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ÚVOD
Vzdelávací program pre Praktickú školu, ktorej vzdelávacie programy poskytujú vzdelávanie
a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností ţiakom s mentálnym postihnutím
alebo ţiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým
stupeň postihnutia neumoţňuje prípravu v odbornom učilišti, je súčasťou vzdelávacích
programov pre deti a ţiakov s mentálnym postihnutím. Praktická škola je určená pre chlapcov
i dievčatá, menej zručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa
variantu A a manuálne zručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa
variantu B a C.

1. Ciele výchovy a vzdelávania
Škola má ţiakom poskytnúť moţnosť fyzicky a psychicky dospieť tak, aby mohli čo
najsamostatnejšie ţiť v domácom prostredí alebo v chránenom bývaní a pracovať v
chránenom pracovisku. Cieľom praktickej školy je pripraviť ţiakov na ţivot v rodine, na
sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce, vrátane prác v domácnosti, zacvičiť ich v
prácach profilujúceho voliteľného predmetu a na vykonanie jednoduchých pracovných
činností spravidla pod dohľadom inej osoby.

2.

Profil absolventa

Praktická škola je jedna z moţností riešenia ďalšieho vzdelávania a následnej integrácie
ţiakov s mentálnym postihnutím do spoločnosti. Úlohou praktickej školy je pripraviť ţiakov
na ţivot v rodine - na sebaobsluhu a praktické práce v domácnosti, zacvičiť ich v prácach
profilujúceho voliteľného predmetu tak, aby mohli vykonávať zmysluplnú prácu v
chránených pracoviskách. Praktická škola nie je profesijne zameraná na zvládnutie učebného
odboru, preto po jej absolvovaní nezískavajú ţiaci výučný list ale vysvedčenie o absolvovaní
Praktickej školy so zameraním na pomocné práce v určitom odbore pod dohľadom
zodpovednej osoby.

3.

Stupeň vzdelania

Pre určenie stupňov vzdelávania pouţívame klasifikáciu ISCED (International Standard
Classification of Education), podľa ktorej sa postupuje v Európe a je akceptovaná aj inými
medzinárodnými organizáciami (UNESCO, OECD).
ISCED 2C - niţšie stredné vzdelanie, ktoré je súčasťou základného vzdelania.

4.

Vzdelávacie oblasti

Vzdelávacie oblasti sú okruhy, do ktorých patrí problematika vyčlenená z obsahu celkového
vzdelávania. Vzdelávacie oblasti majú nadpredmetový charakter. Vo vzdelávacom programe
pre praktickú školu je obsah vzdelávacích oblastí rozčlenený do vybraných učebných
predmetov. Škola si môţe do týchto vzdelávacích oblastí doplniť ďalšie predmety.
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Obsah vzdelávania v praktickej škole tvorí učivo povinných a voliteľných predmetov. Medzi
všeobecnovzdelávacie predmety je zaradený slovenský jazyk a literatúra, matematika,
výchova k mravnosti a k občianstvu, výtvarná výchova, hudobná výchova a telesná výchova.
Odborno-praktické predmety: rodinná výchova, zdravotná výchova, ručné práce a šitie,
príprava jedál a výţiva, domáce práce a údrţba domácnosti - sú zamerané ako príprava na
rodinný ţivot.
Praktická škola sa výberom jednotlivých voliteľných predmetov profiluje podľa podmienok
školy, zohľadňujúc špecifické podmienky regiónu. Profilujúcim predmetom môţe byť
ktorýkoľvek z voliteľných predmetov, ich kombinácia alebo iné predmety, zamerané na
jednoduché pracovné činnosti vykonávané v chránených pracoviskách daného regiónu. Pre
nezručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu B, ktorí
nemajú predpoklady pracovať v chránenom pracovisku, môţe sa ako voliteľný profilujúci
predmet zaviesť predmet "Domáce práce a údrţba domácnosti", ktorý ich pripraví na
sebestačnejší ţivot v chránenom bývaní.

