra atómov 

Častice atómu 

Elektrónový obal atómu 

Názvy a značky chemických prvkov 

Periodický zákon, periodická sústava  chemických prvkov 

Matematika a práca s informáciami  10  10  

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami  
 

8  
Matematika 

 
 
8 

 
 
 
 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diiagramy 

Geometria a meranie 

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 
 

Logika, dôvodenie, dôkazy   

Informácie okolo nás  
2 

Informatika 

 
 
2 

 

Princípy fungovania digitálnych technológií 

Komunikácia rostredníctvom  digitálnych technológií 

Postupy, riešenie problémov, alegoritmické myslenie 

Informačná spločnosť 

Zdravie a pohyb 10  10  

Zdravie a jeho poruchy  
 

10 
Telesná a športová výchova 

 
 

10 

 

Zdravý životný štýl 

Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 

Športové činnosti pohybového režimu 

Teoretické vzdelávanie    30 Odborné vzdelávanie – povinné 
predmety 

71 12 

Hospodárska geografia 2 Hospodárska geografia 2  

Administratíva korešpondencia 2 Administratíva a korešpondencia v 
CUJ 

8 6 

Tovaroznalectvo 3 Tovaroznalectvo 3  

Ekonomické vzdelávanie 4  4  

Svet práce  
 
 

2 Právna náuka a svet práce 2 
 
 

Pravidlá riadenia osobných financií 

Spotrebiteľská výchova 

Právo 

Výchova k podnikaniu 2 Odborný seminár v CUJ 2  

Ekonomika a právo 11  14  

Ekonómia     
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Ekonomika  
 
 
 

11 
 

 
 

Podniková ekonomika 
v CUJ 

 
 

 
 
 
 

14 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3 
 

Manažment 

Podstata a vývoj manažmentu 

Plánovanie 

Stratégia a taktika v manažmente 

Organizácia a organizačná štruktúra 

Kontrola 

Manažéri a vedenie ľudí 

Marketing  

Marketingová stratégia  

Marketingové prostredie  

SWOT analýza  

Marketingový  mix  

Účtovníctvo a dane 6  9  

Účtovníctvo  
6 

Účtovníctvo 9 3 

Daňová politika štátu – priame dane, nepriame dane 

Komunikácia 2  2  

Sociálna komunikácia a obsah komunikácie  
2 

 
Spoločenská komunikácia v CUJ 

 
2 

 

Verbálna sociálna komunikácia 

Neverbálna sociálna komunikácia 

Praktická príprava 18  19 1 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  

Podnikateľská  prax 
 

4 

 
 
 

1 
 
 
 

Organizácia práce  a nadväznosť pracovných činnosti vo výrobných, obchodných, 
odbytových podnikoch, podnikoch služieb a na pracoviskách verejnej správy 

 

Precvičovanie jednotlivých činností vo výrobných, obchodných, odbytových 
podnikoch, podnikoch služieb a na pracoviskách verejnej správy 

 

Nácvik komunikácie so zákazníkom a spoločenského vystupovania  

Odborná prax  

Aplikovaná informatika  Aplikovaná infomatika 4  

Cvičná firma ( ekonomické cvičenia )  Ekonomické cvičenia  5  

Praktické účtovníctvo 6  

Disponibilné hodiny 27 Voliteľné predmety 10 10 

 
 

 Podnikanie v cvičnej firme 
 

4 
 

  Podnikanie v cestovnom ruchu 
 

4 
 

  Aplikovaná ekonómia 4  

Manažment     
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Podstata a vývoj manažmentu 
Plánovanie 
Stratégia a taktika v manažmente 
Organizácia a organizačná štruktúra 
Kontrola 
Manažéri a vedenie ľudí 

 
 
 
 

Manažment 
 

2 

 

  Daňová sústava 2  

Marketing     

Marketingová stratégia 
Marketingové prostredie 
SWOT analýza 
Marketingový  mix 

 
 
 

Marketing 2 

 

  Makroekonómia 2  

 Aplikovaná matematika 4  

 Manažment osobných financií 2  

CELKOM 165  132  

Účelové kurzy/učivo  OŽAZ 1 týždeň  

Teoretická príprava  
 

  

Praktický výcvik  
 
Mimovyučovacie aktivity 

 
2 týždne 

 

MImovyučovacie aktivity 

Telovýchovno-výcvikový kurz 

Plávanie Plavecký výcvik 1 týždeň  

Lyžovanie Lyžiarsko-výcvikový kurz – 1. ročník 1 týždeň  
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UČEBNÝ OSNOVY ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium 

