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1. Všeobecné údaje 
 

Vzdelávací program: jazykové vzdelávanie  podľa SERR – Spoločný európsky    

                                   referenčný rámec pre jazyky 

 

Stupne jazykového vzdelania: primárny, sekundárny, postsekundárny 

 

Dĺžka štúdia: podľa stupňa jazykového vzdelania 

 

Vyučované cudzie jazyky: anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, ruský, taliansky, 

slovenský pre cudzincov 

 

Študijná forma: jazykové kurzy v popoludňajších hodinách 

 

Druh školy: štátna    

 

 

Predkladateľ:  

 

Jazyková škola  
Mnoheľova 828 

05801  Poprad 

 

elokované pracoviská:   

Spojená škola, Letná  , 058 01 Poprad od 1. 09. 2010 

Hotelová akadémia, MUDr. Alexandra 29, 060 01 Kežmarok od 1. 09. 2015 

 

IČO: 35515147  

Tel:  spojovateľka : 052/ 7723096, riaditeľňa: 052/ 7897701 

e-mail: info@jazykovka-poprad.sk 

Dátum vzniku školy: Od škols. roku 1965/66 ako pobočka Jazykovej školy v Prešove 

                                   Od škols. roku 1966/67 ako Jazyková škola v Poprade 

 

Riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Rovenská  od 1. júla 2004 do 30. júna 2009 

       PhDr. Marta Zelená od 1. júla 2009 do 31. augusta 2022 

       Ing. Renáta Lavková  od 1. Septembra 2022 ( poverená riaditeľka)

  

Zriaďovateľ: 

 

Prešovský samosprávny kraj 

Odbor školstva  

Námestie mieru 2 

080 01 PREŠOV 

 

 

Platnosť dokumentu: od 1. 09. 2008 

Súlad školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom, cieľmi 

a princípmi vzdelávania posudzuje Štátna školská inšpekcia. 
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2. Charakteristika školy 

 
     Vyučovanie a ovládanie cudzích jazykov sa stalo v oblasti vzdelávania prioritnou 

požiadavkou pre nových členov EÚ. Cudzím jazykom sa v súčasnosti venuje čoraz viac 

pozornosti, pretože ich aktívne ovládanie priamo ovplyvňuje fungovanie demokracie a 

formovanie osobnosti novodobého európskeho občana. Zároveň podporuje mobilitu v 

európskom vzdelávacom priestore a na trhu práce, zvyšuje konkurencieschopnosť a dáva 

predpoklad pre vytvorenie silného ekonomického priestoru. 

     Problematika výučby cudzích jazykov odráža potrebu vytvorenia efektívnych podmienok 

pre celoživotné vzdelávanie, pričom základnou filozofiou reforiem v oblasti jazykovej 

politiky je podporovať vznik multikultúrnej európskej spoločnosti, čo predpokladá 

dosiahnutie komunikačných kompetencií minimálne v dvoch cudzích jazykoch. Jazyková 

škola v Poprade ponúka  tak žiakom ZŠ, SŠ, študentom VŠ ako aj dospelým, v rámci 

celoživotného vzdelávania, získať alebo si doplniť jazykové vzdelanie na všetkých stupňoch. 

Vzdelávanie v cudzích jazykoch poskytuje podľa vzdelávacieho programu primárneho, 

sekundárneho a postsekundárneho jazykového vzdelania.  

 

     Organizačnou formou štúdia v Jazykovej škole v Poprade je kurz. V škole je možné 

študovať jazyk anglický, nemecký, francúzsky, španielsky , ruský,  taliansky resp. ďalší 

cudzí jazyk podľa potrieb obyvateľov regiónu a podmienok personálneho zabezpečenia školy. 

Vzdelávací program sa môže na Jazykovej škole skončiť aj vykonaním štátnej jazykovej 

skúšky na základe oprávnenia  pre vykonávanie štátnych jazykových skúšok, ktoré udeľuje 

MŠ SR. Jazyková škola v Poprade vytvára podmienky pre splnenie kritérií na udelenie tohto 

oprávnenia. 

     Všeobecné štátne jazykové skúšky sa začali na škole každoročne vykonávať od roku 

1967, základné štátne jazykové skúšky od roku 1993 a vysvedčenie o odbornej štátnej 

jazykovej skúške z jazyka nemeckého dostávajú úspešní maturanti Bilingválneho gymnázia 

v Poprade od roku 1996. Od roku 2004 všetky osvedčenia o stupni zvládnutia cudzieho jazyka 

ako aj vysvedčenia o základnej, všeobecnej a odbornej štátnej jazykovej skúške dostali 

medzinárodnú platnosť podľa SERR /Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky/. 

 

     Jazyková škola nemá vlastné priestory, sídli v budove Strednej priemyselnej školy 

techniky a dizajnu po presťahovaní sa k 1. 08. 2018 v Poprade. Neplatí nájom, ale podieľa sa 

na prevádzkových nákladoch za budovu. Má k dispozícii spoločné priestory, 12 učební, 

zborovňu, kanceláriu, riaditeľňu a vrátnicu.  

         Pracovné prostredie je príjemné a poloha školy je veľmi výhodná. 

      

SWOT - analýza 

 
Silné stránky školy 

 jasne stanovená organizácia 

vyučovania, hodnotenia výsledkov 

a získavania osvedčení resp. 

vysvedčení, 

 spolupodieľanie sa zamestnancov školy 

na jej riadení, 

 plná kvalifikovanosť PZ školy – 

učiteľov cudzích jazykov, 

 kreativita a pozitívny vzťah PZ 

k inováciám vo vyučovaní, 

 zastabilizovaný kolektív PZ, 

Slabé stránky školy 

 nízky záujem o kurzy NEJ, FRJ, RUJ, 

TAJ a ŠPJ, 

 znižujúci sa záujem  dospelých 

o štúdium cudzieho jazyka, 

 chýbajúca ponuka  prípravy na 

medzinárodné skúšky z ANJ /FCE/, 

 chýbajúci zahraničný lektor, 

 vysoký počet poslucháčov v žiackych 

kurzoch anglického jazyka, 

 nepravidelná dochádzka stredoškolskej 
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 internacionalizácia školy  cez zapájanie 

sa do európskych vzdelávacích 

projektov ERASMUS+, 

 schopnosť zabezpečiť širokú ponuku 

cudzích jazykov a 

schopnosť poskytovať jazykové 

vzdelávanie od úrovne A1 až po úroveň 

C1 SERR, 

 dlhoročné plnenie podmienok pre 

získanie oprávnenia MŠVV a Š SR 

vykonávať štátne jazykové skúšky 

 dobré meno školy v regióne, 

 výborná poloha školy, 

 dobré vybavenie didaktickou technikou, 

 prijateľná  výška školného za kurzy 

dostupná širokým vrstvám obyvateľov, 

 vstupné testy a osobný prístup pri 

výbere úrovne kurzu, 

 priateľská klíma v škole, 

 dobrá spolupráca s ďalšími verejnými 

jazykovými školami na Slovensku 

a strednými školami v meste Poprad 

a Kežmarok. 

mládeže v stredných a vyšších kurzoch, 

 nedostatočné využívanie tradícií školy 

(školské rituály) pre marketingové ciele 

školy, 

 slabšia prezentácia školy a jej činnosti 

na verejnosti cez sociálne siete, 

 spolupráca so základnými a strednými 

školami mimo regiónu miest Poprad 

a Kežmarok, 

 neresponzívne webové sídlo školy, 

 chýbajúci priestor pre  dochádzajúcich 

poslucháčov, čakajúcich na začiatok 

svojho kurzu /hlavne v zimných 

mesiacoch/, 

 v budove, kde škola sídli, nie je 

bezbariérový prístup, 

 nerevitalizované hygienické priestory 

budovy nového sídla školy. 

Možnosti 

 rozšírenie dostupnosti jazykového 

vzdelávania vo vzdialenejších regiónoch od 

Popradu a Kežmarku, 

 väčšia variabilita v ponuke kurzov 

v pripravovanom novom štátnom 

vzdelávacom programe pre jazykové školy, 

 odborné a priestorové predpoklady pre  

prípravu na medzinárodné jazykové skúšky 

v jazyku anglickom, 

 prispôsobenie ponuky kurzov požiadavkám 

dospelých poslucháčov, 

 ponuka kurzov slovenčiny ako cudzieho 

jazyka pre záujemcov z radov zahraničných 

zamestnancov v slovenských firmách 

v regióne, 

 využitie nových priestorových podmienok 

pre rozšírenie ponuky kurzov aj 

v dopoludňajších hodinách, 

 zlepšenie komunikácie so  zriaďovateľom, 

 partnerské vzťahy s vypožičiavateľom  

priestorov nového sídla školy, 

 zníženie nákladov na prevádzku 

vypožičaných priestorov v budove  sídla 

školy po realizácii projektu na zníženie 

energetickej náročnosti, 

 využívanie iných zdrojov financovania pri 

zlepšovaní materiálnych podmienok školy,  

 zlepšujúci sa demografický vývoj  v období 

realizácie návrhu koncepcie. 

Ohrozenia 

       

 možný celkový pokles počtu 

poslucháčov, 

 pokles počtu záujemcov o služby školy 

z radov dospelých, 

 dlhotrvajúci nízky záujem o iné jazyky 

než anglický jazyk, 

 hrozba z nenaplnenia podmienok pre 

získanie oprávnenia vykonávať štátne 

jazykové skúšky /podmienka viesť 

kurzy všetkých úrovní v minimálne 

dvoch jazykoch/, 

 stúpajúce náklady na mzdy a odvody, 

 externe pretrvávajúci nesúlad medzi 

charakterom tejto vzdelávacej inštitúcie 

/štátna škola/  a financovaním z 

originálnych kompetencií zriaďovateľa, 

 ustúpenie od procesu štandardizácie 

štátnych jazykových skúšok pôvodne 

navrhovanej v koncepcii vzdelávania v 

jazykových školách na roky 2017-

2020, 

 pomalý proces v realizácii akčného 

plánu koncepcie vzdelávania 

v jazykových školách na roky 2017 – 

2020 zo strany štátnych inštitúcií. 
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Ak v minulosti záujem o štúdium cudzích jazykov, väčšinou ako koníček, existoval 

a bol čiastočne uspokojovaný, v dnešnej dobe je znalosť cudzích jazykov nevyhnutnou 

potrebou pre veľkú skupinu obyvateľstva. Jazyková škola v Poprade veľkou mierou prispieva 

k zvyšovaniu cudzojazyčnej gramotnosti a vzdelanosti obyvateľstva a ostáva stále 

najkvalitnejším a cenovo najdostupnejším stánkom vzdelávania sa v cudzích jazykoch. Stále 

stúpajúci počet mládeže študujúcej v súčasnosti cudzí jazyk v Jazykovej škole svedčí o snahe 

rodičovskej verejnosti poskytnúť svojim deťom kvalitné jazykové vzdelanie za relatívne 

nízku cenu.  

 

2.1. Personálne zabezpečenie 

 

     Realizácia štátneho  a školského vzdelávacieho programu vo výchovno-vzdelávacom 

procese si vyžaduje zodpovedajúce personálne podmienky, ktoré by zabezpečili efektívnosť 

jazykového vzdelávania a vytváranie spolupracujúcich sociálnych vzťahov medzi účastníkmi 

procesu vzdelávania.  

     Pedagogický zbor Jazykovej školy sa skladá z interných a  externých učiteľov.  

 

Priemerný vek všetkých pedagógov sa pohybuje okolo 48 rokov.  

 

Pedagogickí zamestnanci Jazykovej školy: 

 

- spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené zákonom, 

- preukazujú odborné a pedagogicko-psychologické spôsobilosti, ktoré využívajú pri  

   pedagogickej komunikácii, pri motivácii poslucháčov a ich hodnotení, 

- pozitívny prístup k poslucháčom kurzu je v jazykovej škole dlhoročnou tradíciou,   

   vyučujúci udržujú v kurzoch priateľskú pracovnú atmosféru a neformálnu disciplínu, 

- dbajú o svoj osobnostný rast a celoživotné učenie v odbornej oblasti, 

- v pracovnom kolektíve sú schopní vzájomnej efektívnej a ľudsky podporujúcej  

   komunikácie a spolupráce, kooperatívne riešia problémy a podľa potreby si tvoria vlastné  

   školské učebné materiály. 

    

Vedúci pedagogickí zamestnanci Jazykovej školy:  

 

- svojimi manažérskymi spôsobilosťami vytvárajú predpoklady pre fungujúci, motivovaný 

   pracovný kolektív s náročnou profesionálnou klímou a podporujúcim prostredím, 

- vytvárajú podmienky tak pre svoj odborný a osobnostný rast, ako aj všetkých členov 

   kolektívu vzhľadom na ich osobný záujem a potreby školy. 

 

Administratívni a technickí zamestnanci jazykovej školy (6): 

 

- so znalosťou problematiky Jazykovej školy, jej hospodárenia, potrieb, dokumentácie a   

   finančných a  zmluvných vzťahov vytvárajú predpoklady na úspešnú prácu pedagogického    

   zboru školy  a ďalšie podporné  a pomocné práce pri priebehu pedagogického procesu, 

- doplňujú si odborné spôsobilosti v súlade s potrebami Jazykovej školy  a v rámci úseku        

   svojej činnosti a kooperujú pri riešení problémov dennej prevádzky školy. 

 

Poradnými orgánmi školy sú pedagogická rada a grémium riaditeľa školy.  

      



7 

 

     Pedagogickú radu tvoria učitelia cudzích jazykov školy. Pedagogická rada sa vyjadruje 

k procesu vyučovania, jeho obsahu, rozsahu, kvalite a výsledkom. Navrhuje riešenia 

problémov, vyjadruje sa k pedagogickým dokumentom a schvaľuje plán práce školy, správu 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok, školský 

vzdelávací program a poplatky za štátne jazykové skúšky.  

      

     Grémium riaditeľa tvoria: zástupkyňa riaditeľa školy, predseda predmetovej komisie, 

vedúca pre  hospodársky úsek a technik školy. Členovia grémia riaditeľa sa vyjadrujú ku 

koncepcii riadenia školy v oblasti pedagogickej, personálnej, hospodárskej a technického 

vybavenia školy. Navrhujú inovácie v rámci svojho odboru – jazyka, informujú o hospodárení 

školy, materiálno - technických požiadavkách a o potrebách ďalšieho vzdelávania 

pracovníkov školy.  

  

 

2.2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 

 

     Je účinným nástrojom na zabezpečenie harmonickej organizácie celého výchovno-

vzdelávacieho procesu. Vnútorný systém kontroly sa bude zameriavať hlavne na celkový 

priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti na škole, na dotváranie a plnenie školského 

vzdelávacieho programu, na dodržiavanie plnenia plánov predmetových komisií, na 

zabezpečenie vyučovania didaktickou technikou a ostatným materiálno-technickým 

vybavením, na hodnotenie žiakov počas vyučovacej hodiny s uplatnením sebahodnotenia 

žiaka, na  uplatňovanie didaktických zásad, ale aj na činnosť hospodársko-administratívneho 

úseku, upratovačiek, vrátničky a údržbára - technika. Na hodnotenie pedagogických a 

nepedagogických zamestnancov školy vedenie školy použije tieto metódy: 

 

- pozorovanie (hospitácie), 

- rozhovor, 

- výsledky poslucháčov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, didaktické testy zadané naraz vo  

   všetkých paralelných triedach, úspešnosť poslucháčov pri ukončovaní jednotlivých stupňov    

   jazykového vzdelávania, pri štátnych jazykových skúškach a pod.), 

- hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby   

   učebných pomôcok a pod., 

- hodnotenie pedagogických a ostatných zamestnancov manažmentom školy, 

- vzájomné hodnotenie učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“), 

- hodnotenie učiteľov žiakmi. 

 

2.3 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 

 

Vedenie školy považuje za prioritné úlohy: 

 

- uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe a zabezpečenie ich adaptačného  

   vzdelávania, 

- zdokonaľovanie schopností pedagogických zamestnancov efektívne pracovať s IKT, 

- prípravu pedagogických zamestnancov na tvorbu školského vzdelávacieho programu, 

- motivovanie pedagogických  zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie    

   a zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti, 
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- sprostredkovanie pedagogickým pracovníkom najnovších poznatkov (inovácií) z metodiky    

   vyučovania cudzích jazykov, 

- prípravu pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných  funkcií: napr.vedúci  

   jazykovej sekcie, predseda predmetovej komisie, knihovník, vyučujúci v kurze vyššieho  

   postsekundárneho vzdelávania – príprava na štátnu jazykovú skúšku, 

- prípravu pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj    

   školy, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba štandardov, tvorba pedagogickej  

   dokumentácie atď. 

