OSOBITOSTI A PODMIENKY VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI
VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI

22 HUTNÍCTVO – úplné stredné odborné vzdelanie
hutníctvo
zlievačstvo
hutník operátor
Absolventi študijných odborov 22 Hutníctvo sa v praxi uplatňujú ako kvalifikovaní
technicko-hospodárski
zamestnanci,
prevádzkoví
technici,
prípadne
vysokokvalifikovaní robotnícki zamestnanci v oblasti hutníckej výroby a technických
rezortov, ktoré používajú kovové materiály (automobilový, strojársky, stavebný,
energetický priemysel). Môžu vykonávať funkciu technika pri výrobe surového železa a
ocele, neželezných kovov, tvarovaných kovov (kovanie, lisovanie, odlievanie,
pretláčanie, ťahanie), alebo technické funkcie kontroly kvality, prípravy vsádzky a
tavenia. Pracujú v podmienkach výrobných hál, sťažené pracovné podmienky
(hlučnosť, nečistota), zvýšené nároky na fyzické predpoklady a zdravotný stav
zamestnancov, prísne dodržiavanie predpisov BOZP, zvýšené riziko pri práci, aj
obsluha strojov a zariadení (zvýšené nároky na sluch a zrak, neprípustné záchvatové
ochorenia), zvýšené požiadavky na manuálnu zručnosť, technické predpoklady,
chápanie mechanických vzťahov, na plošnú a priestorovú predstavivosť. Pri práci
uplatňujú logické myslenie, samostatnosť, zodpovednosť a rozhodnosť.
Zdravotný stav uchádzačov o štúdium a vhodnosť štúdia posudzuje všeobecný
lekár pre deti a dorast.
Telesné postihnutie

Mentálne postihnutie

Poruchy zraku

Pre väčšinu hutníckych odborov sa
vyžaduje dobrý zdravotný stav
uchádzačov s nenarušenou
pohyblivosťou, v dôsledku zvýšeného
rizika pri práci sú potrebné dobré
zmyslové orgány, neprípustné sú
záchvatové stavy.
Učebné odbory 22 Hutníctvo sa vo
všeobecnosti neodporúčajú žiakom s
telesným postihnutím, preto nemá význam
uvažovať o ich integrácii do SŠ
vyučujúcich tieto odbory.
Vhodnosť vzdelávania v odbore v
špecifických prípadoch posudzuje lekár a
príslušné školské zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie v závislosti od
druhu a stupňa postihnutia a narušenia.
Skupina študijných odborov 22 nie je
vhodná pre žiakov s mentálnym
postihnutím.
V dôsledku zvýšeného rizika pri práci v
hutníckej výrobe nie sú študijné odbory 22
vhodné pre uchádzačov s vážnymi
poruchami zraku, slabšie poruchy zraku
korigované okuliarmi sú prípustné,
osobitne mimo výrobných podnikov.
Vhodnosť vzdelávania v odbore v
špecifických prípadoch posudzuje lekár a
príslušné školské zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie v závislosti od
druhu a stupňa postihnutia a narušenia.

Poruchy sluchu

Špecifické poruchy
učenia

Žiaci zo sociálne znevýhodneného
prostredia (SZP)