Tabuľka vzťahu kľúčových kompetencií k obsahu vzdelávania 
 

Prehľad kľúčových kompetencií 
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Prehľad názov predmetov Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Povinné všeobecnovzdelávacie 

predmety 

 

Slovenský jazyk a literatúra    

Druhý vyučovací jazyk    

Druhý cudzí jazyk    

Etická/náboženská  výchova    

Dejepis    

Občianska náuka    

Geografia    

Biológia    

Matematika    

Informatika    

Telesná a športová výchova    

Povinné odborné predmety   

Podniková ekonomika    

Účtovníctvo    

Administratíva a korešpondencia    

Hospodárska geografia     

Spoločenská komunikácia    

Právna náuka a svet práce    

Odborný seminár v CUJ    

Tovaroznalectvo    

Praktická príprava  

Ekonomické cvičenia    

Podnikateľská prax    

Aplikovaná informatika    

Praktické účtovníctvo    

Voliteľné predmety  

Podnikanie v cvičnej firme    

Podnikanie v cestovnom ruchu    

Aplikovaná ekonómia    

Aplikovaná matematika    

Manažment    

Daňová sústava    

Marketing    

Makroekonómia    

Manažment osobných financií    

Účelové kurzy  

Ochrana človeka a zdravia    

Telovýchovno-výcvikový kurz    

Spoznajme sa navzájom    

Kľúčové kompetencie predstavujú spoločne uplatňované zásady a pravidlá pri vybraných postupoch, metódach a formách práce, pri 
organizovaní rôznych slávnostných alebo výnimočných príležitostí, akcií alebo  aktivít, mali by podporovať a rozvíjať aktivitu, 

tvorivosť, zručnosť, učenie žiaka. Výchovné a vzdelávacie stratégie (ďalej len „VVS“) nie sú formulované ako ciele, konkrétne metódy, 

postupy, pokyny alebo predpokladané výsledky žiakov, ale predstavujú spoločný postup, prostredníctvom ktorého by učitelia doviedli 
žiakov k vytváraniu alebo ďalšiemu rozvoju kľúčových kompetencií.  
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VVS sú v našom školskom vzdelávacom programe stanovené pre každý vyučovací predmet a pre vybrané kľúčové kompetencie tak, ako 

to ukazuje tabuľka. Táto stratégia bola odsúhlasená všetkými predmetovými komisiami na škola.   
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Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola Handlová 
Lipová 8, 972 51 Handlová 

Názov ŠkVP Obchodná akadémia – bilingválne štúdium 

Kód a názov  ŠVP 63,64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby  

Kód a názov študijného odboru 6317 M  74 obchodná akadémia -  bilingválne štúdium 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denné štúdium pre absolventov základnej školy 

Druh školy štátna škola 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

2016/17 2016/17 2016/17 2016/17   

1. A 2. A 3. A 4.A 5. Spolu 

Všeobecnovzdelávacie predmety 33 19 16 16 10 94 

Jazyk a komunikácia 23 10 11 12 8 64 

Slovenský jazyk a literatúra b)  j) 3 3 4 4 - 14 

Druhy vyučovací jazyk  a) b) e) 20 4 4 5 5 38 

Druhý cudzí jazyk  a) b) e) - 3 3 3 3 12 

Človek a hodnoty 1 1 - - - 2 

Etická výchova/Náboženská výchova c) 1 1 - - - 2 

Človek a spoločnosť 2 2 1 - - 5 

Dejepis v CUJ 2 1 - - - 3 

Občianska náuka v CUJ - 1 1 - - 2 

Človek a príroda 1 2 - - - 3 

Geografia 1 - - - - 1 

Biológia - 2 - - - 2 

Matematika a práca s informáciami 4 2 2 2 - 10 

Matematika b) 2 2 2 2 - 8 

Informatika b) 2 - - - - 2 

Zdravie a pohyb 2 2 2 2 2 10 

Telesná a športová výchova b) e) g) h) 2 2 2 2 2 10 

Odborné vzdelávanie - 14 17 17 23 71 

Teoretické vzdelávanie - 12 11 8 11 42 

Podniková ekonomika v CUJ b) - 4 3 3 4 14 

Účtovníctvo b) e) - - 3 3 3 9 

Administratíva a korešpondencia v CUJ b) 
e) f) 