- prípravu pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi prostriedkami:    

  videotechnikou, výpočtovou technikou,  multimédiami a pod., 

- zhromažďovanie a rozširovanie progresívnych skúsenosti z pedagogickej  a riadiacej praxe,    

  podnecovanie rozvíjania tvorivosti pedagogických zamestnancov, 

- účasť pedagogických zamestnancov na kontinuálnom vzdelávaní podľa potrieb školy, 

- príprava pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie podľa plánu  

  kontinuálneho vzdelávania. 

 

 

2.4 Materiálno - technické a priestorové zabezpečenie školy 

 

    Pre úspešnú realizáciu školského vzdelávacieho programu je dôležité dobré materiálno-

technické a priestorové vybavenie Jazykovej školy.  Keďže Jazyková škola v Poprade sídli 

v budove SPŠ techniky a dizajnu, materiálnotechnické vybavenie školy tak slúži dvom 

vzdelávacím inštitúciám. Vybavenie učební didaktickou technikou potrebnou pre kvalitnú 

výučbu cudzích jazykov sa pravidelne obnovuje z vlastných finančných prostriedkov a 

v spolupráci s SPŠ. Ide najmä televízory, dataprojektory, interaktívne tabule, kopírovacie 

stroje, počítače a software, ako aj  odbornú literatúru pre učiteľskú knižnicu.  

 

- učebne (triedy) sú vybavené viacúčelovým a funkčným zariadením a didaktickou technikou, 

   sú priestranné, svetlé a čisté,  

- informačno-komunikačné centrum Jazyková škola nemá  a nedisponuje ani knižnicou pre  

   poslucháčov, má však vybudovanú kvalitnú učiteľkú knižnicu, ktorú pravidelne obnovuje,    

   všetci vyučujúci majú k dispozícii počítače a prístup na internet, 

- miestnosť pre prípravnú prácu učiteľa – zborovňa - síce nie je priestorovo veľká, ale je   

   útulná, príjemne zariadená, má miesto na uloženie učebných pomôcok a na relaxáciu, 

- priestory pre vedenie školy sú vybavené náležitým zariadením a vybavením,  

- priestory pre hospodársko-administratívnych pracovníkov sú dobre technicky vybavené,  

   avšak príliš malé, 

- správca siete – technik, má svoju vlastnú miestnosť s potrebným zariadením a vybavením, 

- priestory pre hygienu poslucháčov a učiteľov sú moderne zrekonštruované a vždy čisté,  

- stravovanie zamestnancov jazykovej školy je zabezpečené v jedálni SPŠ, 

- Jazyková škola disponuje v prípade potreby aj ďalšími pomocnými priestormi pre zaistenie  

   chodu školy. 
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2.5  Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a 

vzdelávaní 

 
     Zamestnanci Jazykovej školy v Poprade majú netypickú pracovnú dobu, stále 

v popoludňajších hodinách, od 13. 30 do 19.30 a zmeniť štruktúru pracovného režimu a 

odpočinku v Jazykovej škole z hľadiska jej poslania nie je možné.    

     Učebne a ostatné priestory Jazykovej školy však zodpovedajú vhodnému režimu 

vyučovania s rešpektovaním hygieny učenia a zdravého prostredia, takisto zodpovedajú 

estetickým a praktickým požiadavkam, tiež požiadavkam podľa platných noriem na svetlo, 

teplo, nehlučnosť, čistotu, vetranie, hygienické vybavenie priestorov a primeranú veľkosť 

sedacieho a pracovného nábytku. 

     Bezpečnosť a ochranu zdravia zaručuje aktívna ochrana poslucháčov a zamestnancov pred 

úrazmi, dostupnosť prvej pomoci z materiálneho aj ľudského hľadiska, vrátane kontaktov na 

lekára, či iných špecialistov. Nevyhnutné je dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a 

používanie iných škodlivín v škole a výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a 

častí využívaných priestorov, únikových ciest, a tiež ich pravidelná kontrola z hľadiska 

bezpečnosti. Bezpečnosť poslucháčov a zamestnancov zabezpečuje aj pravidelná údržba a 

kontrola všetkých prevádzkových, hygienických a protipožiarnych zariadení a didaktickej 

techniky. 
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3. Charakteristika školského vzdelávacieho programu  
 

     Školský vzdelávací program je vypracovaný na základe Štátneho vzdelávacieho programu. 

Odráža sa v ňom zameranie Jazykovej školy a stratégia, ktorú určuje vedenie školy spolu s 

regiónom. Zohľadňuje potreby a možnosti poslucháčov a pedagogického zboru. 

 

     Keďže Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky stanovuje jednotné 

požiadavky na jazykové kompetencie bez ohľadu na cudzí jazyk a vek učiaceho sa, využíva 

sa v celom rozsahu pri jazykovom vzdelávaní a pri tvorbe pedagogických dokumentov a 

hodnotení nielen v základných a stredných školách, ale aj v jazykových školách. 

 

     Jazyk je znakom národnej a individuálnej identity, prostriedkom komunikácie a 

profesionálnej realizácie, predpokladom pre ďalšie vzdelávanie, potenciálnym zdrojom 

osobného kultúrneho obohatenia, ako aj prostriedkom na vyjadrovanie citov a pocitov.  

      

     Základné vymedzenie úrovní ovládania jazyka v školskom vzdelávacom programe 

Jazykovej školy má za cieľ presne vymedziť rámec pre harmonizáciu dosiahnutých 

jazykových kompetencií učiaceho sa, pričom kľúčovými kompetenciami v oblasti jazykovej 

prípravy sú:    

- počúvanie 

- komunikácia /hovorenie/  s porozumením 

- čítanie 

- písanie 

na príslušnej úrovni, podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky ( Common 

European Framework of Reference for Languages, so slovenskou skratkou SERR a anglickou 

skratkou CEFR) , a to na úrovni A1, A2, B1, B2, C1, C2. Tieto kľúčové kompetencie  sú 

priamo ovplyvňované kvalitatívnymi aspektmi ako rozsah, presnosť, plynulosť, interakcia a 

koherencia. 

 

- základná úroveň A nazvaná Používateľ základov jazyka, sa delí na úroveň A1  

  (fáza objavovania/oboznamovania sa s jazykom) a úroveň A2 (počiatočná fáza využívania    

  základných komunikačných nástrojov), 

- mierne pokročilá úroveň B nazvaná Samostatný používateľ, sa delí na úroveň B1 (fáza  

  plynulého využívania základných komunikačných nástrojov/prahová úroveň) a úroveň B2  

  fáza primeraného využívania komunikačných kompetencií v bežných komunikačných  

  situáciách), 

- pokročilá úroveň C nazvaná Skúsený používateľ, sa delí na úroveň C1 (fáza plynulého  

  využívania komunikačných kompetencií v širokom komunikačnom kontexte) a 

  úroveň C2 (fáza celkového operačného využitia jazyka v akomkoľvek komunikačnom   

  kontexte vrátane využívania interkultúrnych kompetencií). 

 

     Jazyková škola v Poprade pripravuje poslucháčov pre používanie cudzieho jazyka 

v pracovnej praxi, v osobnom a sociálnom živote, ale aj na ďalšie jazykové vzdelávanie, 

a to inštitucionálne alebo samostatné na úrovniach A 1, A 2, B 1, B 2 a C 1. 

      

     Zároveň štúdium cudzieho jazyka v Jazykovej škole vedie učiacich sa cudzí jazyk: 

 

* k podpore sebadôvery,  

* k osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia vzdelávať sa v   

   cudzom jazyku po celý ich život a zaujať aktívne miesto v ekonomickom, sociálnom a  
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   kultúrnom živote s pochopením pre pluralizmus a kultúrnu otvorenosť, 

* k pochopeniu, že cudzí jazyk je dôležitý nástroj pre celoživotné vzdelávanie, 

* k vnímaniu a postupnému osvojovaniu si cudzieho jazyka ako bohatého mnohotvárneho   

   prostriedku na získavanie a odovzdávanie informácií,  

* k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov, 

* k zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia   

   a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k cudziemu jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie, 

* k nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským zážitkom,    

   k rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu k literatúre a k ďalším druhom umenia a rozvíjaniu  

   svojich emocionálnych a estetických cítení a vnímaní prostredníctvom cudzieho jazyka. 

 

Cieľom vzdelávacej oblasti cudzí jazyk je poslucháč, ktorý: 

 

- má povedomie kultúrnej identity krajín cieľového jazyka, vie ho porovnať s vlastným 

  kultúrno-historickým vedomím a rešpektuje hodnoty iných kultúr, 

- má rozvinutú kultivovanú jazykovú gramotnosť v cudzom jazyku zodpovedajúcu stupňu  

  jazykového vzdelania, 

- získal schopnosť kreatívneho vyjadrovania myšlienok, skúseností a emócií v cudzom 

  jazyku prostredníctvom písaného a hovoreného slova, 

- využíva základné kultúrne nástroje na kultivovanú komunikáciu v cudzom jazyku, 

- rozlišuje rôzne súčasti kultúry (umenie, veda, náboženstvo, šport a i.), rozumie ich úlohe  

  v živote jednotlivca a spoločnosti, 

- zaujíma sa o kultúrne dedičstvo svojho regiónu, národa a štátu a zoznamuje sa s kultúrou  

  iných národov a regiónov, vie získavať informácie, spracovať ich a kriticky vyhodnocovať, 

- zaujíma zodpovedné postoje k súčasnej kultúrnej ponuke, k móde a k subkultúram, 

- uplatňuje kritické myslenie voči mediálnej ponuke a iným súčasným kultúrnym 

   procesom, 

- má základné interkultúrne kompetencie pre komunikáciu s príslušníkmi iných kultúr. 

 

     Učiaci sa v cudzom jazyku aktívne pristupuje k získavaniu vedomostí nielen na 

hodinách cudzieho jazyka, ale i prostredníctvom všetkých dostupných médií (v rámci 

samoštúdia) v zhode so svojimi osobnými záujmami a profesijnou orientáciou. 

Požiadavky, ktoré sa kladú na učiaceho sa predpokladajú, že bude vedome a cielene 

pristupovať k osvojeniu si cudzieho jazyka. Tento školský vzdelávací program mu 

umožňuje, aby sa na základe vlastného uváženia rozhodol, do akej miery bude cudzí jazyk v 

budúcnosti používať. 

 

 

3.1 Stupeň jazykového vzdelania 

 

Formy organizácie vzdelávania v rámci jazykovej školy upravuje § 17 a § 53 zákona č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  a vyhláška MŠ SR č. 321/2008 Z.z. o jazykovej škole. 

 

Stupeň 

náročnosti 

Podľa SERR 

Stupeň jazykového vzdelania v SR Základné typy kurzov  v Jazykovej 

škole 

 
1 primárne jazykové vzdelanie základný kurz A1 

A2 primárne jazykové vzdelanie základný kurz A2 
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B1 nižšie sekundárne jazykové 

vzdelanie 

stredný kurz B1 

B2 nižšie sekundárne jazykové 

vzdelanie B2.1. 

 

vyššie sekundárne jazykové 

vzdelanie 

B2.2. 

 

postsekundárne jazykové vzdelanie 

B2.2. 

stredný kurz B2.1. 

 

 

vyšší kurz B2.2. 

 

 

prípravný kurz na základnú štátnu 

jazykovú skúšku B2+ 

C1 vyššie sekundárne a postsekundárne 

jazykové vzdelanie 

vyšší kurz C1 

 

prípravný kurz na všeobecnú štátnu 

jazykovú skúšku C1- C2 

 

prípravný kurz na odbornú štátnu 

jazykovú skúšku C1+ 

 

C2 postsekundárne jazykové vzdelanie  

Absolvovaním školského vzdelávacieho programu v Jazykovej škole v Poprade možno 

dosiahnuť nasledujúce stupne jazykového vzdelania:   

 

A. Primárne jazykové vzdelanie - jeho cieľom sú komunikačné kompetencie na úrovni 

používateľa základného jazyka v rozsahu definovanom stupňom A1 a A2 SERR určené v 

ucelenej časti vzdelávacieho programu pre jazykové vzdelávanie v základnom kurze. 

 

B. Sekundárne jazykové vzdelanie 

a) nižšie - jeho cieľom sú komunikačné kompetencie na úrovni samostatného používateľa 

jazyka v rozsahu definovanom stupňom B1 a B2.1 SERR určené v ucelenej časti 

vzdelávacieho programu pre jazykové vzdelávanie v strednom kurze, 

b) vyššie - jeho cieľom sú komunikačné kompetencie na úrovni samostatného používateľa 

jazyka v rozsahu definovanom stupňom B2.2 SERR a skúseného používateľa jazyka v 

rozsahu definovanom stupňom C1 SERR určené v ucelenej časti vzdelávacieho programu pre 

jazykové vzdelávanie vo vyššom kurze. 
 

C. Postsekundárne jazykové vzdelanie, ktorého cieľom sú komunikačné kompetencie a 

vedomosti o krajine/ krajinách cieľového jazyka v rozsahu požadovanom pre vykonanie 

štátnej jazykovej skúšky na úrovni 

a) samostatného používateľa jazyka B2+ SERR určené v ucelenej časti vzdelávacieho 

programu pre prípravný kurz na základnú štátnu jazykovú skúšku, 

b) skúseného používateľa jazyka C1 – C2 SERR určené v ucelenej časti vzdelávacieho 

programu pre prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku. 

 

3.2 Profil absolventa kurzov Jazykovej školy v Poprade  

 

     Profil absolventa jazykového vzdelávania je založený na kľúčových a jazykových 

kompetenciách (spôsobilostiach), ktoré sa rozvíjajú a sú rozvíjané na sociokultúrnych 
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obsahoch najmä súčasného spoločenského, vedného a technického vzdelávania. Predstavuje 

súčasť všeobecnej vzdelanosti (ako komplex znalostí a vedomostí, schopností, hodnotových 

postojov, osobných čŕt a iných dispozícií), ktoré jednotlivcovi umožňujú poznávať, konať, 

hodnotiť a dorozumievať sa i porozumieť si aj v inom ako materinskom jazyku. Umožňujú 

mu úspešné začlenenie sa do pracovných a mimopracovných spoločenských štruktúr. 

Nadväzujú na jazykové kompetencie získané v priebehu predchádzajúcich stupňov 

jazykového vzdelávania. 

     Kompetencie sa formujú na základe osobnej praktickej činnosti a skúsenosti a zároveň sú 

uplatniteľné v životnej praxi. Nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu a hodnotu 

počas celého života. Nezastarávajú ako vedomosti, ale majú potenciálnu vlastnosť neustále sa 

rozvíjať, a preto môžu byť základom celoživotného učenia sa a osobnej flexibility. Sú 

výsledkom a dôsledkom nielen formálneho (školského) vzdelávania, semiformálneho 

(osvetového, zamestnávateľského a iného organizačného) vzdelávania ale aj 

neinštitucionálneho vzdelávania. 

 

a) Profil absolventa primárneho jazykového vzdelania: 

 

A1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky 

 

V hovorenom prejave: 

1/ Používa jednoduché slovné spojenia a vety na opísanie miesta kde žije, dokáže opísať 

svojich blízkych, svoju prácu a veľmi jednoducho porozprávať o sebe. 

2/ Vie klásť a zodpovedať jednoduché otázky, urobiť jednoduché zistenia a reagovať na ne, 

pokiaľ ide o bezprostredné komunikačné potreby alebo veľmi známe témy. 

3/ Dokáže iných o niečo požiadať a niečo iným dať. Bez problémov si poradí s číslami, 

údajmi množstva, cenami a časmi. 

4/ Je schopný jednoducho komunikovať. Komunikácia je založená na neustálom opakovaní 

v pomalšom tempe, resp. na preformulovávaní viet/slovných spojení. Je schopný pohovoriť o 

svojich záľubách, obľúbených témach. 

Pri čítaní: 

1/ Porozumie veľmi krátky jednoduchý text a zároveň jednotlivé slovné spojenia. Zachytí 

známe slová a slovné spojenia. 

2/ Pochopí krátke a jednoduché oznamy. 

3/ Rozpozná známe slová, základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch súvisiacich 

s najbežnejšími situáciami každodenného života. 

4/ Prečíta veľmi krátky vopred nacvičený text, napr. pochopí obsah jednoduchého 

informačného materiálu a opisu, hlavne ak je text doplnený ilustráciami. 