VZDELÁVACIA OBLASŤ
JAZYK A KOMUNIKÁCIA

PREDMETY
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

MATEMATIKA

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ

VÝCHOVA K MRAVNOSTI A OBČIANSTVU

UMENIE A KULTÚRA

HUDOBNÁ VÝCHOVA
VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ZDRAVIE A POHYB

TELESNÁ VÝCHOVA

ODBORNO-PRAKTICKÉ PREDMETY

RODINNÁ VÝCHOVA
ZDRAVOTNÁ VÝCHOVA
RUČNÉ PRÁCE A ŠITIE
PRÍPRAVA JEDÁL A VÝŢIVA
DOMÁCE PRÁCE A ÚDRŢBA DOMÁCNOSTI

VOLITEĽNÉ PREDMETY

STAROSTLIVOST O STARÝCH A CHORÝCH
PESTOVATEĽSKÉ PRÁCE
POMOCNÉ PRÁCE V KUCHYNI
REMESELNÉ PRÁCE
POMOCNÉ PRÁCE V ZÁHRADNÍCTVE
A ARANŢOVANÍ
TKANIE NA TKÁČSKOM STAVE
POMOCNÉ PRÁCE V ADMINISTRATÍVE

5.

Charakteristika vzdelávacích oblastí

5.1. Jazyk a komunikácia
V jazykovej časti vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia je určujúcim cieľom rozvoj
komunikačných schopností ţiakov. Zrozumiteľne sa vyjadrovať ústnou a písomnou formou
pomocou spisovného jazyka. Nácvik beţnej spoločenskej konverzácie, rozširovanie
a obohacovanie slovnej zásoby a skvalitnenie reči ţiakov. Precvičovanie správania sa
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v praktických ţivotných situáciách. Vypĺňať, štylizovať a písať praktické písomnosti, ktoré
budú v ţivote potrebovať s pomocou osoby za nich zodpovednej.
V literárnej výchove je určujúcim cieľom rozvoj schopností ţiaka poznávať svet, rozvojom
čitateľských schopností, záujmom o čítanie zábavnej literatúry, časopisov, náučnej literatúry.
Vytvorenie kladného vzťahu k divadlu, filmu, rozhlasu a televízii.
5.2. Matematika a práca s informáciami
Cieľom vzdelávania je osvojenie si matematických vedomostí, zručností a návykov, ktoré
umoţnia ţiakom riešiť potrebné praktické úlohy matematického charakteru, s ktorými sa
stretnú v ţivote. Postupné osvojenie si numerácie v obore do 20, 100,1000. Porovnanie čísel,
sčítavanie, odčítavanie. Základy násobenia s vyuţitím kalkulačky. Práca s peniazmi.
Poznávanie bankoviek, mincí. Kupovanie a vydávanie peňazí. Zoznámenie sa s jednotkami
dĺţky, hmotnosti, objemu a času. V geometrii zoznámenie sa so základnými pomôckami,
meranie dĺţok, rysovanie kruţnice. Poznávanie rovinných a priestorových útvarov.
Vyuţitie IKT. Zoznámenie sa s počítačom a jeho vyuţitím aj v iných predmetoch
a v kaţdodennom ţivote.
5.3. Človek a spoločnosť
Vzdelávacia oblasť sa prostredníctvom obsahu snaţí uchovať tradičné hodnoty našej
spoločnosti, viesť k vnímaniu vlastenectva a národnej hrdosti v kontexte európanstva
a multikulturalizmu.
Cieľom je poskytnúť ţiakom základné vedomosti o fungovaní demokratickej spoločnosti,
právach a povinnostiach občanov. Výchovná zloţka je zameraná na vytváranie humánnych
vzťahoch medzi ľuďmi, v rodine, na pracovisku. Utváranie trvalého záujmu ţiakov
o sebakontrolovanie a rozvíjanie individuálnych kvalít.
5.4. Umenie a kultúra
Cieľom vzdelávacej oblasti je výchova citlivého a vnímavého človeka. Estetická kultivácia
ţiaka, osvojenie si dobrého vkusu. Schopnosť uvedomovať si krásu okolo seba, v prírode,
v umení. Zoznámenie sa s výtvarným a hudobným umením.
Vzdelávacia oblasť sa člení na učebné predmety výtvarná výchova a hudobná výchova. Vo
výtvarnej činnosti si ţiaci zdokonaľujú svoj výtvarný prejav kreslením, maľovaním a prácou
s rôznymi materiálmi. Postupne získavajú citlivosť k farbám a tvarom. V hudobnej výchove si
ţiaci vytvárajú kladný vzťah k hudbe prostredníctvom piesní rôzneho hudobného ţánru.
Poznávanie základných hudobných nástrojov. Vyuţívanie Orffových nástrojov v hudobno –
pohybových činnostiach.