Mimoriadne nadaní žiaci

V dôsledku zvýšeného rizika pri práci v
hutníckej výrobe nie sú študijné odbory 22
vhodné pre uchádzačov s vážnym
sluchovým postihnutím; menej závažné
poruchy korigované kompenzačnými
pomôckami sa pripúšťajú osobitne pri
výkone prác mimo výrobných podnikov.
Vhodnosť vzdelávania v odbore v
špecifických prípadoch posudzuje lekár a
príslušné školské zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie v závislosti od
druhu a stupňa postihnutia a narušenia.
Záleží od individuálneho prípadu, od typu
poruchy a úrovne jej kompenzácie.
Vzhľadom na vysoké nároky študijných
odborov 22 na študijné predpoklady žiaka
(chápanie mechanických vzťahov,
technická predstavivosť, matematická
zručnosť, čítanie technickej
dokumentácie), treba zvážiť ich vhodnosť
pre žiakov s dyslexiou, dysgrafiou a
dyskalkúliou.
Vhodnosť študijných odborov pre
žiakov so špecifickými vývinovými
poruchami učenia treba konzultovať so
školskými zariadeniami výchovného
poradenstva a prevencie.
Žiakov zo SZP je vhodné integrovať do
SŠ, pokiaľ sú fyzicky a psychicky
spôsobilí na výkon príslušných povolaní.
Integrácia musí zahŕňať ich aktivizáciu,
motiváciu, pestovanie pozitívneho vzťahu
k práci, povolaniu, osvojenie pracovných
návykov, rozvoj profesijných záujmov.
V spolupráci školy s územnou
samosprávou a ÚPSVaR možno získať
pre žiakov príspevok na školské pomôcky,
na cestovné, ubytovanie, stravovanie.
Je spoločensky prospešné, ak sa o tieto
študijné odbory uchádzajú technicky
nadaní žiaci so záujmom o prácu v
hutníctve. Výučba sa u nich môže
organizovať formou individuálnych
študijných plánov a programov, ktoré sa
vypracujú podľa reálnej situácie (možnosť
absolvovania odboru v skrátenom čase,
príprava na ďalšie vzdelávanie v
nadväznom študijnom odbore, prípadne
príprava na podnikanie v relevantnej
oblasti

23, 24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA I
 strojárstvo
 mechatronika
 mechanik
 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
Absolventi študijných odborov 23, 24 sú kvalifikovaní odborní technickí pracovníci strojárski technici, dispečeri, kontrolóri kvality, majstri, normovači, projektanti, technickí
manažéri prevádzky, špecialisti pri vykonávaní komplexných remeselných prác; môžu
pracovať aj ako súkromní podnikatelia. Často pracujú ako strední technickohospodárski pracovníci v strojárskych prevádzkach, riadia činnosť malej skupiny
pracovníkov. Vo výrobe sú schopní samostatne pracovať na klasických strojoch a
zariadeniach a programovaných strojoch a zariadeniach, samostatne zvládajú
diagnostikovanie a odstraňovanie porúch strojov a zariadení. Vykonávajú prevádzkové
práce na základe použitia technickej dokumentácie, ale aj samostatného vytvorenia
technickej a technologickej dokumentácie.
Pracovné podmienky v strojárskej výrobe sú náročné (hlučnosť, nečistota), zvýšené
nároky na fyzické predpoklady a zdravotný stav zamestnancov, prísne dodržiavanie
predpisov BOZP, zvýšené riziko pri práci, pri obsluhe strojov a zariadení sú zvýšené
nároky na sluch a zrak, neprípustné záchvatové ochorenia, zvýšené požiadavky na
manuálnu zručnosť, technické predpoklady, chápanie mechanických vzťahov, na
plošnú a priestorovú predstavivosť.
Zdravotný stav uchádzačov o štúdium a vhodnosť štúdia posudzuje všeobecný
lekár pre deti a dorast.
Telesné postihnutie
Pre väčšinu strojárskych odborov sa
vyžaduje dobrý zdravotný stav
uchádzačov s nenarušenou pohyblivosťou
(aj v dôsledku zvýšeného rizika pri práci).
Niektoré práce možno vykonávať
posediačky v dielňach, tieto môžu
vykonávať aj osoby s narušenou
pohyblivosťou dolných končatín, musia
byť však manuálne zruční.
Študijné odbory 23, 24 sa vo všeobecnosti
neodporúčajú žiakom s telesným
postihnutím.
Mentálne
Skupina študijných odborov 23, 24 nie je
postihnutie
vhodná pre žiakov s mentálnym
postihnutím.
Zrakové postihnutie
V dôsledku zvýšeného rizika pri práci v
strojárskej výrobe, vo výrobných
prevádzkach nie sú študijné odbory 23, 24
vhodné pre uchádzačov s vážnymi
poruchami zraku, slabšie poruchy zraku
korigované okuliarmi sú prípustné,
osobitne mimo výrobných podnikov.
Vhodnosť vzdelávania v odbore
posudzuje lekár a príslušné školské
zariadenia výchovného poradenstva a
prevencie v závislosti od druhu a stupňa
postihnutia a narušenia.
Sluchové postihnutie
V dôsledku zvýšeného rizika pri práci v
strojárskej výrobe, vo výrobných
prevádzkach, pri obsluhe strojov nie sú
študijné odbory 23, 24 vhodné pre
uchádzačov s vážnym sluchovým
postihnutím; menej závažné poruchy