Pri počúvaní: 

1/ Rozumie každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých 

konkrétnych komunikačných potrieb, ak sa chápavý partner v rozhovore obráti priamo na 

neho a hovorí pomaly, zreteľne a svoje výpovede aj zopakuje. 

2/ Rozumie pokynom v pomalom tempe a dokáže porozumieť krátkemu jednoduchému 

popisu cesty. 

V písanom prejave: 

1/ Píše jednoduché oddelené slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom kde žijú a 

čo robia. 

2/ Napíše jednoduchú a krátku pohľadnicu. 

3/ Vie si písomne vyžiadať informácie alebo ich podať ďalej. 

4/ Je schopný vyplniť formulár alebo iné písomné dokumenty /odkazy, správy s číselnými a 

osobnými údajmi / napr. prihlasovací lístok v hoteli/. 
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A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky  

 

V hovorenom prejave: 

1/ Vie požiadať o tovar v obchode a objednať si jedlo v reštaurácii, vie si rezervovať izbu v 

hoteli osobne alebo tvoriť základné otázky určené hostiteľskej rodine. 

2/ Dokáže niečo navrhnúť a reagovať na návrhy, vie vyjadriť svoj názor, súhlasiť a 

odporovať. 

3/ Vie požiadať o poskytnutie základných služieb v banke alebo na pošte a dokáže opísať 

lekárovi svoje zdravotné problémy. V prípade nutnosti používa aj gestikuláciu. 

4/ Dokáže vytvoriť sociálny kontakt v typických situáciách a krátkych rozhovoroch, pokiaľ 

mu partneri v prípade potreby v rozhovore pomáhajú. Vie jednoduchými vetami povedať ako 

sa má, vyjadriť poďakovanie. Vie niekoho pozvať a reagovať na pozvanie, vie poprosiť o 

prepáčenie, vie povedať čo má a čo nemá rád. 

Pri čítaní: 

1/ Porozumie jednoduchým návodom, názvom výrobkov, bežným názvom jedál, účtom, 

nápisom v hoteloch, základným informáciám v inzerátoch a reklamách týkajúcich sa 

ubytovania, textu v bankomate a nápisom na informačných tabuliach, napr. príkazy, zákazy, 

varovania pred nebezpečenstvom.  

2/ Rozumie základným typom štandardných listov, ako sú žiadosti, objednávky, potvrdenia 

objednávok a pod. Rozumie krátkym jednoduchým osobným listom. 

3/ Rozumie krátkym jednoduchým textom o známych konkrétnych témach, v ktorých sa 

používa bežný jazyk z každodenného alebo profesijného života. 

Pri počúvaní: 

1/ Rozumie slovným spojeniam a slovám, ak ide o veci bezprostredného významu (napr. 

základné informácie o osobe, rodine, nakupovaní, práci, bližšom okolí) pokiaľ sa hovorí 

zreteľne a pomaly. 

2/ Dokáže vo všeobecnosti rozpoznať tému rozhovorov, ktoré sú vedené v jeho prítomnosti, 

pokiaľ sa hovorí zreteľne a pomaly. 

3/ Dokáže zachytiť podstatu krátkych, jasných a jednoduchých hlásení a oznamov. Rozumie 

jednoduchým vysvetleniam, ako sa možno dostať peši alebo hromadnými dopravnými 

prostriedkami na určité miesto. 

V písanom prejave: 

1/ Vie napísať jednoduchý list alebo mail, vie si rezervovať hotelovú izbu, vyplniť formulár 

pri registrácii v hoteli alebo v banke. 

2/ Vie formou súvislých viet písať o každodenných aspektoch vlastného okolia, napr. o 

ľudoch, miestach, práci alebo skúsenostiach počas štúdia. Vie jednoduchými vetami písať o 

rodine, životných podmienkach, vzdelaní alebo o momentálnej alebo predchádzajúcej 

profesijnej činnosti. 

3/ Vie napísať krátke jednoduché poznámky a oznamy, ktoré sa týkajú bezprostredných 

komunikačných potrieb.  

 

b) Profil absolventa sekundárneho jazykového vzdelania: 

 

B 1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky  

 

V hovorenom prejave: 

1/ Dokáže si vymieňať, overovať a potvrdzovať informácie, zaoberať sa aj s menej bežnými 

situáciami a objasniť prečo je niečo problematické. Dokáže vyjadriť svoje myšlienky a názory 

aj k abstraktným kultúrnym témam, ako filmom, knihám, hudbe a pod. 
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2/ Vie používať široké spektrum jednoduchých jazykových prostriedkov, aby zvládol väčšinu 

situácií, ktoré môžu nastať pri cestovaní. Dokáže sa bez prípravy zúčastniť na rozhovoroch o 

známych témach, vyjadriť osobné názory a vymieňať si informácie o témach, ktoré pozná, 

alebo ktoré ho zaujímajú (napr. rodina, koníčky, práca, cestovanie, aktuálne dianie).  

3/ Rozumie, čo mu niekto hovorí v každodennom rozhovore, pokiaľ partner hovorí zreteľne, 

niekedy však musí požiadať o zopakovanie určitých slov alebo slovných spojení. 

V písanom prejave: 

1/ Vie sprostredkovať informácie a myšlienky o abstraktných ako aj konkrétnych témach, 

overiť informácie, vysvetliť problém, alebo k nemu klásť otázky. 

2/ V osobných listoch a oznamoch vie podať alebo si vyžiadať jednoduché informácie a 

pritom dať najavo, čo považuje za dôležité. Vie písať o novinkách alebo vyjadriť myšlienky a 

cítenie na kultúrnu tematiku (napr. o hudbe, o filme).  

3/ Vie si počas schôdze robiť poznámky pre vlastnú potrebu, napísať správy o skúsenostiach, 

v ktorých  popisuje pocity a reakcie v jednoduchom súvislom texte. 

4/ Vie porozprávať príbeh, napísať opis reálnej alebo fiktívnej udalosti alebo cesty, ktorú 

prednedávnom absolvoval. Vie napísať krátku jednoduchú úvahu na témy všeobecného 

záujmu. Vie zhrnúť väčšie množstvo informácií o dôverne známych i menej známych 

záležitostiach, referovať o tom a zaujať k tomu stanovisko. 

Pri počúvaní: 

1/ Rozumie jednoduchým vecným informáciám o bežných témach z každodenného alebo 

profesijného života a pritom rozpozná hlavné výpovede a detailné informácie, pokiaľ sa 

hovorí zreteľne a bez akcentu. 

2/ Rozumie prednáškam z vlastného odboru, pokiaľ pozná tematiku a pokiaľ je ich 

prezentácia jednoduchá a jasne členená. Dokáže sledovať hlavné body dlhších rozhovorov, 

ktoré sa vedú v jeho prítomnosti, pokiaľ sa hovorí zreteľne a spisovným jazykom. 

3/ Rozumie informačnému obsahu televíznych, rozhlasových správ, alebo relácií o témach, 

ktoré ho zaujímajú, ak sa hovorí zreteľným spisovným jazykom. 

4/ Rozumie jednoduchým technickým informáciám, dokáže sledovať a porozumieť detailný 

popis cesty. 

Pri čítaní: 

1/ Dokáže čítať a dostatočne porozumieť jednoduchým vecným textom o témach, ktoré 

súvisia s jeho záujmami. 

2/ Porozumie jasne formulovaným návodom a upozorneniam na zdravotníckych a 

potravinárskych výrobkoch každodennej potreby a rozumie jednoduchým návodom na 

použitie nejakého prístroja. Dokáže pochopiť celkový obsah jednoduchých článkov v 

novinách a porozumieť letákom.  

3/ Rozumie popisu udalostí, pocitov a želaní v osobných listoch natoľko dobre, že dokáže 

pravidelne korešpondovať s priateľom. 

4/ V jasne napísaných argumentačných textoch dokáže rozpoznať podstatné závery a 

porozumieť argumentácii. 

 

B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky 

 

 

V hovorenom prejave: 

1/ Dokáže prostredníctvom jazyka zvládnuť situácie, v ktorých ide o nájdenie riešenia pri 

výmene názorov. Vie vysvetliť problém, ktorý vznikol a objasniť aké ústupky musí urobiť 

príslušný poskytovateľ služby alebo zákazník. 

2/ Dokáže držať krok v živej diskusii s rodenými hovoriacimi, vie presne vyjadriť svoje 

myšlienky a názory, presvedčivo argumentovať a reagovať na argumentáciu iných. 
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3/ Na pracovisku dokáže podať podrobné informácie, podrobne formulovať požiadavky v 

známom kontexte, dokáže prispieť k pokračovaniu práce tak, že iných vyzve aby 

spolupracovali, vie jasne prezentovať problém, zvažovať príčiny a následky, výhody a 

nevýhody rôznych prístupov. 

4/ Dokáže hovoriť plynulo, správne a účinne o širokom spektre všeobecných, vedeckých, 

profesijných tém a o témach z oblasti voľného času a pritom objasniť súvislosti medzi 

myšlienkami. Dokáže sa dorozumieť spontánne a gramaticky správne. Detailne rozumie čo 

mu niekto hovorí spisovným jazykom – aj keď sú v okolí rušivé zvuky. 

Pri čítaní: 

1/ Je schopný čítať dlhšie texty, pochopiť zložitejšie, komplexnejšie listy a články z novín, 

časopisov a z iných médií. Pochopí krátke ukážky z beletrie. 

2/ Vie si poradiť s bežnými listami, vie rýchlo prezrieť dlhšie a zložité texty a nájsť v nich 

dôležité detaily.  

3/ Dokáže čítať samostatne, prispôsobovať štýl a tempo čítania rôznym textom, disponuje 

veľkou slovnou zásobou, má ale ťažkosti so zriedkavo používanými slovnými spojeniami.  

Pri počúvaní: 

1/ Rozumie jazykovo náročným prednáškam, prejavom a iným akademickým alebo profesijne 

zameraným prezentáciám. 

2/ Rozumie väčšine televíznych programov a správ /vďaka vizuálnemu vnemu/ a dokáže 

porozumieť hlavné body rozhlasového vysielania. Dokáže zachytiť náladu a tón hovoriacich. 

3/ V živom rozhovore rozumie väčšinu konverzácie medzi rodenými hovoriacimi. 

V písanom prejave: 

1/ Vie písať súkromné listy na určené témy, dokáže komentovať informácie alebo názory 

partnera pri korešpondencii, vie si poradiť s niektorými formálnymi listami, napr. rezervácia 

ubytovania, reklamácia. 

2/ Vie efektívne písomne vyjadriť novinky a stanoviská. Vie napísať detailné texty na rôzne 

témy z oblasti svojich záujmov a pritom spojiť a vzájomne porovnávať informácie a 

argumenty z rôznych zdrojov. 

3/ Vie písať jasné detailné opisy v rámci rôznych tém z oblasti svojich záujmov. Vie napísať 

recenziu knihy, filmu alebo divadelnej hry. 

4/ Vie v krátkej úvahe alebo správe o niečom diskutovať a pritom uviesť dôvody pre a proti 

určitému stanovisku a objasniť výhody a nevýhody rôznych možností. Vie spojiť 

argumentácie a argumenty z rôznych zdrojov.  

 

C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky 

 

V hovorenom prejave: 

1/ Dokáže sa takmer bez námahy vyjadrovať spontánne a plynulo. Ovláda veľkú slovnú 

zásobu a ak si nespomenie na určité slovo, dokáže ho bez problémov opísať. Len pojmovo 

náročné témy môžu ovplyvniť jeho tempo reči. 

2/ Používa jazyk účinne a flexibilne na sociálne účely, aj na vyjadrenie emócií, narážok alebo 

na žartovanie. 

3/ Dokáže ľahko držať krok v diskusii a vyjadrovať sa aj k abstraktným a málo známym 

témam. Vie presvedčivo zaujať stanovisko, odpovedať na otázky a reagovať na komentáre 

bez toho aby musel hľadať výrazy, vrátane abstraktných. 

4/ Vie podrobne popísať situácie a porozprávať príbeh, dokáže integrovať vedľajšie témy, 

presnejšie rozviesť určité body a všetko zakončiť vhodným záverom. 

5/ Dokáže sa bez obmedzení zúčastniť na interview, ako pýtajúci sa aj ako odpovedajúci, vie 

dobre reagovať na námietky. 
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6/ Dokáže sa aktívne sa zúčastňovať schôdzí a seminárov, ktoré sa týkajú jeho práce, 

samostatne prednášať, alebo niečo prezentovať. 

Pri počúvaní: 

1/ Dokáže si bez problémov poradiť v bežnom živote, sledovať a pochopiť rozhovory iných 

v skupinovej diskusii, aj keď sa hovorí o abstraktných, zložitých a neznámych témach. 

2/ Relatívne ľahko rozumie väčšine prednášok, diskusií a debát. 

3/ Dokáže porozumieť informácie aj pri zlej kvalite zvuku, alebo ak sa nehovorí spisovným 

jazykom. 

Pri čítaní: 

1/ Rozumie detailným, dlhým a zložitým textom. Číta beletriu. 

2/ Rozumie špecializovaným článkom a dlhším technickým popisom a inštrukciám, aj keď 

nesúvisia s jeho odborom. 

3/ Dokáže čítať dostatočne rýchlo, aby sa mohol zapojiť do akademických rozhovorov. 

4/ Rozumie akejkoľvek korešpondencii, len príležitostne si pomáha slovníkom. 

V písanom prejave: 

1/ Vie sa jasne a presne vyjadrovať v úradnej korešpondencii (napr. písať sťažnosti, žiadosti, 

dožadovať sa informácií, predkladať požiadavky) aj  v osobnej korešpondencii. 

2/ Dokáže napísať jasné, dobre štrukturované texty ku komplexným témam, pritom zdôrazniť 

rozhodujúce body, podrobne prezentovať stanoviská, podoprieť ich argumentami a príkladmi 

a text zakončiť vhodným záverom. 

3/ Vie napísať jasné, vhodne členené a podrobné opisy ale aj vlastné fiktívne texty 

v presvedčivom osobnom štýle. 

 

c) Profil absolventa postsekundárneho jazykového vzdelania: 

 

    Absolvent postsekundárneho vzdelávania má jazykové kompetencie na požadovanej úrovni 

jazykovej náročnosti podľa druhu štátnej jazykovej skúšky, ktorú chce vykonať. 

 

a) Absolvent základnej a všeobecnej štátnej jazykovej skúšky vie logicky, plynulo a presne 

prezentovať príslušnú tému a jej lexiku nielen monologicky, ale aj v prirodzenej interakcii s 

partnerom. Vie preložiť súvislý text primeranej jazykovej náročnosti do cieľového jazyka. Vie 

rozprávať o vlastnom čítaní tlače a beletrie v origináli od autorov z krajín cieľového jazyka. 

Má faktografické vedomosti o krajinách cieľového jazyka, aj o ich kultúre, literatúre, histórií, 

zvykoch a tradíciách v spoločnosti v rozsahu požadovanom ŠVP a skúšobným poriadkom. 

 

b) Absolvent odbornej štátnej jazykovej skúšky má širokú slovnú zásobu v odbore skúšky, 

ktorý si zvolil (z odborov spoločenskovedný, prírodovedný, medicínsky, technický alebo 

ekonomický). Vie svoje vedomosti v odbore prezentovať na primeranej úrovni v cudzom 

jazyku, viesť odborný rozhovor, argumentovať a používa vhodnú funkčnú gramatiku a 

frazeológiu. Vie napísať správu, resumé odborného textu, preložiť odborný text a prezentovať 

prípadovú štúdiu. 



18 

 

4. Vzdelávacie štandardy a rámcový učebný plán kurzov JŠ 
 

     Jednou z výrazných zmien, ktoré sú súčasťou nového procesu vzdelávania je dôslednejšie 

zameranie na výstup zo vzdelávania. Dôležité je, aby bol jasne sformulovaný výstup,  t. j. 

štruktúrovaný popis spôsobilostí a vedomostí, ktoré má poslucháč získať. Vzdelávanie je 

vtedy úspešné, ak vieme k akým cieľom podľa požiadaviek majú poslucháči dospieť. Preto sa 

v školskom vzdelávacom programe kladie dôraz na formulovanie požiadaviek na výstup z 

témy, z kurzu, t.j. ucelenej časti vzdelávacieho programu stupňa jazykového vzdelávania 

v príslušnom cudzom jazyku. V podmienkach Jazykovej školy sú vzdelávacím štandardom 

požiadavky vyplývajúce zo SERR a pedagogická dokumentácia pre jednotlivé úrovne cudzích 

jazykov  vypracovaná Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave. 