5.5. Zdravie a pohyb
Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor pre uvedomenie si potreby celoţivotnej
starostlivosti o svoje zdravie, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je pohyb. Dôraz v tejto
vzdelávacej oblasti je kladený na základné informácie súvisiace so zdravým spôsobom ţivota.
Cieľom telesnej výchovy je prostredníctvom pohybových aktivít podporiť socializáciu
kaţdého ţiaka v rámci jeho individuálnych moţností, prispievať k pohybovému a športovému
rozvoju ţiakov.
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5.6. Odborno-praktické predmety
Vzdelávacia oblasť vytvára priestor pre výchovu k zdravému ţivotnému štýlu a
zodpovednosti za svoj ţivot. Získanie a zlepšenie základných zručností potrebných pre
rodinný ţivot a pre prácu v chránených dielňach. Dodrţiavanie zásad bezpečnosti a hygieny
v jednotlivých oblastiach.
Vzdelávacia oblasť sa člení na učebné predmety: rodinná výchova, zdravotná výchova,
ručné práce a šitie, príprava jedál a výživa, domáce práce a údržba domácnosti.
Vyučovací predmet rodinná výchova vychádza z výchovy k zdravému ţivotnému štýlu a
zodpovednej úlohy a vzájomnej pomoci v rodine. Poskytuje ţiakom základné vedomosti
o funkciách rodiny a umoţňuje získať zručnosti potrebné pre rodinný ţivot. Predpokladom je
vyuţitie netradičných foriem vyučovania, uplatnenie nácviku praktických zručností,
situačných hier, ako aj vyuţitie vlastných skúseností ţiakov.
Cieľom vyučovacieho predmetu zdravotná výchova je poznanie vlastného tela a vytvorenie
správneho vzťahu k ochrane osobného zdravia a zdravia ostatných členov rodiny.
Prevládajúcou formou vyučovacieho predmetu je aktívna starostlivosť o zdravie, praktické
cvičenia, besedy a návštevy zdravotných zariadení.
Učivo vyučovacieho predmetu ručné práce a šitie má poskytnúť ţiakom základné vedomosti
a zručnosti z oblasti odievania a módy, ručných prác a údrţby odevov. Nadobudnuté zručnosti
majú ţiaci vyuţiť v domácnosti. Ţiaci sa oboznámia so základnými poznatkami o odevných
materiáloch, o základnej údrţbe a úprave odevov. Získajú základné zručnosti v oblasti
ručného šitia, prípadne háčkovania a pletenia, a to podľa ich individuálnych schopností.
Vyučovací predmet príprava jedál a výživa je zameraný na získavanie vedomostí a zručností
pri príprave jedál. Ţiaci sa naučia organizovať si prácu, dodrţiavať bezpečnostné a hygienické
predpisy, správne stolovať a vedieť vyuţívať návod v kuchárskych knihách, časopisoch, na
obaloch potravinárskych výrobkov. Získať praktické zručnosti pri príprave jednoduchých
jedál teplej a studenej kuchyne.
Cieľom učebného predmetu domáce práce a údržba domácnosti je získať základné
vedomosti, zručnosti a návyky potrebné pre ţivot v rodine. Oboznámiť ţiakov so zásadami
organizácie pracovných činností a postupov v domácnosti. Výchovným cieľom je naučiť
ţiakov šetrne, hospodárne a bezpečne zaobchádzať s vybavením domácnosti .

6.

