OSOBITOSTI A PODMIENKY VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI
VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI
24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II - stredné
odborné vzdelanie



obrábač kovov
mechanik opravár

Ide o manuálne povolania, ktoré sa vykonávajú zväčša 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 (zvýšené nároky na sluch a zrak, neprípustné záchvatové
ochorenia), zvýšené požiadavky na manuálnu zručnosť, technické predpoklady, chápanie
mechanických vzťahov, plošná a priestorová predstavivosť; úspešný výkon povolaní
predpokladá intelektové predpoklady aspoň na úrovni priemeru (osobitne v moderných
prevádzkach s vysokým stupňom automatizácie výroby).
Zdravotný stav uchádzačov o štúdium v strojárskych odboroch a vhodnosť štúdia v
odbore posudzuje lekár.
Pre väčšinu strojárskych odborov sa
Telesné postihnutie
vyžaduje dobrý zdravotný stav uchádzačov
s nenarušenou pohyblivosťou, v dôsledku
zvýšeného rizika pri práci sú potrebné dobré
zmyslové orgány, neprípustné sú
záchvatové stavy.
Niektoré povolania - remeslá, ktoré možno
vykonávať posediačky v dielňach, môžu
vykonávať aj osoby s narušenou
pohyblivosťou dolných končatín, avšak s
výbornou jemnou motorikou a dobrým
zrakom (napr. hodinár, rytec kovov, puškár,
mechanik).
Učebné odbory 24 Strojárstvo a ostatná
kovospracúvacia výroba sa vo všeobecnosti
neodporúčajú žiakom s telesným
postihnutím, preto nemá význam uvažovať
o ich integrácii do SŠ vyučujúcich tieto
odbory. Špecifické prípady posudzuje lekár.
Učebné odbory 24 nie sú vhodné pre
Mentálne postihnutie
uchádzačov s mentálnym postihnutím.
Učebné odbory 24 nie sú vhodné pre
Zrakové postihnutie
uchádzačov s vážnymi poruchami zraku,
slabšie poruchy korigované okuliarmi sú
prípustné.
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

Špecifické poruchy
učenia

Žiaci zo sociálne znevýhodneného
prostredia

Učebné odbory 24 nie sú vhodné pre
uchádzačov s vážnym sluchovým
postihnutím, menej závažné poruchy
korigované kompenzačnými pomôckami sa
pripúšťajú len pre výkon 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, nakoľko
sú špecifické vývinové poruchy učenia
kompenzované. Dôležité je posúdiť stupeň
narušenia schopnosti žiaka pochopiť a
aplikovať poznatky profilových technických
predmetov spojených s chápaním
mechanických vzťahov, plošnou a
priestorovou predstavivosťou,
matematickými zručnosťami.
Vhodnosť učebných 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 povolaní nadväzujúcich na príslušné
učebné odbory. Integrácia musí zahŕňať ich
aktivizáciu, motiváciu, pestovanie
pozitívneho vzťahu k práci, povolaniu,
rozvoj profesijných záujmov

26 ELEKTROTECHNIKA - stredné odborné vzdelanie


elektromechanik

Povolania sa vykonávajú v rôznom prostredí, prevažujú montážne a továrenské prevádzky s
vysokými nárokmi na zdravotný stav zamestnancov (hlučnosť, nečistoty, zvýšené riziko pri
práci). V prípade, že sa povolania vykonávajú v dielňach, malých prevádzky, kanceláriách,
domácnostiach, sú požiadavky na fyzický a zdravotný stav menej náročné a vhodné aj pre osoby
so zdravotným postihnutím.
Povolania kladú zvýšené nároky na manuálnu zručnosť, technické predpoklady, chápanie
mechanických vzťahov, plošnú a priestorová predstavivosť; úspešný výkon povolaní
predpokladá intelektové predpoklady aspoň na úrovni priemeru. Povolania v oblasti
elektrotechniky sa neodporúčajú osobám so záchvatovými ochoreniami, s poruchami sluchu a
vážnymi poruchami zraku.
Zdravotný stav uchádzačov o štúdium v elektrotechnických odboroch a vhodnosť štúdia v
odbore posudzuje lekár.

Telesné postihnutie

Mentálne postihnutie
Zrakové postihnutie

Sluchové postihnutie

Špecifické poruchy
učenia

Pre väčšinu elektrotechnických učebných
odborov sa vyžaduje dobrý zdravotný stav
uchádzačov s nenarušenou pohyblivosťou
horných končatín, v dôsledku zvýšeného rizika
pri práci sú potrebné dobré zmyslové orgány,
neprípustné sú záchvatové stavy. Práca vo
výrobných prevádzkach vyžaduje intaktnú
pohyblivosť aj dolných končatín.
Niektoré práce, ktoré možno vykonávať
posediačky v dielňach, môžu vykonávať aj
osoby s narušenou pohyblivosťou dolných
končatín, avšak s výbornou jemnou motorikou
a dobrým zrakom (v rámci všetkých troch
odborov- mechanik, elektromechanik,
mechanik elektronických zariadení).
Učebné odbory 26 Elektrotechnika sa vo
všeobecnosti neodporúčajú žiakom s ťažkým
zdravotným postihnutím. Žiakov s menej
závažným postihnutím (napr. poruchy
pohyblivosti dolných končatín) možno
integrovať do SŠ vyučujúcich tieto odbory.
Špecifické prípady posudzuje lekár.
Učebné odbory 26 nie sú vhodné pre
uchádzačov s mentálnym postihnutím.
Učebné odbory 26 nie sú vhodné pre
uchádzačov s vážnymi poruchami zraku,
slabšie poruchy korigované okuliarmi sú
prípustné.
Vhodnosť vzdelávania v odbore posudzuje
lekár a príslušné školské zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie v
závislosti od druhu a stupňa postihnutia a
narušenia.
Učebné odbory 26 nie sú vhodné pre
uchádzačov s vážnym sluchovým postihnutím,
menej závažné poruchy korigované
kompenzačnými pomôckami sa pripúšťajú len
pre výkon prác mimo výrobných podnikov,
napr. 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, nakoľko sú
špecifické vývinové poruchy učenia
kompenzované. Dôležité je posúdiť stupeň
narušenia schopnosti žiaka pochopiť a
aplikovať poznatky do praxe a dodržať zásady
BOZP Ide o manuálne práce, môžu sa v nich
uplatniť aj dyslektici, či dysgrafici, prísnejšie
treba posúdiť vhodnosť pre dyspraktikov s
narušenou pohyblivosťou rúk.
Vhodnosť učebných odborov pre žiakov so
špecifickými vývinovými poruchami učenia

treba konzultovať so školskými zariadeniami
výchovného poradenstva a prevencie.
Žiaci zo sociálne znevýhodneného
prostredia

Žiakov zo SZP je vhodné integrovať do SŠ,
pokiaľ sú fyzicky a psychicky spôsobilí na
výkon povolaní nadväzujúcich na príslušné
učebné odbory. Integrácia musí zahŕňať ich
aktivizáciu, motiváciu, pestovanie pozitívneho
vzťahu k práci, povolaniu, rozvoj profesijných
záujmov.