 

     Vzdelávací štandard sa skladá z dvoch častí: obsahový štandard a výkonový štandard. 

 

     Obsahová časť vzdelávacieho štandardu určuje minimálny obsah jazykového vzdelávania. 

Jeho hlavným cieľom je zjednocovať, koordinovať resp. zabezpečovať kompatibilitu 

minimálneho obsahu vzdelávania na všetkých jazykových školách. Obsahovú časť tvorí 

učivo, ktoré je osvojiteľné všetkými poslucháčmi zvoleného stupňa jazykového vzdelania a 

cudzieho jazyka.  

     

      Výkonová časť vzdelávacieho štandardu je formulácia výkonov, ktorá určuje na akej 

úrovni má poslucháč dané minimálne učivo ovládať a čo ma vykonať. Výkonový štandard je 

formulovaný v podobe operacionalizovaných cieľov, to znamená je uvádzaný aktívnymi 

slovesami, ktoré zároveň vyjadrujú úroveň osvojenia. Jednotlivé úrovne výstupov sú 

zamerané na kompetencie – to znamená kombináciu vedomostí, zručností, schopností a 

postojov. Sledujú rozvíjanie poznávacích schopností: spoznať alebo znovu si vybaviť 

informácie z dlhodobej pamäte, porozumieť a konštruovať, aplikovať, analyzovať, 

vyhodnocovať a schopnosť tvoriť. Sú požiadavkou na výstup zo stupňa jazykového vzdelania 

a zároveň požiadavkou na vstup pri ďalšom stupni jazykového vzdelania vo zvolenom 

cudzom jazyku. Výkonová časť vzdelávacieho štandardu popisuje produkt výučby, nie 

proces. 

 

Rámcový učebný plán kurzov JŠ v Poprade 

                      
a) primárne jazykové vzdelanie A1 – A2  - základné kurzy 

 

Úrovne kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky – 

učenie sa, vyučovanie, hodnotenie (SERR) 
Hrubé 

členenie 

A1 A2 B1 B2 C1 

C2 
 

Jemnejšie 

členenie 

 

A1.1 

 

A1.2 

 

A2.1 

 

A2.2 

 

B1.1 

 

B1.2 

 

B2.1 

 

B2.2 

 

C1.1 

 

C1.2 

 

C2.1 

hodín/týžd

eň 

spolu 
Základný kurz 

-všeobecný 

jazyk, dospelí  

 

 

I. 

ročník 

 

 

 

I. 

ročník 

 

 

 
II. 

ročník 

 

 

II. 

ročník   

Osvedčenie 

 

        

4 

280 
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Základný kurz 

-všeobecný 

jazyk, žiacky 

pokročilí 

začiatočníci 

 

   - 

 

I. 

ročník 

 

II. 

ročník. 

 

III. 

ročník 

Osvedčenie 

       4 

420 

Základný kurz 

-všeobecný 

jazyk, žiacky  

začiatočníci* 

I. 

ročník 

I./II. 

ročník 

II./III. 

ročník 

III. 

ročník* 

 

       4 

420 

Základný kurz 

konverzačný 

vyrovnávací  

žiacky* 

    
1 rok 

Osvedčenie* 

       4 

140 

Základný kurz 

-všeobecný 

jazyk, dospelí 

a žiaci 
pre jazyk 

španielsky, 

taliansky, 

ruský alebo iný 

na základe 

záujmu 

verejnosti 

I. 

ročník 
II. 

ročník 
III. 

ročník 
IV. 

ročník 

Osvedčenie 

       2 

280 
 

Konverzačný 

kurz po 

ukončení  

základného 

kurzu 

    1 

rok 
      2 

70 

Špeciálny 

kurz 
            

* žiaci  všeobecného kurzu   pre začiatočníkov, ktorí dosiahnu úroveň A2 po  troch rokoch, môžu dostať osvedčenie po 

III.ročníku; tí, ktorí danú úroveň nezvládnu, navštevujú kurz ešte 1 rok navyše a dostanú osvedčenie  po ukončení 

vyrovnávacieho kurzu 

 

b) sekundárne jazykové vzdelanie – nižšie B1 – B2.1 – stredné kurzy 

Úrovne kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky – 

učenie sa, vyučovanie, hodnotenie (SERR) 
Hrubé 

členenie 

A1 A2 B1 B2 C1 

C2 
 

Jemnejšie 

členenie 

 

A1.1 

 

A1.2 

 

A2.1 

 

A2.2 

 

B1.1 

 

B1.2 

 

B2.1 

 

B2.2 

 

C1.1 

 

C1.2 

 

C2.1 

hodín/týždeň 

spolu 
Stredný kurz 

-všeobecný 

jazyk, dospelí  

 
 

  

  
  

 

 
  

 

 

 
III. 

ročník 

 

 

III/IV. 

ročník 

 

 

IV. ročník 

Osvedčenie 

     

4 

280 

-všeobecný 

jazyk,  

žiacky 

     
IV. 

ročník 

 

IV./V 

ročník 
 

 

V. ročník 

Osvedčenie 

    4 

280 

Konverzačný 

kurz po 

ukončení  

stredného 

kurzu 

       1 

rok 
   2 

70 
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Špeciálny 

kurz- 

gramatický 

seminár 

      1 rok po  

IV. ročníku 
    1 

33 

 

 

c) sekundárne jazykové vzdelanie – vyššie B2.2 – C1.2 – vyššie kurzy 

 

Úrovne kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky – 

učenie sa, vyučovanie, hodnotenie (SERR) 
Hrubé 

členenie 

A1 A2 B1 B2 C1 

C2 
 

Jemnejšie 

členenie 

 

A1.1 

 

A1.2 

 

A2.1 

 

A2.2 

 

B1.1 

 

B1.2 

 

B2.1 

 

B2.2 

 

C1.1 

 

C1.2 

 

C2.1 

hodín/týždeň 

spolu 
Vyšší kurz 

-všeobecný 

jazyk, 

dospelí,   

 
 

  

  
  

 

 
  

 

    

 
V. 

ročník 

 

 

V./VI. 

ročník 
 

 

 

VI. 

ročník 

Osvedčenie 

  

4 

280 

Vyšší kurz 

-všeobecný 

jazyk,  

žiacky  

        

 

 
 

 

 
VI.ročník 

Osvedčenie 

  

4  

140 

Vyšší kurz 

Konverzačný-

vyrovnávací 
kurz, žiacky 

    

 

   V. 

ročník 

konv. 

V. ročník 

konv./VI. 

ročník 

  4 

140 

Špeciálny 

kurz – 

prekladový 

seminár 

         
 

1 rok po  

VI. ročníku 
 1 

33 

 

d) postsekundárne jazykové vzdelanie B2.2+ a  C1.2 + - prípravné kurzy na štátne jazykové 

skúšky 

 

 

Úrovne kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky – 

učenie sa, vyučovanie, hodnotenie (SERR) 
Hrubé 

členenie 

A1 A2 B1 B2+ C1+ 

C2 
 

Jemnejšie 

členenie 

 

A1.1 

 

A1.2 

 

A2.1 

 

A2.2 

 

B1.1 

 

B1.2 

 

B2.1 

 

B2.2+ 

 

C1.1 

 

C1.2+ 

 

C2.1 

hodín/týždeň 

spolu 

Špecializované 

kurzy 

Prípravný na 

základnú ŠJS 

 
 

  

  
  

 

 
  

 

   
1 rok po 

V.konv.. 

ročníku  

   

Vysvedčenie 

o ZŠJS 

 

 
 

 

 

 

  

4 

140 

Prípravný na 

všeobecnú  ŠJS 
         

1 rok po 

VI.ročníku 

 
Vysvedčenie 

o VŠJS 

 

 4 

140 
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5. Organizácia vyučovania, prijímanie na štúdium a hodnotenie študijných 

výsledkov  
         

     Jazyková škola v Poprade zriaďuje kurzy v týchto jazykoch: angličtina, nemčina,    

francúzština, španielčina, ruština, taliančina a slovenčina pre cudzincov resp.  ďalší cudzí 

jazyk podľa potrieb regiónu a podmienok personálneho zabezpečenia školy.  

          

       Vyučovanie (najčastejšie 2x2 hodiny týždenne) prebieha v pondelok až piatok v 

týchto vyučovacích časoch:         

 

 prvá smena      * od 14.40 do 16.10            

 druhá smena    * od 16.20 do 17.50            

 tretia smena     * od 18.00 do 19.30            

 

     V prvej smene sú zaradené všetky žiacke kurzy. V druhej a tretej smene hlavne kurzy so 

stredoškolákmi a dospelými. 

     

     Začiatok vyučovania: Vyučovanie vo všetkých kurzoch sa začína na druhý deň po 

oficiálnom začiatku školského roka. Prvý deň je otvoreným dňom, poslucháči dostanú vo 

vestibule školy  buletin JŠ na príslušný školský rok a všetky informácie týkajúce sa ich štúdia. 

    

     Nevyučuje sa v čase riadnych školských prázdnin, v čase štátnych sviatkov, v čase štátnych 

jazykových skúšok (2 dni) a posledný júnový týždeň. 

      

     Uchádzač o štúdium v jazykovej škole sa prihlasuje do kurzu písomne. Na prijatie na 

štúdium v jazykovej škole je potrebné odovzdať riadne vyplnenú prihlášku /kartu poslucháča/, 

preukázať sa dokladom o zaplatení školného a zápisného a splniť kritériá pre prijatie na 

štúdium (napr. pokiaľ sa chce poslucháč zapísať do vyššieho ročníka). Termíny a kritériá 

prijímania určuje riaditeľka JŠ. Spravidla však Jazyková škola v Poprade organizuje zápis do 

prvých ročníkov a vyšších ročníkov cudzích jazykov každý rok koncom júna.   

 

          Záujemcovia o zápis do 1. ročníka žiackeho kurzu musia dovŕšiť najmenej 11 

rokov. Záujemcovia o zápis do 1. ročníka žiackeho kurzu anglického jazyka, ktorí sa už tento 

jazyk učili, píšu v rámci zápisu  test  za účelom   ich správneho zaradenia podľa úrovne 

ovládania jazyka ( 1. ročník pokročilí začiatočníci, 1. ročník začiatočníci). 

      

     Záujemcovia o zapísanie sa na voľné miesta do kurzov postsekundárneho vzdelávania JŠ sa 

preukážu buď certifikátom o ukončení jazykového vzdelávania na úrovni stredného kurzu 

(úroveň B1-B2 SERR pre prípravný kurz na ZŠJS), alebo o ukončení jazykového vzdelávania 

na úrovni vyššieho kurzu ( úroveň B2-C1 pre prípravný kurz na VŠJS), alebo ich prijatie do 

kurzu je podmienené úspešným absolvovaním vstupného testu do daného kurzu.  

      

     Vyučovania sa môže zúčastniť iba prijatý poslucháč, ktorý preukázateľne zaplatil školné 

a zápisné a odovzdal vyplnenú kartu poslucháča. V prípade, že poslucháč nemôže nastúpiť do 

kurzu hneď od začiatku vyučovania, škola mu rezervuje miesto do konca septembra. Ak do 

toho termínu nenastúpi a písomne alebo osobne sa neospravedlní, jeho miesto bude poskytnuté 

ďalšiemu záujemcovi.  

      

          Zápisom do kurzu sa poslucháč zaväzuje na riadnu dochádzku. V prípade sporadickej 

alebo oneskorenej dochádzky hrozí, že poslucháč nezvládne predpísané učivo a stratí možnosť 
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postúpiť do vyššieho ročníka. Podmienkou na postup do vyššieho ročníka nie je len zvládnutie 

postupového testu, ale aj najmenej 70 % dochádzka. V prípade neprítomnosti na vyučovaní si 

musí poslucháč prebrať zameškanú látku sám. Pri absencii žiakov ZŠ na vyučovaní 

požadujeme ospravedlnenie od rodičov. 

     Úhrada nákladov na štúdium pozostáva z príspevku na úhradu ročných nákladov – 

„školné“ a zo zápisného (§ 53 Zákona č. 245/2008 Z. z.o výchove a vzdelávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov). Výšku úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách 

určuje zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením a to najviac 100 % sumy životného 

minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu (§2 písm.c/zákona č. 

601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov) alebo 100% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu 

podľa osobitného predpisu (§ 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších 

predpisov). Výšku zápisného určuje takisto zriaďovateľ.  

 

Školné sa vyberá dvakrát ročne, vždy na polrok školského roku, zápisné sa vyberá jednorázovo 

pri zápise do kurzu. 

 

Výška školného a zápisného na príslušný školský rok je oznámená širokej verejnosti 

prostredníctvom informačnej tabule vo vestibule školy a na internetovej stránke školy. 

Hodnotenie študijných výsledkov  

 

     Študijné výsledky poslucháča Jazykovej školy hodnotí na konci každého školského 

polroka učiteľ kurzu. Hodnotenie zapíše do triednej knihy. O úspešnom ukončení kurzu 

Jazyková škola vydá osvedčenie o absolvovaní časti vzdelávacieho programu (základný kurz, 

stredný kurz, vyšší kurz). Prospech poslucháča Jazykovej školy a účastníka skúšky sa hodnotí 

týmito štyrmi stupňami: 

 

stupeň 1 - výborný, 

stupeň  2 - veľmi dobrý, 

stupeň  3 - dobrý, 

stupeň  4 - nevyhovel. 

 

     Poslucháča, ktorý bol na konci školského roka klasifikovaný stupňom nevyhovel alebo 

nebol klasifikovaný, nie je možné zapísať do vyššieho ročníka kurzu. Môže sa opätovne 

prihlásiť do ročníka kurzu, v ktorom bol hodnotený stupňom nevyhovel. 

     Jazyková škola v Poprade vydáva osvedčenie o stupni zvládnutia cudzieho jazyka na 

úrovni základného, stredného a vyššieho kurzu. Toto osvedčenie vydáva na základe úspešne 

vykonanej skúšky za úhradu určenú riaditeľom jazykovej školy aj osobám, ktoré v Jazykovej 

škole neštudujú.  

 

Výška úhrady za preskúšanie o znalosti jazyka pre externých záujemcov na príslušný školský 

rok je oznámená širokej verejnosti prostredníctvom informačnej tabule vo vestibule školy a na 

internetovej stránke školy. 
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6. Organizácia štátnych jazykových skúšok 
 

     Štúdium v Jazykovej škole je možné ukončiť štátnou jazykovou skúškou. Štátna jazyková  

skúška sa vykonáva podľa vyhlášky MŠ SR č. 321/2008 Z.z. o jazykovej škole a skúšobného 

poriadku, ktorý je súčasťou tejto vyhlášky. 

     Štátnou jazykovou skúškou sa overuje stupeň osvojenia si cudzieho jazyka v rozsahu 

určenom skúšobným poriadkom podľa druhu štátnej jazykovej skúšky. 

      

Druhy štátnych jazykových skúšok: 

a) základná   - 1. stupeň náročnosti, 

b) odborná    - 2. stupeň náročnosti, /len úspešní maturanti bilingválneho gymnázia/ 

c) všeobecná - 2. stupeň náročnosti. 

 

     Jazyková škola v Poprade zriaďuje každý rok prípravné kurzy pre  poslucháčov na 

všeobecnú štátnu jazykovú skúšku, a podľa záujmu sporadicky aj prípravný kurz na 

základnú štátnu jazykovú skúšku. 

     Stupeň náročnosti pre základnú štátnu jazykovú skúšku je na úrovni 525 až 600 hodín 

výučby v kurzoch Jazykovej školy a zodpovedá jazykovou náročnosťou stupňu B2 

referenčného rámca. 

     Stupeň náročnosti pre všeobecnú štátnu jazykovú skúšku je na úrovni 840 až 980 hodín 

výučby v kurzoch Jazykovej školy a zodpovedá jazykovou náročnosťou stupňu C1 až C2 

referenčného rámca 

     Základnú štátnu jazykovú skúšku možno vykonať po dovŕšení sedemnásteho roku veku; 

ostatné druhy skúšok po dovŕšení osemnásteho roku veku. Riaditeľka Jazykovej školy môže 

výnimočne povoliť vykonanie základnej štátnej jazykovej skúšky alebo všeobecnej štátnej 

jazykovej skúšky aj mladšiemu účastníkovi, ak preukáže požadované jazykové zručnosti,  

kompetencie a vedomosti. 

     O úspešne vykonanej štátnej jazykovej skúške Jazyková škola vydáva vysvedčenie. 