Charakteristika vzdelávacieho programu

6.1 Formy výchovy a vzdelávania
Do praktickej školy sa prijímajú ţiaci s mentálnym postihnutím alebo ţiaci s mentálnym
postihnutí v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili špeciálnu základnú
školu, základnú školu alebo povinnú školskú dochádzku a ich stupeň postihnutia im
neumoţňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti.
Do praktickej školy sa prijímajú aj iné fyzické osoby s mentálnym postihnutím alebo dospelí
občania s mentálnym postihnutím v kombinácii s inými postihnutiami, ktorí dovŕšili vek 18
rokov a neboli vzdelávaní v odbornom učilišti alebo praktickej škole.
Vyučovací čas ţiaka je v 1., 2. a 3. ročníku minimálne 26 hodín týţdenne. Vzdelávanie ţiakov
je členené do jednotlivých ročníkov. Obsah vzdelávania prebieha v jednotlivých ročníkoch na

6

vyučovacích hodinách a je určený rámcovými učebnými osnovami vyučovacích predmetov
alebo modulov.
Ak zdravotné znevýhodnenie neumoţňuje vzdelávanie ţiaka podľa vypracovaného učebného
plánu, ţiak sa vzdeláva podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, ktorý
rešpektuje jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

6.2

Rámcový učebný plán pre praktickú školu

Cieľové zložky vzdelávania
Všeobecné vzdelávanie
Odborno - praktické predmety
Voliteľné predmety
Disponibilné hodiny
CELKOM
Kategórie a názvy
vzdelávacích oblastí
VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE
Jazyk a komunikácia
 slovenský jazyk a literatúra
Matematika a práca s informáciami
 matematika
Človek a spoločnosť
 výchova k mravnosti a občianstvu
Umenie a kultúra
 hudobná výchova
 výtvarná výchova
Zdravie a pohyb
 telesná výchova

ODBORNO-PRAKTICKÉ
PREDMETY
rodinná výchova
zdravotná výchova
ručné práce a šitie
príprava jedál a výživa
domáce práce a údržba domácnosti
VOLITEĽNÉ PREDMETY
Disponibilné hodiny
SPOLU

Počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom
programe1
1.
2.
3.
spolu
8
8
8
24
8
8
8
24
5
5
5
15
5
5
5
15
26
26
26
78
Minimálny počet týždenných vyučovacích hodín vo
vzdelávacom programe
8
8
8
24
1

1

1

3

2

2

2

6

1

1

1

3

2

2

2

6

2

2

2

6

8

8

8

24

1
2
1
3
1
5
5
26

1
2
1
3
1
5
5
26

1
2
1
3
1
5
5
26

3
6
3
9
3
15
15
78

Poznámky k rámcovému učebnému plánu:
a)

1

Rámcový učebný plán pre praktickú školu je východiskom pre spracovanie konkrétnych
učebných plánov školských vzdelávacích programov, v ktorých budú vzdelávacie
oblasti rozpracované do učebných osnov vyučovacích predmetov alebo modulov. Počty
vyučovacích hodín pre jednotlivé vzdelávacie oblasti predstavujú nevyhnutné minimum.

Minimálny počet týţdenných hodín 26 (rozpätie 26 – 28 hodín)
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b)

c)
d)

e)

f)

g)

h)

7.