Špecifické poruchy
učenia

Žiaci zo sociálne znevýhodneného
prostredia (SZP)

Mimoriadne
nadaní žiaci

korigované kompenzačnými pomôckami
sa pripúšťajú osobitne pri výkone prác
mimo výrobných podnikov (v malých
dielňach, príp. chránených dielňach).
Vhodnosť vzdelávania v odbore
posudzuje lekár a príslušné školské
zariadenia výchovného poradenstva a
prevencie v závislosti od druhu a stupňa
postihnutia a narušenia.
Záleží od individuálneho prípadu, od typu
poruchy a úrovne jej kompenzácie.
Vzhľadom na vysoké nároky študijných
odborov 23, 24 na študijné predpoklady
žiaka (chápanie mechanických vzťahov,
technická predstavivosť, matematická
zručnosť, čítanie a príprava technickej
dokumentácie), treba zvážiť ich vhodnosť
pre žiakov s dyslexiou, dysgrafiou a
dyskalkúliou.
Študijné odbory 23, 24 nie sú vhodné pre
dyspraktikov (porucha motorickej funkcie),
vzhľadom na vysoké požiadavky na
manuálnu zručnosť pracovníkov, tiež v
záujme BOZP.
Vhodnosť študijných odborov pre
žiakov so špecifickými vývinovými
poruchami učenia treba konzultovať so
špeciálnymi pedagógmi a
psychológmi.
Žiakov zo SZP je vhodné integrovať do
SŠ, pokiaľ sú fyzicky a psychicky
spôsobilí na výkon príslušných povolaní.
Integrácia musí zahŕňať ich aktivizáciu,
motiváciu, pestovanie pozitívneho vzťahu
k práci, povolaniu, osvojenie pracovných
návykov, rozvoj profesijných záujmov.
V spolupráci školy s územnou
samosprávou a ÚPSVaR možno získať
pre žiakov príspevok na školské pomôcky,
na cestovné, ubytovanie, stravovanie.
Je spoločensky prospešné, ak sa o tieto
študijné odbory uchádzajú technicky
nadaní žiaci so záujmom o technické
povolania v strojárstve. Výučba sa u nich
môže organizovať formou individuálnych
študijných plánov a programov, ktoré sa
vypracujú podľa reálnej situácie (možnosť
absolvovania odboru v skrátenom čase,
príprava na ďalšie vzdelávanie v
nadväznom študijnom odbore, prípadne
príprava na podnikanie v relevantnej
oblasti).