 

Prihláška na štátne jazykové skúšky a termíny skúšok 

 

     Štátne jazykové skúšky sa konajú spravidla raz ročne, v jarnom termíne. Na štátne  

jazykové skúšky sa účastníci prihlasujú na predpísanom tlačive v Jazykovej škole. Súčasne s 

podaním úplne a správne vyplnenej prihlášky na štátnu jazykovú skúšku účastník preukáže 

zaplatenie úhrady. Ak účastník nesplní tieto podmienky, nebude pozvaný na skúšku. 

     Uchádzač podáva prihlášku na jarný termín do 31. marca. Termíny konania písomnej časti 

a ústnej časti štátnych jazykových skúšok určí riaditeľka Jazykovej školy po prerokovaní s 

predsedom komisie pre štátne jazykové skúšky a zverejní ich do 16. septembra príslušného 

školského roku. 

     Uchádzač o vykonanie štátnej jazykovej skúšky so zdravotným znevýhodnením 

vyžadujúci úpravu priebehu skúšky oznámi túto skutočnosť vopred a vyznačí ju v prihláške. 

K prihláške doloží odborný lekársky posudok, alebo odborný posudok centra 

špeciálnopedagogického poradenstva, prípadne centra pedagogicko-psychologického 

poradenstva, alebo odborníka na pervazívne poruchy vývinu, ktorý obsahuje presnú diagnózu 

a z nej vyplývajúce funkčné dôsledky. 

     Ak uchádzač o vykonanie štátnej jazykovej skúšky zruší prihlášku na skúšku pred dňom 

konania jej písomnej časti a po 31. marci,  Jazyková škola mu na požiadanie vráti úhradu 

zníženú o päť percent, ktoré predstavujú náklady spojené s registráciou uchádzača o  

vykonanie skúšky. 
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     Deň konania štátnej jazykovej skúšky oznámi riaditeľka Jazykovej školy písomne  

uchádzačovi o vykonanie skúšky najmenej tri týždne pred konaním písomnej časti skúšky a 

dva týždne pred konaním ústnej časti skúšky. 

     Ak uchádzač nepríde včas na skúšku a neospravedlní sa do troch dní od dátumu konania 

skúšky, Jazyková škola mu úhradu za vykonanie štátnej jazykovej skúšky nevráti. Ak 

uchádzač z vážnych osobných dôvodov nepríde na skúšku a ospravedlní sa, riaditeľka 

Jazykovej školy určí na vykonanie štátnej jazykovej skúšky jeden náhradný termín. Za štátnu 

jazykovú skúšku v náhradnom termíne účastník úhradu neplatí. 

      

Priebeh a hodnotenie štátnych jazykových skúšok 

 

    Štátnu jazykovú skúšku tvorí písomná časť a ústna časť. Témy písomnej časti a ústnej časti 

štátnych jazykových skúšok určuje predseda komisie pre štátne jazykové skúšky v súlade so 

skúšobným poriadkom. Obsah a rozsah písomnej časti a ústnej časti skúšky určuje skúšobný 

poriadok. 

     Písomná časť štátnej jazykovej skúšky a ústna časť štátnej jazykovej skúšky sa hodnotí 

každá samostatne stupňami prospechu: 

 

stupeň 1 - výborný, stupeň 2 - veľmi dobrý, 

stupeň 3 - dobrý, stupeň  4 - nevyhovel. 

     Rovnakými stupňami prospechu sa hodnotia jednotlivé zložky písomnej časti a ústnej časti 

skúšky. Uchádzač, ktorý nevyhovel v písomnej časti štátnej jazykovej skúšky, nemôže 

vykonať ústnu časť štátnej jazykovej skúšky. 

     Celkový prospech v štátnej jazykovej skúške, ktorý uchádzač môže dosiahnuť sa určí 

podľa výsledkov písomnej časti a ústnej časti štátnej jazykovej skúšky a hodnotí sa stupňami: 

 

prospel s vyznamenaním, 

prospel veľmi dobre, 

prospel, 

neprospel. 

 
Poplatky za štátne jazykové skúšky  

 
  Štátna jazyková skúška sa vykonáva za úhradu. Výšku úhrady za vykonanie ŠJS určí 

riaditeľka  Jazykovej školy po prerokovaní so zriaďovateľom. O výške úhrady sú uchádzači 

o vykonanie ŠJS informovaní na informačnej tabuli Jazykovej školy a na internetovej stránke 

školy. 
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7. Podmienky vzdelávania poslucháčov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami 

 
     Poslucháč so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je poslucháč, u ktorého je 

potrebné zabezpečiť ďalšie zdroje na podporu efektívneho jazykového vzdelávania. Použitie 

ďalších zdrojov umožní vytvoriť kvalitatívne nové prostredie, zodpovedajúce potrebám 

poslucháčov , ktorí si vyžadujú špeciálny prístup vo vzdelávaní. Špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby sú u poslucháča diagnostikované školským zariadením výchovného 

poradenstva a prevencie, prípadne obdobným zariadením pre dospelých. 

     Ak je zdravotné znevýhodnenie poslucháča takého charakteru, že je mu potrebné vytvoriť 

špeciálne podmienky na vzdelávanie, takýto poslucháč má špeciálne výchovno-vzdelávacie 

potreby a musí byť na škole evidovaný ako poslucháč so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, za podmienky jeho súhlasu alebo súhlasu jeho zákonného zástupcu. 

     Potvrdenie o tom, že poslucháč má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vydáva podľa 

kompetencií školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie na základe odborného 

vyšetrenia. 

     Poslucháč, ktorý sa vzdeláva v bežnom kurze Jazykovej školy a má špeciálne vzdelávacie 

potreby, môže mať vypracovaný individuálny vzdelávací program. Individuálny vzdelávací 

program vypracováva škola spoločne so školským zariadením výchovného poradenstva a 

prevencie podľa kompetencií. Podľa potreby môže Jazyková škola spolupracovať aj so 

špeciálnou školou. 

     Špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou je požiadavka na úpravu podmienok (obsahu, 

foriem, metód, prostredia a prístupov) vo vzdelávaní pre poslucháča jazykovej školy 

alebo kandidáta skúšky. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú zo 

zdravotného znevýhodnenia alebo zo sociálne znevýhodneného prostredia, zohľadnenie 

ktorých mu zabezpečí rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj schopností 

alebo osobnosti ako aj dosiahnutie primeraného stupňa jazykového vzdelania a 

primeraného začlenenia do spoločnosti. 

      

V podmienkach Jazykovej školy je poslucháč so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami  spravidla: 

 

1) poslucháč so zdravotným znevýhodnením, t.j.  

- poslucháč so zdravotným postihnutím: so sluchovým postihnutím, so zrakovým    

      postihnutím, s telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s    

      viacnásobným postihnutím (okrem poslucháča s mentálnym postihnutím), 

      -     poslucháč chorý alebo zdravotne oslabený, 

2) poslucháč zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

 

Ďalšie opatrenia na podporu efektívneho vzdelávania poslucháča so SZP v Jazykovej škole   

sú rôzneho druhu, predovšetkým: 

 

a) zabezpečenie odborného prístupu vo vzdelávaní, 

b) špeciálne vyučovacie pomôcky, kompenzačné pomôcky, úprava prostredia (napr.   

     bezbariérový prístup, ktorý zatiaľ škola nemá vybudovaný) a iné;  

c)  finančné – odpustenie alebo čiastočné odpustenie školného so súhlasom zriaďovateľa 

     Jazykovej školy, 

d)  poslucháči so zdravotným znevýhodnením, ktorí nemôžu splniť požiadavky príslušných 

     vzdelávacích oblastí a štandardov, sa vzdelávajú podľa individuálnych vzdelávacích 

     programov, 
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e)  poslucháčovi, ktorému zdravotné znevýhodnenie nedovoľuje realizovať vzdelávací 

     obsah, či realizovať niektorú jazykovú zručnosť sa môže v školskom vzdelávacom 

     programe nahradiť príslušná zručnosť príbuzným alebo iným vzdelávacím obsahom, 

     ktorý lepšie vyhovuje vzdelávacím možnostiam poslucháča. 

 

     Cieľom vzdelávania poslucháčov so zdravotným znevýhodnením je okrem 

všeobecných cieľov, vzdelávať týchto poslucháčov tak, aby čo najviac rozvinuli vlastné 

kompenzačné mechanizmy, aby plnohodnotne vnímali, prežívali vlastný život a aby sa 

stali tvorcami hodnôt, ktoré vytvoria cieľavedomou činnosťou. 

      

     Jazykové vzdelávanie poslucháčov so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje 

v kurzoch spolu s ostatnými poslucháčmi školy; ak má takýto poslucháč špeciálne 

vzdelávacie potreby, je vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý 

vypracúva škola v spolupráci so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie; 

zákonný zástupca žiaka má právo sa s týmto programom oboznámiť. 

 

Individuálny výchovno-vzdelávací program je dokument, ktorého účelom je plánovanie 

vzdelávania poslucháča podľa jeho špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. 

 

Individuálny výchovno-vzdelávací program obsahuje: 

- základné informácie o žiakovi a vplyve jeho diagnózy na výchovno-vzdelávací proces; 

- požiadavky na úpravu prostredia školy a triedy; 

- modifikáciu učebného plánu a učebných osnov; 

- aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov; 

- špecifické postupy hodnotenia učebných výsledkov žiaka; 

 

     Všetky špecifické úpravy sa vypracovávajú v individuálnom rozsahu a kvalite tak, aby 

zodpovedali špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám konkrétneho poslucháča.     

     Individuálny výchovno-vzdelávací program vypracováva triedny učiteľ kurzu v spolupráci 

so špeciálnym pedagógom, prípadne ďalšími zainteresovanými odbornými pracovníkmi podľa 

potreby a so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. Ak je žiakovi so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami potrebné prispôsobiť obsah vzdelávania, 

vypracuje vyučujúci daného jazyka v spolupráci so špeciálnym pedagógom ako súčasť 

individuálneho vzdelávacieho programu Úpravu učebných osnov konkrétneho cudzieho 

jazyka. Ide o úpravu obsahu vzdelávania poslucháča, nie o redukciu obsahu učiva. Vychádza 

sa pritom z učebných osnov konkrétneho jazyka v zmysle úpravy učiva s prihliadnutím na 

špecifiká vyplývajúce zo zdravotného znevýhodnenia poslucháča. 

 

     Individuálny výchovno-vzdelávací program sa v priebehu školského roka môže upravovať 

a doplňovať podľa aktuálnych špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka. Úpravy 

výchovno-vzdelávacieho programu sú výsledkom odborných konzultácií všetkých 

zainteresovaných odborníkov a oboznamuje sa s nimi aj zákonný zástupca žiaka. 

 

Vzdelávanie poslucháčov zo sociálne znevýhodneného prostredia  

(znevýhodnenie chudobou) 

Sociálne znevýhodnené prostredie je pre poslucháča – žiaka Jazykovej školy rodina : 

- ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny je najviac vo výške životného 

  minima, 
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- v ktorej aspoň jeden z rodičov alebo osoba, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti   

   patrí do skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, 

- ďalej ho  možno definovať ako prostredie, ktoré vzhľadom na sociálne a jazykové     

   podmienky   nedostatočne stimuluje rozvoj mentálnych, vôľových a emocionálnych    

   vlastností jednotlivca, nepodporuje jeho efektívnu socializáciu a neposkytuje dostatok   

   primeraných podnetov pre rozvoj osobnosti.    

 

     Jazykové vzdelávanie poslucháčov so sociálnym znevýhodnením sa uskutočňuje v kurzoch 

spolu s ostatnými poslucháčmi školy, bez individuálneho vzdelávacieho programu. 

 

     Jazyková škola v prípade poslucháča zo sociálne znevýhodneného prostredia môže na 

základe rozhodnutia riaditeľky znížiť alebo odpustiť úhradu nákladov na štúdium (školné a 

zápisné), ak povinná osoba, alebo plnoletá fyzická osoba o to písomne požiada a predloží 

doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej 

núdzi. Nárok na zníženie alebo odpustenie školného trvá len počas doby, kedy trvajú 

podmienky, ktoré takúto zmenu odôvodňujú. (Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 13/2008) 
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8. Učebné osnovy cudzích jazykov, základný kurz 

 

Názov a adresa školy Jazyková škola 

Mnoheľova 828, Poprad 

Názov školského vzdelávacieho 

programu 

Celoživotné jazykové vzdelávanie 

 

Kód a názov ŠVP ŠVP pre jazykové školy v Slovenskej republike 

SERR- Jazykové vzdelávanie 

 

Stupeň jazykového vzdelania Primárne jazykové vzdelanie (základný 

kurz) 

Úroveň A1 – A2 

Dĺžka štúdia 2-4 roky 

 

 

DRUHY KURZOV 
 

Názov kurzu  

Všeobecný jazyk 

Dospelí 

 

Anglický jazyk 

Nemecký jazyk 

Francúzsky jazyk  

Španielsky jazyk 

Časový rozsah výučby 4 hodiny týždenne, spolu 140 vyučovacích 

hodín ročne, 

Úroveň podľa SERR A1-A2 – základný kurz  

Dĺžka štúdia jazyka 2 roky, spolu najmenej 280 hodín 

 

 

Názov kurzu 

Všeobecný jazyk 

Žiacky  

Anglický jazyk 

Nemecký jazyk 

 

Časový rozsah výučby 4 hodiny týždenne, spolu 140 vyučovacích 

hodín ročne, 

Úroveň podľa SERR A1-A2 – základný kurz  

Dĺžka štúdia jazyka 2-3 roky, spolu najviac420 hodín 

 

Názov kurzu 

Všeobecný jazyk 

Dospelí a žiaci 

 

Taliansky jazyk 

Ruský jazyk 

Španielsky jazyk 

Japonský jazyk 
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Slovenský jazyk pre cudzincov 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 70 vyučovacích 

hodín ročne, 

Úroveň podľa SERR A1-A2 – základný kurz  

Dĺžka štúdia jazyka 3-4 roky, spolu najviac 420 hodín 

 

Názov kurzu 

Konverzačný po základnom kurze 

 

Anglický jazyk 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 70 vyučovacích 

hodín ročne, 

Úroveň podľa SERR A2  až B1  

Dĺžka štúdia jazyka 1 rok, spolu 70 hodín 

 

CHARAKTERISTIKA KURZOV PRIMÁRNEHO JAZYKOVÉHO 

VZDELÁVANIA 

 

     Kurz všeobecného jazyka v primárnom jazykovom vzdelávaní na Jazykovej škole 

v Poprade je kurzom zameriavajúcim sa na zvládnutie základov príslušného cudzieho jazyka 

na úrovni podľa SERR A1- A2, ktorý je tiež charakterizovaný ako Používateľ základov  

jazyka. Tento sa člení ďalej na fázu objavovania/oboznamovania sa s jazykom (A1) 

a počiatočnú fázu využívania základných komunikačných nástrojov (A2).  

     Kurz všeobecného jazyka – dospelí - navštevujú dospelí učiaci sa a mládež od 15 rokov, 

ktorí sa daný jazyk ešte doteraz neučili, alebo sú na úrovni A1 a potrebujú svoje jazykové 

zručnosti a komunikačné kompetencie zdokonaliť.  

     Žiacke kurzy navštevujú žiaci základných škôl vo veku od 11 rokov. Tí, ktorí sa už angliký 

jazyk učili na ZŠ píšu pri zápise vstupný test s obsahom komunikačnej úrovne A 1.1. Po 

úspešnom vládnutí testu sú zaradení do kurzu pre mierne pokročilých začiatočníkov. Pre 

úplných začiatočníkov a menej úspešných vo vstupnom teste sa zriaďuje žiacky kurz pre 

začiatočníkov. V označení kurzov jazykovej školy sú to poslucháči I. ročníkov dospelých, I. 

ročníkov - žiackych  (1. ročník základného kurzu) , poslucháči II. ročníkov dospelých a II. 

ročníkov žiackych (2. ročník základného kurzu) a poslucháči III. ročníkov žiackych (3. ročník 

základného kurzu) pri štyroch vyučovacích hodinách týždenne, ďalej poslucháči I. – IV. 

ročníkov pri dvoch vyučovacích hodinách týždenne. 