- 2 2 2 2 8 

Hospodárska geografia - 2 - - - 2 

Spoločenská komunikácia v CUJ b) - 2 - - - 2 

Právna náuka  a svet práce - - 2 - - 2 

Odborný seminár v CUJ b) - - - - 2 2 

Tovaroznalectvo - 2 1 - - 3 

Praktická príprava - 2 6 5 6 19 

Ekonomické cvičenia b) e) f) - - 1 2 2 5 

Podnikateľská prax b)  e) f) i) - - 1 1 2 4 

Aplikovaná informatika b) e) f) - 2 2 - - 4 

Praktické účtovníctvo b) e) f) - - 2 2 2 6 

Voliteľné predmety - - - 4 6 10 

Podnikanie v cvičnej firme b) e) f) k) - - - 2 2 4 

Podnikanie v cestovnom ruchu b) e) f) k) - - - 2 2 4 

Aplikovaná ekonómia b) e) f)  k) - - - 2 2 4 

Aplikovaná matematika b)e) f) - - - 2 2 4 

Manažment b) - - - 2 - 2 

Daňová sústava b) - - - 2 - 2 

29  
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Marketing b) - - - - 2 2 

Makroekonómia b) - - - - 2 2 

Manažment osobných financií b) e) f) - - - - 2 2 

1.1.2 Spolu 33 33 33 33 33 165 

Účelové kurzy/učivo       

Účelové cvičenia na ochranu života a 
zdravia h) 

12 hodín 12 hodín  
   

Kurz na ochranu života a zdravia g)   5 dní    

Kurz pohybových aktivít g) 15 hodín 15 hodín     

Spoznajme sa navzájom 15 hodín      

Prehľad využitia týždňov  

Činnosť 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 33 33 30 

Maturitná skúška - - - 1 1 

Telovýchovno-výcvikový kurz 1 1    

Kurz na ochranu života a zdravia   1   

Časová rezerva(opakovanie učiva, 
exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a 
i.)  

6 6 6 6 6 

Účasť na odborných akciách - - - -  

Spolu týždňov 40 40 40 40 37 

 

 

 

Poznámky k učebnému plánu 

 

a) Vyučuje sa jeden z jazykov : jazyk anglický, nemecký alebo ruský.  

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

c) Predmety etická výchova/náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov v 

rozsahu 1 týždennej vyučovacej hodiny v 1. a 2. ročníku. V skupine je najviac 20 žiakov.  

d) Predmet má charakter teoreticko - praktický. Počet hodín pred lomítkom udáva celkový 

týždenný počet hodín, za lomítkom týždenný počet hodín cvičení. Na cvičenia sa delí 

trieda do skupín podľa podmienok školy. 

e) Predmet možno spájať do viachodinových celkov. 

f) Predmet sa vyučuje sa v laboratóriách, dielňach a odborných učebniach. Na cvičeniach, 

odbornej praxi a odbornom výcviku sa žiaci delia do skupín, najmä s ohľadom na 

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa platných 

predpisov.  

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

pohybových aktivít v prírode. 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. 
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Organizuje sa v treťom ročníku štúdia a trvá tri dni po šesť hodín, resp. 5 dní pri 

realizácii internátnou formou.  

h) Účelové cvičenia sú súčasťou prierezovej témy Ochrana života a zdravia. Uskutočňujú 

sa v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského 

roka raz.  

i) Súčasťou odborného vzdelávania v 4. a 5. ročníku je odborná prax v rozsahu 10 

pracovných dní/6 hodín denne na pracoviskách podnikov s príbuznou činnosťou 

k odbornému zameraniu. Rieši sa formou individuálne uzatvorených zmlúv medzi 

žiakom a podnikom. Priebeh praxe sa zachytáva v denníku aktivít, ktoré podpisuje 

dozorujúci pracovník z podniku. O prínose praxe pre žiaka referuje žiak učiteľovi praxe 

formou písomnej správy z praxe, ktorá sa klasifikuje. Známka sa započítava do 

výslednej klasifikácie z predmetu podnikateľská prax.  

j)  Trieda sa na predmety Slovenský jazyk a literatúra a Matematika delí na skupiny podľa    

              nástupu z 8. alebo 9. ročníka základnej školy.  

k) Voliteľné predmety podnikanie v cvičnej firme, podnikanie v cestovnom ruchu, 

aplikovaná ekonómia si môžu žiaci zvoliť vo 4. ročníku, ale len jeden z týchto 

predmetov, nakoľko predmet pokračuje aj v 5. ročníku.  

 

 

 