V školských vzdelávacích programoch sa môţu rozšíriť podľa zámerov školy z kapacity
disponibilných hodín.
Počet týţdenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je
minimálne 26 hodín a maximálne 28 hodín; za celé štúdium minimálne 78 hodín,
maximálne 84 hodín. Školský rok trvá 40 týţdňov, výučba v praktickej škole sa
realizuje v 1., 2. a 3. ročníku v rozsahu 33 týţdňov. Časová rezerva sa vyuţije na
opakovanie a doplnenie učiva, výchovno-vzdelávacie kurzy, atď..
Trieda sa môţe pri vyučovaní odborno-praktických a profilujúcich predmetov deliť na
skupiny podľa súčasne platnej legislatívy.
Súčasťou vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ je predmet telesná výchova (pre ţiakov
s telesným postihnutím zdravotná telesná výchova). Predmet moţno spájať do
viachodinových celkov.
Štruktúra voliteľných vyučovacích predmetov je v plnej kompetencii riaditeľa školy. V
rámci stanoveného počtu hodín sa môţu vyučovať voliteľné predmety jednotlivo alebo
v účelnej kombinácii. V ďalšom ročníku sa výber voliteľných predmetov môţe zmeniť.
Obsah voliteľných - profilujúcich predmetov sa preberá v konkrétnej pracovnej činnosti.
Ţiaci navštevujú konkrétne alebo štylizované pracovisko, kde nacvičujú pracovné
činnosti, ktoré budú potrebovať v chránenom pracovisku. Aj pri nácviku odporúčame
vykonávať zmysluplnú činnosť.
Sústavu voliteľných predmetov môţe riaditeľ školy doplniť podľa personálnych a
materiálnych podmienok školy, podľa podmienok regiónu, prípadne záujmu ţiakov. V
prípade iného voliteľného predmetu je potrebné vypracovať rámcové učebné osnovy a
poţiadať Ministerstvo školstva SR prostredníctvom Štátneho pedagogického ústavu
v Bratislave o ich schválenie.
Disponibilné hodiny sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu v školskom
vzdelávacom programe a súčasne na vnútornú a vonkajšiu diferenciáciu praktickej
školy. O ich vyuţití rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej koncepcie výchovy
a vzdelávania. Disponibilné hodiny zohľadňujú záujmy ţiakov, rodičov a potreby
regiónu, ako aj personálne a priestorové podmienky školy. Disponibilné hodiny
posilňujú umoţňujú dôkladnejšiu prípravu na vzdelávanie. Ďalej umoţňujú efektívne
vyuţitie medzipredmetových vzťahov na vyššej úrovni. Moţno ich vyuţiť na posilnenie
hodinovej dotácie základného učiva (povinných predmetov), na začlenenie špecifických
predmetov alebo na zaradenie ďalšieho rozširujúceho učiva (voliteľných predmetov)
v učebnom pláne. Disponibilné hodiny sa môţu vyuţiť na všeobecné vzdelávanie,
odborno-praktické alebo na rozšírenie voliteľných predmetov.

Vyučovací jazyk

Vyučovacím jazykom je štátny jazyk Slovenskej republiky alebo vyučovací jazyk národností.

8.

Spôsob a podmienky ukončovania

Príprava v praktickej škole trvá najviac tri roky. Vzdelávací program praktickej školy sa
ukončuje celkovým zhodnotením manuálnych zručností ţiaka v rozsahu učiva určeného
príslušným vzdelávacím programom. Dokladom o získanom vzdelaní je záverečné
vysvedčenie s uvedením zamerania činností, ktoré je ţiak schopný vykonávať.
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9. Povinné personálne zabezpečenie
Z hľadiska špecifikácie zdravotného postihnutia ţiakov je dôleţité, aby výchovno-vzdelávací
proces zabezpečovali odborní pracovníci školy:
špeciálny pedagóg, asistent pedagóga u ţiakov s viacnásobným postihnutím, prípadne
osobný asistent, školský psychológ, logopéd a liečebný pedagóg.

10. Odporúčané materiálno-technické a priestorové zabezpečenie
Trieda okrem charakteru beţnej triedy, ktorá musí zodpovedať stanoveným cieľom výchovnovzdelávacieho procesu, je vybavená špeciálnymi pomôckami, leţadlom na relaxačnú činnosť ,
ako aj kompenzačnými pomôckami podľa potrieb ţiakov.
- prostriedky na uľahčenie komunikácie (piktogramy, obrázková abeceda...)
- kompenzačné pomôcky (audiovizuálne pomôcky, špeciálne počítačové doplnky...)
- samostatná rehabilitačná miestnosť, rehabilitačné pomôcky
- logopedická miestnosť s vybavením
- špeciálne vybavená počítačová miestnosť
- špeciálne triedy pre výuku odborno-praktických predmetov: príprava jedál a výţiva,
domáce práce a údrţba domácnosti
- špeciálne triedy pre výuku voliteľných predmetov: pomocné práce v záhradníctve,
pestovateľské práce, pomocné práce v kuchyni...
- špeciálna miestnosť pre výuku telesnej výchovy
- hygienická miestnosť s kompletným vybavením
Vzdelávacie pomôcky: počítače, dotyková obrazovka, lupa, tlačiareň, interaktívna tabuľa,
CD prehrávač, TV, pracovné stoly, Orffové hudobné inštrumenty, pomôcky na výtvarnú
výchovu, pomôcky na zdravotnú výchovu (kostra človeka, modely)...
Kompenzačné pomôcky: audiovizuálne pomôcky, špeciálne počítačové doplnky...
Relaxačné pomôcky: fit lopty, masáţne koberčeky...