 

     Po absolvovaní základného kurzu sa podľa potrieb a záujmu poslucháčov pre obe skupiny 

zriadi kurz na vyrovnanie rozdielov a dosiahnutie požadovanej úrovne A1-A 2. Takýto kurz 

je možné zriadiť aj pre dospelých učiacich sa podľa ich záujmu.  Cieľom tohto kurzu je 

upevniť jazykové zručnosti získané v základnom kurze  v oblasti  všetkých jazykových  

zručností – čítanie a počúvanie s porozumením, písanie a hovorenie. Po ukončení 

konverzačného kurzu sa poslucháči zaradia do 1. ročníka stredného kurzu (4 hodiny týždenne) 
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     Vychádzajúc zo záujmu   verejnosti  je možné zriadiť konverzačný kurz  pre záujemcov, 

ktorých jazyková úroveň dosahuje minimálne úroveň absolventov základného kurzu. Cieľom 

tohto kurzu je upevniť a prehlbiť jazykové zručnosti získané v základnom kurze hlavne 

v oblasti hovorenia. Po ukončení konverzačného kurzu sa poslucháči zaradia do 1. ročníka 

stredného kurzu. (2 hodiny týždenne) 

 

     Pri vypracovaní osnov a obsahu vyučovania v kurzoch vychádzame z pedagogickej 

dokumentácie pre jednotlivé jazyky pre úroveň A1 a A2, ktorá bola vypracovaná Štátnym 

pedagogickým ústavom v Bratislave.  Vedomosti a zručnosti, ktoré poslucháči získavajú 

v základnom  kurze veľmi úzko súvisia s požiadavkami reálnej komunikácie v každodennom 

živote. Orientácia jazykového vzdelávania  na kompetencie vytvára poslucháčom  podmienky  

pre chápanie vzťahov medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta v ktorom existujú a tým 

prispieva k ich nepretržitému rozvoju v rámci celoživotného vzdelávania. Dôraz na odlišnosti 

v kultúrnych tradíciách umožňuje lepšie pochopenie  spoločného a rozdielneho v kultúrach 

cieľových cudzích jazykov a v našej kultúre.  

     V kurzoch dávame prednosť takým stratégiám, ktoré umožnia poslucháčovi stať sa 

aktívnym subjektom učenia sa cudzieho jazyka. Poslucháč kurzu má možnosť 

spolurozhodovať a spolupracovať. Vychádzame  z toho, že poslucháči sa dobrovoľne 

prihlásili  na výučbu cudzieho jazyka, ich motivácia a záujem učiť sa cudzí jazyk  je teda 

pomerne vysoká. Učiteľ kurzu túto motiváciu udržiava a ďalej rozvíja, poslucháčov 

povzbudzuje a podporuje  v ich snažení. Tomu  sú prispôsobené aj metódy a formy práce 

v kurze tak, aby výučba príslušného cudzieho jazyka bola zaujímavá a rôznorodá. 

     Hodnotenie poslucháčov vyplýva z kritérií hodnotenia pre výstupy.  Klasifikácia bude 

vychádzať  z pravidiel hodnotenia  uvedených v školskom vzdelávacom programe. Použijú sa 

adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. Vzhľadom na to, že jazykové vzdelávanie na 

jazykovej škole je záujmovým vzdelávaním v popoludňajších hodinách, použijeme v priebehu 

učenia sa jazyka aj nástroje  neformálneho hodnotenia a sebahodnotenia.(Čo dokážem).  

 

 

CIELE KURZOV PRIMÁRNEHO JAZYKOVÉHO VZDELÁVANIA 

 

     Cieľom kurzov primárneho jazykového vzdelávania v rámci príslušných cudzích jazykov 

je, aby poslucháč v rámci základného kurzu rozvíjal všeobecné kompetencie, komunikačné 

jazykové kompetencie  a komunikačné zručnosti v súlade s pedagogickou dokumentáciou 

pre jednotlivé jazyky pre úroveň A1 a A2, ktorá bola vypracovaná Štátnym pedagogickým 

ústavom v Bratislave. 

     Cieľom kurzov primárneho jazykového vzdelávania v rámci príslušných cudzích jazykov 

na Jazykovej škole v Poprade je dosiahnuť úroveň A1 – A2 v súlade s profilom absolventa 

základného kurzu, o čom bude  po úspešnom absolvovaní kurzu vydané osvedčenie o 

jeho absolvovaní. Podmienkou pre získanie tohto osvedčenia  je minimálne 70% úspešnosť 

v záverečnom hodnotení poslucháča a minimálne 70% dochádzka  na vyučovanie kurzu. 
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VÝCHOVNÉ A VZDELÁVACIE STRATÉGIE 
 

 V jednotlivých cudzích jazykoch využijeme pre utváranie a rozvíjanie vybraných 

kľúčových kompetencií v primárnom jazykovom vzdelávaní nasledujúce výchovné 

a vzdelávacie stratégie: 

Kompetencia vedieť sa učiť: 

·  Učitelia prezentujú vo výučbe rôzne spôsoby prístupov k štúdiu jazyka a vedú poslucháčov 

k tomu, aby ich využívali. 

·  Poslucháči sú vedení k tomu, aby hľadali súvislosti tak medzi jazykovými štruktúrami ako 

aj v slovnej zásobe. Tam, kde je to možné, využijú učitelia porovnávanie s iným cudzím 

jazykom, ktorý poslucháči poznajú a porovnanie s materinským jazykom. 

·  Poslucháči dostávajú také úlohy, v ktorých v rámci samostatnej práce vyhľadávajú 

a spracujú informácie z cudzojazyčných textov. 

·   Súčasťou hodín a domácej prípravy je práca so slovníkom, príručkami a internetom. 

 

Kompetencia  tvorivo riešiť problémy: 

·  Učitelia poskytujú poslucháčom priestor k samostatnému riešeniu jazykových problémov .  

·   Neustálou prácou s textom, v ktorom poslucháči nie vždy všetkému rozumejú a ktorý  

obsahuje neúplné vety a odseky, sa poslucháči učia zaobchádzať s neúplnými informáciami. 

Sú vedení k tomu, aby hľadali súvislosti a zmysel. 

·   Vo výučbe sú simulované modelové situácie, s ktorými sa poslucháči môžu stretnúť 

v praktickom živote v krajine cieľového jazyka (dialógy v rôznych kontextoch, počúvanie 

rozhovorov neznámych hovoriacich v cieľovom jazyku atď.) 
 

Kompetencia komunikatívna:  

 

·  Rozvoj komunikatívnej kompetencie je obsiahnutý v samotnej podstate cudzieho jazyka 

ako vyučovacieho predmetu. Zručnosti spojené s čítaním, počúvaním, hovorením a písaním sa 

u poslucháčov rozvíjajú štandartnými metódami výučby cudzieho jazyka. 

·   V rámci konverzácie učitelia  pestujú u poslucháčov schopnosť vyjadriť vlastný názor 

a obhájiť ho, rovnako ako umenie načúvať názorom iných a tieto aj tolerovať. 

·  Pri práci s jazykovým materiálom vedú učitelia poslucháčov k presnosti, k identifikácii 

podstatných informácií a rozvíjaniu ich interpretačných schopností. 

 

Kompetencia  sociálna a interakčná: 

·  Riešením úloh vo dvojiciach a v skupinách rozvíjajú poslucháči na hodinách svoju 

schopnosť spolupracovať. 

·   Zloženie kurzov z dospelých a mládeže umožňuje kontakt medzi ľuďmi - zástupcami 

rôznych profesií  a  rôznych vekových skupín, čo vedie k lepšiemu  vzájomnému pochopeniu 

rôznych generácií. Pre mládež je táto skutočnosť príležitosťou lepšie chápať svet práce a život 

po ukončení školy. 

·  Špecifický charakter učenia sa cudzieho jazyka rozvíja u poslucháčov schopnosť sústavnej 

práce s  dlhodobými cieľmi. 
 

Kompetencia byť demokratickým občanom: 

·  Učiteľ zadáva poslucháčom úlohy, v ktorých porovnávajú spôsob života, zvyky a obyčaje 

u nás a v krajine cieľového jazyka a vyjadrujú sa k spoločenským, kultúrnym a geografickým 

odlišnostiam. 

· Učiteľ diskutuje s poslucháčmi o odlišnom spôsobe života v iných krajinách a poukazuje na 

potrebu tolerancie iných zvyklostí a názorov. 
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STRATÉGIA VYUČOVANIA 

Metódy 

 

     Podľa obsahu vyučovacích hodín sa budú pri všetkých tematických celkoch využívať 

adekvátne metódy podporujúce autonómne učenie, teda  učenie, ktoré podporuje aktivitu 

učiaceho sa, jeho samostatnosť a motiváciu. Činnosti a zadania úloh majú čo najviac 

zodpovedať požiadavkám  reálnej komunikácie v každodennom živote. Poslucháči majú čo 

najviac rozprávať, počúvať, čítať a písať. V popredí stojí verbálna komunikácia. Sústavnými 

praktickými jazykovými činnosťami by mali byť poslucháči pripravovaní na osobné kontakty  

s cudzojazyčne hovoriacimi partnermi. 

     Rôznorodosť metód má vzbudiť, podporovať a ďalej rozvíjať záujem o učenie sa cudzích 

jazykov. Čiastkové oblasti učenia sa cudzích jazykov (rečové zručnosti, slovná zásoba, 

gramatika, výslovnosť) si  sčasti vyžadujú odlišné metódy prezentácie a sprostredkovania  

(informačno - receptívna – výklad, reproduktívna – riadený rozhovor, heuristická – rozhovor, 

riešenie úloh). 

Formy práce 
 

     Podľa obsahu vyučovacích hodín sa využívajú pri všetkých tematických celkoch 

nasledujúce formy práce: 

 

Individuálna práca poslucháčov - domáce úlohy, príprava na prácu v iných sociálnych 

formách počas hodín cudzieho jazyka, práca  s pracovným zošitom. 

Práca vo dvojiciach -  príprava na ústne a písomné aktivity, ústna komunikácia (minidialógy, 

dialógy), čítanie s porozumením,  vzájomná kontrola prác vytvorených v jazyku. 

Skupinová práca -  počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, jazykové štruktúry 

a slovná zásoba, práca na projektoch. 

Práca v pléne - jazykové hry, piesne, hry s kartičkami, precvičovanie ústneho prejavu 

a výslovnosti, fázy kontroly a zbierania výsledkov práce jednotlivcov, dvojíc, skupín, práca 

s pracovným zošitom. 

Frontálne vyučovanie -  informačné celky (napr. referovanie o vlastnej krajine alebo krajine 

cudzieho jazyka, prezentácia nového jazykového materiálu, kontrola a analýza prác 

poslucháčov). 

 

OBSAH  VZDELÁVANIA  PRE  ZÁKLADNÝ  KURZ 

 

JAZYK ANGLICKÝ 

 

Spôsobilosti a funkcie jazyka 

     Pri vyučovaní  anglického jazyka v základnom kurze sa budú rozvíjať nasledujúce 

spôsobilosti a funkcie jazyka:  

°Upútať pozornosť, pozdraviť, odpovedať na pozdrav, poďakovať a vyjadriť svoje uznanie, 

rozlúčiť sa; 

°Informovať sa,  začleniť informáciu; 

°Identifikovať, opísať niečo, potvrdiť/odmietnuť; 



33 

 

°Vyjadriť svoj názor, vyjadriť svoj súhlas a nesúhlas, vyjadriť presvedčenie, vyjadriť stupeň 

istoty; 

°Vyjadriť svoje želanie a túžby, vyjadriť svoje plány (blízke a budúce)  

°Vyjadriť svoje znalosti/neznalosti - schopnosti/neschopnosti; 

°Vyjadriť svoj smútok a skľúčenosť, vyjadriť fyzickú bolesť, utešiť, podporiť, dodať odvahu; 

°vyjadriť nádej, sklamanie, strach, znepokojenie, obavu, ubezpečiť; 

°Zistiť spokojnosť a nespokojnosť s niečím, vyjadriť čo mám rád, čo sa mi páči/nepáči, čo 

nemám rád, vybrať si z ponuknutých možnosti najobľubenejšiu 

°Vyjadriť príkaz, zákaz, dať súhlas, vyjadriť sociálnu alebo morálnu podporu, získať 

povolenie, súhlas, dať súhlas, povoliť, odmietnuť, sľubiť; 

°Vyjadriť prekvapenie, vyjadriť záujem ot o, čo niekto rozpráva, vyjadriť nezáujem 

°Ospravedlniť sa;  

°Žiadať od niekoho niečo a odpovedať na žiadosť, navrhnúť niekomu niečo, aby to urobil 

odpovedať na návrh iného, varovať pred niekým/niečím, poradiť 

°Predstaviť niekoho, reagovať na predstavenie niekoho, privítať, predniesť prípitok; 

° Začať tel. rozhovor, udržiavať tel. rozhovor a ukončiť ho, začať rozhovor; 

°Uistiť sa či som bol pochopený/ či som pochopil 

°Spomenúť si na niekoho/niečo, pripomenúť niečo, kondolovať, gratulovať; 

°Začať a ukončiť list; 

°Rozprávať krátky príbeh. 

°Začať rozhovor 

 

Jazykové prostriedky 

     Pre získanie menovaných spôsobilosti a funkcií anglického jazyka v základnom kurze 

sú potrebné tieto jazykové prostriedky: 

 

°Časovanie pomocného slovesa to be, to have;  

°Časovanie  plnovýznamových slovies v jednoduchom prítomnom, jednoduchom 

minulom, prítomnom priebehovom  , predprítomnom čase 

°Tvorba otázky a záporu v jednotlivých časoch 

°Väzba to be going to + infinitiv , prítomný priebehový čas na vyjadrenie budúcich dejov 

° will – budúci čas, jednoduchý prítomný čas pre vyjadrenie budúcich dejov u špecifických 

slovies 

°Časovanie modálneho  slovesa v prítomnom čase 

°Pravidelné a nepravidelné slovesá  

°Väzba there is/there are 

°Sloveso want to + neurčitok 
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°Sloveso need + podst. meno 

°Rozkazovací spôsob 

°Slovesá+infinitív+gerundium 

°Väzba I´d like to+sloveso 

°Opisný tvar modálnych slovies – be allowed to 

 

°Množné číslo podstatných mien 

°Určitý a neurčitý člen 

°Použitie some, any, no a ich zloženiny 

°Počitateľné a nepočitateľné podstatné meno 

 

°Prídavné mená  

°Privlastňovacie prídavné mená 

°Prídavné mená miery a kvality v základnom tvare 

°Stupňovanie príd. mien 

 

°Osobné, opytovacie, ukazovacie  a privlastňovacie zámená 

 

°Príslovky frekvencie 

°Tvorenie prísloviek 

°Stupňovanie prísloviek 

 

°Predložky miesta, času 

°Základné  a radové číslovky 

°Slovosled vo vete oznamovacej a opytovacej   

°Účelové vety 

°Určujúce vzťažné vety 

°Podmienkové súvetie 1.typu 

 

Okruhy slovnej zásoby 

     Pri vyučovaní  anglického jazyka v základnom kurze sa budú rozvíjať komunikačné 

jazykové kompetencie a komunikačné zručnosti v rámci týchto tematických okruhov  : 

 

° Rodina a spoločnosť - Osobné údaje, Rodina – vzťahy v rodine, Národnosť/Štátna 

príslušnosť, Tlačivá dokumenty 
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° Domov a bývanie- Môj dom/byt, Zariadenie, Domov a jeho okolie, Bývanie v meste a na 

dedine  

 

° Ľudské telo a starostlivosť o zdravie - Ľudské telo, Fyzické charakteristiky, Charakterové 

vlastnosti človeka, Choroby a nehody 

 

° Stravovanie- Stravovacie návyky, Mäso a mäsové výrobky, Zelenina a ovocie, Nápoje, 

Cestoviny a múčne výrobky, Mliečne výrobky 

 

° Voľný čas a záľuby- Záľuby, Knihy a čítanie, Rozhlas a televízia, Internet 

 

° Doprava a cestovanie- Dopravné prostriedky, osobná doprava, príprava na cestu a 

cestovanie 

 

° Vzdelávanie a práca - Škola a jej zariadenie, Učebné predmety, Pracovné činnosti a 

profesie 

 

° Človek a príroda - Zvieratá/rastliny, Počasie, Životné prostredie 

 

° Multikultúrna spoločnosť - Cudzie jazyky, Rodinné sviatky, Cudzojazyčná komunikácia, 

Štátne a cirkevné sviatky 

 

° Obliekanie a móda - Základné druhy oblečenia, Odevné doplnky 

° Šport – Druhy športu: zimné a letné, individuálne a kolektívne 

° Obchod a služby – Nákupne zariadenia, Pošta a telekomunikácie 

° Krajiny , mestá a miesta –Krajiny a svetadiely, Moja krajina a moje mesto 

 