26 ELEKTROTECHNIKA – úplné stredné odborné vzdelanie




mechanik – mechatronik
mechanik počítačových sietí
mechanik elektrotechnik

Skupina študijných odborov 26 Elektrotechnika pripravuje absolventov na výkon povolania
technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru.
Absolventi sú schopní vykonávať technickú činnosť pri projektovaní, konštrukcii, výrobe,
montáži, prevádzke a údržbe elektrotechnických zariadení. Môžu vykonávať povolania v
oblasti telekomunikačnej techniky, počítačových systémov, priemyselnej informatiky,
elektroenergetiky. Často vykonávajú funkciu riadiaceho pracovníka alebo zamestnávateľa,
súkromného podnikateľa.
Práca v priemyselnej výrobe je spojená so sťaženými pracovnými podmienkami (hlučnosť,
nečistota), zvýšené nároky na fyzické predpoklady a zdravotný stav zamestnancov, prísne
dodržiavanie predpisov BOZP, zvýšené riziko pri práci s elektrotechnickými zariadeniami
(zvýšené nároky na sluch a zrak, neprípustné sú záchvatové ochorenia), zvýšené
požiadavky sú na manuálnu zručnosť, vyžadujú sa technické predpoklady, chápanie
mechanických vzťahov, plošná a priestorová predstavivosť, orientácia v technickej
dokumentácii.
Zdravotný stav uchádzačov o štúdium a vhodnosť štúdia posudzuje všeobecný lekár
pre deti a dorast.
Telesné postihnutie
Pre väčšinu elektrotechnických odborov sa
vyžaduje dobrý zdravotný stav uchádzačov
s nenarušenou pohyblivosťou, vzhľadom na
zvýšené riziko pri práci. Niektoré práce
možno vykonávať posediačky v dielňach,
kanceláriách (napr. práca s výpočtovou
technikou), tieto môžu vykonávať aj osoby s
narušenou pohyblivosťou dolných končatín,
musia byť však manuálne zručné. Študijné
odbory 26 Elektrotechnika sa vo
všeobecnosti neodporúčajú žiakom s
telesným postihnutím. Špecifické prípady
posudzuje dorastový lekár.
Mentálne
Skupina študijných odborov 26 nie je
postihnutie
vhodná pre žiakov s mentálnym postihnutím.
Zrakové postihnutie
V dôsledku zvýšeného rizika pri práci v
priemyselnej výrobe, vo výrobných
prevádzkach nie sú študijné odbory 26
vhodné pre uchádzačov s vážnymi
poruchami zraku, slabšie poruchy zraku
korigované okuliarmi sú prípustné, osobitne
mimo výrobných podnikov.
Vhodnosť vzdelávania v odbore posudzuje
lekár a príslušné školské zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie v
závislosti od druhu a stupňa postihnutia a
narušenia.
Sluchové postihnutie
V dôsledku zvýšeného rizika pri práci s
elektrotechnickými, energetickými
zariadeniami nie sú odbory 26 vhodné pre
uchádzačov s vážnym sluchovým
postihnutím. Menej závažné poruchy
korigované kompenzačnými pomôckami sa
pripúšťajú osobitne pri výkone prác mimo
výrobných podnikov, v malých dielňach, v
kancelárskych priestoroch (napr. práca s
výpočtovou technikou).

Špecifické poruchy
učenia

Žiaci zo sociálne znevýhodneného
prostredia (SZP)

Mimoriadne
nadaní žiaci

Vhodnosť vzdelávania v odbore posudzuje
lekár a príslušné školské zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie v
závislosti od druhu a stupňa postihnutia a
narušenia.
Záleží od individuálneho prípadu, od typu
poruchy a úrovne jej kompenzácie.
Vzhľadom na vysoké nároky študijných
odborov 26 na študijné predpoklady žiaka
(chápanie mechanických vzťahov, technická
predstavivosť, matematická zručnosť,
čítanie a príprava technickej dokumentácie),
treba zvážiť ich vhodnosť pre žiakov s
dyslexiou, dysgrafiou a dyskalkúliou.
Študijné odbory 26 nie sú vhodné pre
dyspraktikov, vzhľadom na vysoké
požiadavky povolaní na manuálnu zručnosť
pracovníkov, tiež v záujme BOZP.
Vhodnosť študijných odborov pre žiakov
so špecifickými vývinovými poruchami
učenia treba konzultovať so špeciálnymi
pedagógmi a psychológmi.
Žiakov zo SZP je vhodné integrovať do SŠ,
pokiaľ sú fyzicky a psychicky spôsobilí na
výkon príslušných povolaní. Integrácia musí
zahŕňať ich aktivizáciu, motiváciu,
pestovanie pozitívneho vzťahu k práci,
povolaniu, osvojenie pracovných návykov,
rozvoj profesijných záujmov.
V spolupráci školy s územnou samosprávou
a ÚPSVaR možno získať pre žiakov
príspevok na školské pomôcky, na
cestovné, ubytovanie, stravovanie.
Je spoločensky prospešné, ak sa o tieto
študijné odbory uchádzajú technicky nadaní
žiaci so záujmom o prácu v oblasti
priemyselnej výroby, priemyselnej
informatiky, elektrotechniky,
elektroenergetiky, telekomunikačnej
techniky, počítačových systémov. Výučba sa
u nich môže organizovať formou
individuálnych študijných plánov a
programov, ktoré sa vypracujú podľa reálnej
situácie (možnosť absolvovania odboru v
skrátenom čase, príprava na ďalšie
vzdelávanie v nadväznom študijnom odbore,
prípadne príprava na podnikanie).