11. Požiadavky na bezpečnosť, ochranu zdravia a hygienu práce
Výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia, hygiene práce a poţiarnej ochrane je
neoddeliteľnou súčasťou teoretického vyučovania a praktickej prípravy. V priestoroch
určených na praktickú prípravu je potrebné podľa platných technických predpisov vytvoriť
podmienky na bezpečnú prácu, dôkladne a preukázateľne oboznámiť ţiakov s predpismi
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, s hygienickými a technickými predpismi,
technickými normami, s pravidlami bezpečnej obsluhy technických zariadení, pouţívaním
ochranných prostriedkov a dodrţiavanie týchto predpisov vyţadovať a. kontrolovať.
Ak práca vyţaduje priamy dozor, musí osoba poverená priamym dozorom obsiahnuť všetky
pracovné miesta ţiakov tak, aby mohla pri ohrození zdravia ţiaka bezprostredne zasiahnuť.
Ţiaci majú zakázané vykonávať práce so zvýšeným nebezpečenstvom.
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12. Zásady a podmienky pre vypracovanie školského vzdelávacieho
programu
Školský vzdelávací program (ďalej ŠkVP) je základným pedagogickým dokumentom školy
(podľa školského zákona). ŠkVP vydáva riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade
školy, rade školy a po písomnom súhlase zriaďovateľa školy podľa školského zákona.
Súlad ŠkVP so vzdelávacím programom pre Praktickú školu s jeho cieľmi a princípmi
vzdelávania posudzuje Štátna školská inšpekcia.
Zásady tvorby:
- ŠkVP vypracováva škola na základe vzdelávacieho programu pre Praktickú školu. Odráţa
sa v ňom zameranie školy a stratégia, ktorú určuje vedenie školy spolu s regiónom
a obcou. Zohľadňuje potreby a moţnosti ţiakov a pedagogického zboru.
- ŠkVP je výpoveďou školy o predstave kvality poskytovaného vzdelania.
- ŠkVP tvorí spolu celý pedagogický zbor.
- Pre tvorbu ŠkVP vyuţíva škola voliteľné hodiny a vypracováva si vlastný učebný plán.
v školskom učebnom pláne sú vyuţité všetky, ktoré má škola k dispozícii.
- Škola môţe uplatňovať aj viacero školských učebných plánov v prípade, ţe má triedy
s rôznym zameraním.
- V učebnom pláne sú uvedené aj nové predmety, ktoré si zvolila škola.
ŠkVP sa môţe vypracovať ako štandardný na základe učebných vyučovacích predmetov
a jeho učebných osnov alebo ako modulový. Je v kompetencii školy zváţiť, ktorý spôsob
spracovania školského programu je pre ňu najvýhodnejší. Pouţitie modulovej štruktúry ŠkVP
je vhodné najmä vtedy ak škola ţiakom ponúka individuálne vzdelávacie cesty.
ŠkVP obsahuje tieto časti:
- Názov vzdelávacieho programu (predkladateľ programu, zriaďovateľ školy, platnosť
programového dokumentu, charakteristika školy – veľkosť, umiestnenie a pod.)
- Stratégia školy a vymedzenie jej poslania a cieľov
- Stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho programu
- Zameranie, resp. profilácia školy
- Profil absolventa školského stupňa
- Charakteristika školského vzdelávacieho programu (dĺţka štúdia, forma vzdelávania,
spôsoby a podmienky ukončovania vzdelania, doklad o získanom vzdelaní)
- Učebný plán
- Učebné osnovy/moduly pre všetky predmety
- Organizačné formy a metódy vyučovania
- Vyučovací jazyk
- Podmienky na realizáciu vzdelávacieho programu (personálne zabezpečenie, materiálnotechnické a priestorové podmienky, podmienky zabezpečenia bezpečnosti a ochrany
zdravia pri štúdiu)
- Systém kontroly a hodnotenia ţiakov
- Systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy
- Poţiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a ostatných zamestnancov
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