Učebné zdroje 

    Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa v 1.ročníku základneho kurzu 

anglického jazyka a na dosiahnutie cieľov sa  využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

 

Jazyk a kurz Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

 

Jazyk anglický 

 

 

Všeobecný jazyk - 

dospelí 

 

 

 

 

 

 

 

Žiacky kurz –nultý 

 

 

 

 

Face2face/Starter 

Vydavateľstvo Cambridge 

 

 

 

 

 

 

 

Playway to English 4 

Vydavateľstvo Cambridge 

Tabuľa 

 

PC 

 

Dataprojektor 

 

Interaktívna 

tabuľa 

Slovníky 

 

Názorné učebné 

pomôcky 

 

Časopisy,noviny 

 

Koláže 

 

Mapy 

 

Učebnica 

a pracovný zošit 

 

Internet 

 

Knižnica 
 

Softvéry k 

učebniciam 
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Žiacky kurz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eyes Open 1 

Vydavateľstvo Cambridge 

 

 

Štrukturované 

zbierky 

materiálov 

(jazykové 

portfólio) 
 

 

    Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa v 2.ročníku základneho kurzu 

anglického jazyka a na dosiahnutie cieľov sa  využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Jazyk a kurz Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

 

Jazyk anglický 

 

 

Všeobecný jazyk - 

dospelí 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiacky kurz  

 

 

 

 

Face2face/Elementary 

Vydavateľstvo Cambridge 
 

 

 

 

 

 

 

 

Eyes Open 1-2 

Vydavateľstvo Cambridge 
 

Tabuľa 

 

PC 

 

Dataprojektor 

 
Interaktívna 

tabuľa 

Slovníky 

 

Názorné učebné 

pomôcky 

 

Časopisy,noviny 

Koláže 

Mapy 

Učebnica 

a pracovný zošit 

Štrukturované 

zbierky 

materiálov 

(jazykové 

portfólio) 
 

Internet 

 

Knižnica 

 

Softvéry k 

učebniciam 

 

     Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa v 3.ročníku základneho kurzu 

anglického jazyka a na dosiahnutie cieľov sa  využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

 

 

Jazyk a kurz Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

 

Jazyk anglický 

 

Žiacky kurz  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eyes Open 2-3 

Vydavateľstvo Cambridge 

 

 

 

 
 

Tabuľa 

 

PC 

 

Dataprojektor 
 

 

Interaktívna 

tabuľa 

Slovníky 

 

Názorné učebné 

pomôcky 

 

Časopisy,noviny 

 

Koláže 

 

Mapy 

 

Učebnica 

a pracovný zošit 

 

Internet 

 

Knižnica 

 

Softvéry k 

učebniciam 
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Štrukturované 

zbierky 

materiálov 

(jazykové 

portfólio) 
 

     Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa v konverzačnom kurze po 

absolvovaní základného kurzu a na dosiahnutie cieľov sa  využijú nasledovné učebné 

zdroje:  

Jazyk a kurz Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

 

Jazyk anglický 

 

 

Konverzačný kurz 

ZKJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melanie Wiliams: 

 

Real life – pre-intermediate 

Tabuľa 

 

PC 

 

Dataprojektor 

 
 

Slovníky 

 

Názorné učebné 

pomôcky 

 

Časopisy,noviny 

 

Koláže 

 

Mapy 

 

Učebnica 

a pracovný zošit 

 

Štrukturované 

zbierky 

materiálov 

(jazykové 

portfólio) 
 

Internet 

 

Knižnica 

 

 

 

JAZYK NEMECKÝ 

 

Spôsobilosti a funkcie jazyka 

Pri vyučovaní  nemeckého jazyka v základnom kurze sa budú rozvíjať nasledujúce 

spôsobilosti a funkcie jazyka:  

°Upútať pozornosť, pozdraviť, odpovedať na pozdrav, rozlúčiť sa, poďakovať, vyjadriť svoje 

uznanie, predstaviť sa, niekoho predstaviť, reagovať na to, niekoho osloviť a reagovať na 

oslovenie; 

°Informovať sa, potvrdiť informáciu, oznámiť informáciu, odpovedať na žiadosť, trvať na 

niečom, získavať informácie,oznámiť, 

°Identifikovať, opísať niečo potvrdiť, pripustiť informáciu niekoho iného, opraviť informáciu; 

°Vyjadriť svoj súhlas/nesúhlas, svoj názor, vyjadriť presvedčenie, vzdor, protestovať, vyjadriť 

stupeň istoty; 

°Vyjadriť svoje želanie , túžby, vyjadriť svoje plány; 

°Vyjadriť svoje znalosti/neznalosti, svoje schopnosti vykonať nejakú činnosť 
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°Vyjadriť radosť z niečoho, šťastie, uspokojenie, sympatie, vyjadriť fyzickú bolesť, utešiť, 

podporiť, dodať odvahu; 

°Vyjadriť nádej, sklamanie, strach, znepokojenie, úľavu, spokojnosť, nespokojnosť, 

posťažovať sa, zistiť spokojnosť/nespokojnosť s niekým/s niečím; 

°Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, prejaviť záujem; 

°Vyjadriť svoj hnev, svoju zlú náladu, reagovať na hnev a zlú náladu, urážať, nadávať; 

°Vyjadriť príkaz, zákaz, dať súhlas, dohodnúť sa prijať ponuky, zdráhať sa, vyhrážať sa, 

sľúbiť, prijať ponuky, dohodnúť sa; 

°Vyjadriť záujem o niečo, vyjadriť prekvapenie,, vyjadriť, že ma niekto/niečo 

prekvapil/prekvapilo resp. neprekvapilo, vyjadriť nezáujem; 

°Obviniť, seba a iných, priznať sa, odmietnuť obvinenie 

°Navrhnúť niekomu , aby niečo vykonal, aby sme niečo spoločne vykonali, ponúknuť pomoc, 

navrhnúť, že niečo požičiam, darujem, pýtať sa na prianie, ponúkať veci a pomoc, predmety, 

ponúknuť pomoc, pozvať, sľúbiť; 

°Varovať pred niekým/niečím, poradiť,  

°Dodať odvahu, podporiť, žiadať od niekoho niečo v budúcnosti, odpovedať na žiadosť, 

návrh; 

°Spomenúť si na niekoho/niečo, vyjadriť, že som na niečo /niekoho zabudol, pripomenúť, 

gratulovať; 

°Privítať niekoho, predstaviť sa, reagovať na predstavenie niekoho; 

°Začať, udržať a ukončiť telefonický rozhovor;  

°Začať rozhovor, ukončiť vyjadrenie, váhať, hľadať slová, poprosiť o pomoc pri vyjadrovaní, 

opraviť sa, vypýtať si slovo, zabrániť niekomu v rozhovore, naznačiť pokračovanie v reči, 

prenechať a odovzdať slovo, vyzvať hovoriť, vyzvať mlčať; 

 

°Prosiť o vysvetlenie, komentár  

°Uistiť sa či som bol pochopený/ či som pochopil; 

°Začať príbeh, historku, uviesť vyjadrenie, zdôrazniť, vyzdvihnúť, ukončiť vyjadrenie, uviesť 

príklad; 

°Navrhnúť novú tému, pýtať sa na názor,  prosiť o posúdenie; 

°Vedieť osloviť v osobných a formálnych listoch, vedieť ich ukončiť; 

 

Jazykové prostriedky 

     Pre získanie menovaných spôsobilosti a funkcií  v základnom kurze jazyka 

nemeckého sú potrebné tieto jazykové prostriedky: 

 

°Pomocné slovesá haben a sein  

°Časovanie pravidelných a nepravidelných slovies v prítomnom čase, vykanie v nemčine, 

časovanie slovies s odlučiteľnou a neodlučiteľnou predponou 
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°Modálne slovesá v prítomnom čase a v préterite 

°Väzba slovies 

°Zvratné slovesá 

°Rozkazovací spôsob 

°Preteritum pomocných slovies , pravidelných a niektorých nepravidelných slovies 

°Perfektum pomocných, pravidelných a niektorých nepravidelných slovies 

°Konjunktiv slovesa haben 

 

°Určitý a neurčitý člen, záporový člen 

°Skloňovanie podstatných mien 

°Spodstatnelé slovesá 

°Spodstatnelé príd. mená 

 

°Prídavné mená a ich väzba 

°Stupňovanie prídavných mien 

°Skloňovanie prídavných mien 

 

°Obmedzovacia spojka „aber“, sondern 

° Zvolanie 

°Castice záporu, modálne častice, porovnávacie častice 

°Zámená osobné, privlastňovacie, ukazovacie, neurčité, obligatórne „es“ 

°Predložky miesta a času 

°Základné číslovky 

°Radové číslovky 

 

°Slovosled v jednoduchej vete -oznamovacia veta, opytovacia veta, rozkazovacia veta  

°Stavba vety s modálnym slovesom 

°Vedľajšie vety bez spojky a so spojkou „dass“  

°Stavba vety s modálnym slovesom 

°Vedlajšie vety s „weil“ 

°Vetný zápor 

°Infinitívna konštrukcia s „zu“ 

°Vedľajšia veta s uvádzacím slovom na „w“ 
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Okruhy slovnej zásoby 

     Pri vyučovaní  nemeckého jazyka v základnom kurze sa budú rozvíjať komunikačné 

jazykové kompetencie a komunikačné zručnosti v rámci týchto tematických okruhov  : 

 

° Rodina a spoločnosť - Osobné údaje, Rodina – vzťahy v rodine, Národnosť/Štátna 

príslušnosť, Tlačivá dokumenty 

 

° Domov a bývanie- Môj dom/byt, Zariadenie , Domov a jeho okolie, Bývanie v meste a na 

dedine 

 

° Ľudské telo a starostlivosť o zdravie- Ľudské telo, Fyzické charakteristiky, Charakterové 

vlastnosti človeka, Choroby a nehody 

 

° Stravovanie - Stravovacie návyky, Mäso a mäsové výrobky, Zelenina a ovocie, Nápoje, 

Cestoviny a m,účne výrobky, Mliečne výrobky 

 

° Voľný čas a záľuby – Záľuby, Knihy a čítanie, Rozhlas, televízia a internet 

 

° Doprava a cestovanie- Dopravné prostriedky, Osobná doprava, Príprava na cestu a 

cestovanie 

 

° Vzdelávanie a práca- Škola a jej zariadenie, Učebné predmety, Pracovné činnosti a profesie 

 

° Človek a príroda- Zvieratá/rastliny, Počasie, Životné prostredie 

 

° Multikultúrna spoločnosť- Cudzie jazyky, Rodinné sviatky, Cudzojazyčná komunikácia, 

Štátne a cirkevné sviatky 

 

° Obliekanie a móda- Základné druhy oblečenia, Odevné doplnky 

 

° Šport- Druhy športov ako záľuba, Letné a zimné druhy športov, Individuálne a kolektívne 

 

° Obchod a služby- Nákupné zariadenia, Pošta a telekomunikácia 

 

° Krajiny, mestá a miesta- Krajiny a mestá, Miesta v meste a v prírode, Krajiny a svetadiely, 

Moja krajina a moje mesto 

 

° Kultúra a umenie- Druhy kultúrnych inštitúcii v meste, Kultúrne činnosti ako záľuby 

 

° Človek a spoločnosť, komunikácia- Osvojovanie si jazyka, pokyny učiteľa 

 

° Mládež a jej svet- Obľúbené činnosti 

 

° Zamestnanie- Povolania ako osobné údaje, Iné povolania 

 

Učebné zdroje 

    Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa v 1.ročníku nemeckého jazyka 

a na dosiahnutie cieľov sa  využijú nasledovné učebné zdroje:  
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Jazyk a kurz Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

 

Všeobecný jazyk: 

 

Jazyk nemecký 

dospelí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jazyk nemecký 

žiacky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menschen A1.1 

Vydavateľstvo Hueber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menschen A1.1 

Vydavateľstvo Hueber 

 

Tabuľa 

 

PC 

 

Dataprojektor 

 

CD-prehrávač 

 

Kazetový 

magnetofón 
 

Interaktívna 

tabuľa 

Slovníky 

 

Názorné 

učebné 

pomôcky 

 

Časopisy, 

noviny 

 

Koláže 

 

Mapy 

 

Učebnica 

a pracovný 

zošit 

 

Štrukturované 

zbierky 

materiálov 

(jazykové 

portfólio) 

 

Internet 

 

Knižnica 
 

 

     Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa v 2.ročníku nemeckého jazyka 

a na dosiahnutie cieľov sa  využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Jazyk a kurz Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

 

Všeobecný jazyk: 

 

Jazyk nemecký 

dospelí ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jazyk nemecký 

žiacky 

 

 

Menschen A1.2 

Vydavateľstvo Hueber 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menschen A1.2 

Vydavateľstvo Hueber 
 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 
 

Interaktívna 

tabuľa 

Slovníky 

Názorné 

učebné 

pomôcky 

Časopisy, 

noviny 

Koláže 

Mapy 

Učebnica 

a pracovný 

zošit 

Štrukturované 

zbierky 

materiálov 

(jazykové 

portfólio) 
 

Internet 

Knižnica 
 

     Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa v 3.ročníku nemeckého jazyka 

(žiacke kurzy) a na dosiahnutie cieľov sa  využijú nasledovné učebné zdroje:  
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Jazyk a kurz Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

 

Všeobecný jazyk: 

Jazyk nemecký 

žiacky 

 

dospelí 

 

Menschen A2.2 

Vydavateľstvo Hueber 
 

 

 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 
 

Interaktívna 

tabuľa 

Slovníky 

Názorné 

učebné 

pomôcky 

Časopisy, 

noviny 

Koláže 

Mapy 

Učebnica 

a pracovný 

zošit 

Štrukturované 

zbierky 

materiálov 

(jazykové 

portfólio) 

Internet 

Knižnica 
 

 

JAZYK FRANCÚZSKY 

 

Spôsobilosti a funkcie jazyka 

          Pri vyučovaní  francúzskeho jazyka v základnom kurze sa budú rozvíjať 

nasledujúce spôsobilosti a funkcie jazyka:  

 

°Upútať pozornosť, pozdraviť, odpovedať na pozdrav, poďakovať a vyjadriť svoje uznanie, 

rozlúčiť sa, privítať predniesť prípitok; 

°Informovať sa, potvrdiť, odpovedať na žiadosť; 

°Identifikovať, opísať, vyjadriť nesúhlas, opraviť, potvrdiť; 

°Vyjadriť svoj názor, súhlas/nesúhlas, presvedčenie, vzdor, protestovať, vyjadriť stupeň 

istoty; 

°Vyjadriť svoje želanie , túžby, vyjadriť svoje plány; 

°Vyjadriť svoje znalosti/neznalosti, svoju schopnost vykonať nejakú činnosť; 

°Vyjadriť radosť z niečoho, šťastie, uspokojenie, sympatie, vyjadriť fyzickú bolesť, utešiť, 

podporiť, dodať odvahu; 

°Vyjadriť nádej, sklamanie, strach, znepokojenie, úľavu, spokojnosť, nespokojnosť, 

posťažovať sa, zistiť spokojnosť/nespokojnosť s niekym/ s niečim; 

°Vyjadriť čo mám rád, čo sa mi páči; vyjadriť, že niekoho mám rád, vybrať si z ponúknutých 

možností; 

°Vyjadriť hnev, zlú náladu, reagovať na hnev, urážať nadávať; 

°Vyjadriť príkaz, zákaz, povolenie, súhlas, odmietnuť, zakázať, vzoprieť sa proti zákazu, 

spochybniť ho, vyhrážať sa, sľúbiť; 

°Ospravedlniť sa; 

°Obviniť, obviniť sa, priznať sa, odmietnuť obvinenie, vyčítať; 

°Vyjadriť záujem o niečo, vyjadriť prekvapenie, vyjadriť nezáujem; 
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°Žiadať od niekoho niečo, odpovedať na žiadosť, navrhnuť niekomu , aby niečo vykonal, aby 

sme niečo spoločne vykonali, ponúknuť pomoc, navrhnúť, že niečo požičiam, darujem, pýtať 

sa na prianie, ponúkať veci, predmety, ponúknuť pomoc, pozvať, sľúbiť; 

°Varovať pred niekym/niečim, poradiť, dodať odvahu, adresovať niekomu svoje želanie; 

°Spomenúť si na niekoho/niečo, vyjadriť, že som na niekoho/niečo zabudol, pripomenúť, 

kondolovať, gratulovať; 

°Začať list, ukončiť list; 

° Predstaviť niekoho, predstaviť sa, reagovať na predstavenie, privítať; 

° Odpovedať pri telefonickom rozhovore, začať, udržať a ukončiť telefonický rozhovor;  

°Začať rozhovor, ujať sa slova v rozhovore, vypýtať si slovo, vrátiť sa k nedopovedanému, 

keď ma prerušili, zabrániť niekomu v rozhovore; 

°Uistiť sa že účastníci komunikácie pochopili moje vyjadrenie, uistiť sa, či som dobre 

pochopil, čo mi bolo povedané, požiadať o pomoc pri vyjadrovaní nahradiť zabudnuté 

neznáme slovo, opraviť sa; 

°Porozprávať jednoduchý príbeh 

 

Jazykové prostriedky 

          Pre získanie menovaných spôsobilosti a funkcií  v základnom kurze francúzskeho 

jazyka sú potrebné tieto jazykové prostriedky: 

 

° Základy výslovnosti, prízvuk intonácia, viazanie 

 

° Určitý, neurčitý a delivý člen 

° Rod a číslo podstatných a prídavných mien 

 

° Zápor a rozkazovací spôsob 

° Časovanie slovies triedy: parler, finir, prendre 

° Časovanie niektorých nepravidelných slovies 

° Časovanie modálnych slovies 

° Neosobné slovesné formy  

°  Blízky budúci čas, jednoduchý budúci čas 

° Zvratné slovesá 

° Minulý čas: passé récent, passé composé, imparfait 

° Súslednosť časov 

 

° Príslovky  

° Stupňovanie prídavných mien a prísloviek 
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° Porovnávanie (kvalita, kvantita, akcia)  

 

° Predložky 

° Osobné zámená ako podmet, ako predmet 

° Nesamostatné osobné zámená  

° Ukazovacie a privlastňovacie zámená 

° Opytovacie, vzťažné a neurčité zámená 

 

° Tvorenie otázky 

° Základy gramatickej stavby vety 

° Jednoduché podmienkové vety 

° Vzťažné vety /qui, que, ou/ 

Okruhy slovnej zásoby 

          Pri vyučovaní  francúzskeho jazyka v základnom kurze sa budú rozvíjať 

komunikačné jazykové kompetencie a komunikačné zručnosti v rámci týchto 

tematických okruhov: 

 

° Rodina a spoločnosť - Osobné údaje, Rodina – vzťahy v rodine  

 

° Domov a bývanie - Môj dom/byt, Zariadenie , Opis predmetov 

 

° Ľudské telo a starostlivosť o zdravie- Fyzické charakteristiky, zdravie a choroba 

 

° Stravovanie- Stravovacie návyky, Mäso a mäsové výrobky, Zelenina a ovocie, Nápoje 

 

° Voľný čas a záľuby – Záľuby 

 

° Doprava a cestovanie - Dopravné prostriedky 

 

° Vzdelávanie a práca - Škola a jej zariadenie, Učebné predmety 

 

° Človek a príroda - Kalendár,  Počasie, Klíma, Ochrana životného prostredia, fauna, flóra 

 

° Multikultúrna spoločnosť- Cudzie jazyky, Rodinné sviatky, Francúzske a slovenské 

sviatky, životný štýl 

 

° Obliekanie a móda- Základné druhy oblečenia 

 

° Šport -Druhy športov ako záľuba 

 

° Obchod a služby- Nákupné zariadenia 

 

° Krajiny, mestá a miesta – Život v meste a na vidieku 
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° Kultúra a umenie - Druhy kultúrnych inštitúcii v meste , Kultúrne činnosti ako záľuby 

 

° Človek a spoločnosť, komunikácia, Mas-médiá, Sociálne správanie sa 

 

° Zamestnanie – Podnik, Pracovné pomery, kariéra, plat, Nezamestnanosť 

 

° Veda a technika v službách ľudstva 

 

° Slovensko – základné údaje 

 

° Krajina, ktorej jazyk sa učím- základné údaje 

 

° Stručný prehľad francúzskych dejín 
 

° Stručná geografia Francúzska, Práca s mapou 

 

Učebné zdroje 

     Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa v 1. ročníku francúzskeho 

jazyka a na dosiahnutie cieľov sa  využijú nasledovné učebné zdroje:  
 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne výučbové prostriedky Ďalšie zdroje 

 

 

 

Marie Noelle Cocton: 

Saison 1 

Méthode de Francais 

Cahier d´activités 

Unité 1 – 6 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Interaktívna 

tabuľa 

Slovníky 

Názorné učebné pomôcky 

Časopisy, noviny 

Koláže 

Mapy 

Učebnica a pracovný zošit 

Štrukturované zbierky materiálov 

(jazykové portfólio) 
 

Internet 

Knižnica 

Alliance Francaise 

     Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa v 2.ročníku francúzskeho jazyka 

a na dosiahnutie cieľov sa  využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne výučbové prostriedky Ďalšie zdroje 

 

Marie Noelle Cocton: 

Saison 1 

Méthode de Francais 

Cahier d´activités 
Unité 7 – 9 

Marie Noelle Cocton: 

Saison 2 

Méthode de Francais 

Cahier d´activités 
Unités 1 – 3  

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Interaktívna 

tabuľa 

Slovníky 

Názorné učebné pomôcky 

Časopisy, noviny 

Koláže 

Mapy 

Učebnica a pracovný zošit 

Štrukturované zbierky materiálov (jazykové 

portfólio) 
 

Internet 

Knižnica 

Alliance 

Francaise 
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JAZYK ŠPANIELSKY 

 

Spôsobilosti a funkcie jazyka 

 

     Pri vyučovaní  španielskeho jazyka v základnom kurze sa budú rozvíjať nasledujúce 

spôsobilosti a funkcie jazyka:  

 

Spôsobilosti  Funkcie  

1. Nadviazať kontakt 

 

Upútať pozornosť,pozdraviť 

Odpovedať na pozdrav 

Rozlúčiť sa, poďakovať a vyjadriť svoje 

uznanie 

2. Vypočuť si ,  podať, opraviť  informácie 

 

Informovať sa, potvrdiť (trvať na 

niečom) 

Začleniť informáciu, odpovedať na 

žiadosť 

3. Vybrať si z ponúkaných možností 

 

Identifikovať, opísať 

Potvrdiť/Odmietnuť (vyjadriť nesúhlas) 

Opraviť (korigovať) 

4. Vyjadriť svoj názor 

 

Vyjadriť svoj názor,  

Vyjadriť svoj súhlas,  nesúhlas 

Vyjadriť presvedčenie, vzdor 

Protestovať, vyjadriť stupeň istoty 

5. Vyjadriť svoju vôľu / nevôľu 

 

Vyjadriť svoje želania/túžby 

Vyjadriť svoje plány (blízke a budúce) 

6. Vyjadriť svoju schopnosť 

 

Vyjadriť vedomosti/poznatky/zistenia 

Vyjadriť neznalosť 

Vyjadriť svoju schopnosť vykonať 

nejakú činnosť 

7. Vnímať a prejavovať svoje city 

 

Vyjadriť radosť z niečoho, šťastie, 

uspokojenie 

Vyjadriť smútok, skľúčenosť,  sympatie 

Vyjadriť fyzickú bolesť 

Utešiť, podporiť, dodať odvahu 

8. Vyjadriť očakávania a reagovať na ne 

 

Vyjadriť nádej, sklamanie 

Vyjadriť strach, znepokojenie, obavu 

Ubezpečiť, vjadriť úľavu 

Vyjadriť spokojnosť, nespokojnosť, 

posťažovať si 

Zistiť spokojnosť/nespokojnosť niekoho 

s niekým/s niečím 

9. Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus 

 

Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo 

uznávam 

Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád 

Vybrať si z ponúkaných možností 

najobľúbenejšiu 

10. Reagovať vo vyhrotenej situácii 

 

Vyjadriť svoj hnev, zlú náladu 

Reagovať na hnev, na zlú náladu 

niekoho iného 

Urážať, Nadávať 
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11. Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá alebo 

povinnosti 

 

Vyjadriť príkaz/zákaz 

Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu 

Získať povolenie, súhlas 

Dať súhlas, povoliť niečo, Sľúbiť 

Odmietnuť  Zakázať 

Vyhrážať sa 

Vzoprieť sa proti zákazu/Spochybniť 

zákaz 

12. Reagovať na nesplnenie pravidiel alebo povinností 

 

Obviniť, obviniť sa, priznať sa 

Ospravedlniť sa 

Odmietnuť obvinenie,Vyčítať 

13. Reagovať na príbeh alebo udalosť 

 

Vyjadriť záujem o niečo 

Vyjadriť záujem o to, čo niekto 

rozpráva 

Vyjadriť prekvapenie 

Vyjadriť, že ma niekto/niečo 

neprekvapil/-lo 

Vyjadriť nezáujem 

14. Ponúknuť a reagovať na ponuku 

 

Žiadať od niekoho niečo 

Odpovedať na žiadosť 

Ponúknuť pomoc (urobiť niečo 

namiesto niekoho iného) 

Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem 

Odpovedať na návrh niekoho iného 

15. Reagovať na niečo, čo sa má udiať v budúcnosti 

 

Varovať pred niekým/niečím 

Poradiť, Dodať odvahu/Podporiť 

Adresovať niekomu svoje želanie 

16. Reagovať na niečo, čo sa udialo v minulosti 

 

Spomenúť si na niečo/niekoho 

Vyjadriť, že som na niečo/niekoho 

zabudol 

Pripomenúť 

Kondolovať,Gratulovať 

17. Reagovať pri prvom stretnutí 

 

Predstaviť niekoho, Predstaviť sa 

Reagovať na predstavenie niekoho 

Privítať, Predniesť prípitok 

18. Korešpondovať 

 

Korešpondovať 

Začať list a ukončiť list 

19. Telefonovať 

 

Začať, udržiavať a ukončiť telefonický 

rozhovor 

24. Uistiť sa v rozhovore, že moje slová/môj 

výklad/môj argument boli pochopené 

 

Uistiť sa, že účastníci komunikácie 

pochopili moje vyjadrenia 

Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo 

bolo povedané 

Požiadať o pomoc pri vyjadrovaní 

ohľadom problematického 

slova/vyjadrenia/frázy 

Nahradiť zabudnuté/nepoznané slovo 

Hľadať slovo/vetu, Opraviť sa, vrátiť sa 

k rozhovoru 

25. Porozprávať niečo  na tému 

 

Rozprávať príbeh 

Začať príbeh, historku, anekdotu 

Zhrnúť príbeh, historku 
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Jazykové prostriedky 

     Pre získanie menovaných spôsobilosti a funkcií španielskeho jazyka v základnom 

kurze sú potrebné tieto jazykové prostriedky: 

° Časovanie  plnovýznamových pravidelných a nepravidelných  slovies v jednoduchom 

prítomnom(presente), jednoduchom minulom (pretérito indefinido), prítomnom priebehovom 

(presente contínuo) , zloženom minulom (pretérito perfecto) , im perfekte (imperfecto) čase , 

pretérite  plusquamperfecte , budúcom  čase 

° Tvorba otázky,  záporu, zvolania a rozkazu  v jednotlivých časoch 

° Rozdiel a použitie slovies  SER –ESTAR –HABER  ,   rozdiel medzi SER – ESTAR  pri 

väzbách s prídavným menom 

°  Zvratné a nezvratné slovesá , postavenie zvratných zámen vo vete  

° Rozkazovací spôsob – kladný – priamy a nepriamy , záporný ( subjutívna forma) 

° Použitie slovies typu : DOLER, GUSTAR, ENCANTAR,  

° Väzba IR + A + INFINITÍV  na vyjadrenie budúcich dejov 

° Tvorba a použitie trpného príčastia – particípia – pravidelná a nepravidelná 

° Tvorba prechodníka – gerundia  

 ° MARCADORES TEMPORALES  - pre jednoduchý minulý čas, imperfektum, zložený minulý 

čas 

° ESTAR + GERUNDIO , LLEVAR + GERUNDIO 

° Budúci čas – FUTURO IMPERFECTO  - vyjadrenie budúcnosti, pravdepodobnosti 

v prítomnosti, pravidelná a nepravidelná tvorba 

° Spojovací spôsob prítomného času – SUBJUNTIVO  - pravidelná a nepravidelná tvorba  

°Podmieňovací spôsob – MODO CONDICIONAL SIMPLE -   pravidelná a nepravidelná 

tvorba  

° Predminulý čas – PRETÉRITO PLUSQUAMPERFECTO – tvorba a použitie 

° Časová súslednosť – ESTILO INDIRECTO  - prenos informácie 

° Rod podstatných a prídavných mien a postavenie prídavných mien vo vete 

° Množné číslo podstatných  a prídavných mien  

° Určitý a neurčitý člen 

° Vyjadrenie pádov v španielčine , pádové predložky 

 

° Predložky (miesta, času) a predložkové väzby  

°  Predložky POR –PARA  - rozdiel a použitie 

 

° Ukazovacie ,  privlastňovacie, osobné, opytovacie  zámená ( samostatné a nesamostatné) 

° Zámená priameho a nepriameho predmetu, postavenie zámen priameho a nepriameho 

predmetu vo vete  

°  Stupňovanie príd. mien – pravidelné a nepravidelné , absolútny superlatív 



49 

 

° Porovnávanie podstatných a prídavných mien  

 

° Príslovky frekvencie a tvorba prísloviek z prídavných mien  

 

° Základné  a radové číslovky 

 

° Slovosled vo vete oznamovacej opytovacej  , zvolacej vete  

° Infinitívne konštrukcie  - PODER + INF , QUERER + INF, TENER + OUE + INF, DEBER 

+ INF, HAY +QUE +INF,  ES NECESARIO + INF, ANTES DE + INF, DESPÚES DE 

+INF, AL + INF,  PARA + INF,   

° Podmienkové súvetia – skutočná podmienka – SI + PRESENTE + FUTURO  

 

Okruhy slovnej zásoby 

     Pri vyučovaní  španielskeho jazyka v základnom kurze sa budú rozvíjať 

komunikačné jazykové kompetencie a komunikačné zručnosti v rámci týchto 

tematických okruhov  : 

 
° Rodina a spoločnosť - Osobné údaje, rodina – vzťahy v rodine, národnosť/štátna 

príslušnosť,  rodinné udalosti – svadba a  narodeniny,  rasizmus, xenofóbia, emigrácia , 

generačné konflikty – model slovenskej a španielskej rodiny – porovnanie a rozdiely 

 

° Zamestnanie -  povolania – predmety, činnosti a miesta výkonu práce, hľadanie si 

zamestnania a prijímací pohovor, inzeráty  

° Domov a bývanie- Môj dom/byt, zariadenie, domov a jeho okolie, bývanie v meste a na 

dedine – výhody a nevýhody, bývame v podnájme a „vo svojom“ – výhody  a nevýhody , 

bývame v rodinnom dome a bytovke 

 

° Ľudské telo a starostlivosť o zdravie - Ľudské telo – fyzický a psychicky  popis,  choroby 

a nehody, civilizačné choroby, životospráva , nálada , alternatívna medicína a alternatívne 

liečebné terapie 

 

° Stravovanie- jedlo a potraviny, množstvo –váha –balenie potravín, recepty španielskej 

kuchyne, zvláštnosti latinskoamerickej kuchyne 

 

° Nákupy   -  nákupy  jedla, oblečenia , typy obchodov, spôsoby platby, nákupy cez internet – 

výhody a nevýhody ,  

 

° Voľný čas a záľuby- Záľuby, trávenie voľného času, režim dňa, šport, športové a rekreačné  

zariadenia, dovolenka – aktívna -pasívna  

 

° Doprava a cestovanie- Dopravné prostriedky, osobná doprava, príprava na cestu 

a cestovanie, moje mesto, moja dedina , výhody a nevýhody  bývania na vidieku a v meste, 

ako sa ide .....,  príprava cesty, ubytovanie sa v hoteli,    
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° Počasie - Počasie, životné prostredie, ochrana životného prostredia, živelné katastrofy, 

ekológia a ekoterorizmus ,  

 

° Španielske  a latinskoamerické reálie -  geografia, kultúra, zvláštnosti, jazyk, história 

Španielska, sviatky, významné osobnosti Španielska a Južnej Ameriky 

 

° Kultúra -  hudba, maľba, kino 

 

° Životopis   - životopis slávnych osôb 

 

° Režim dňa  - režim dňa  - pracovného, voľného dňa, víkendu, domáce práce a povinnosti  

 

° Masovokomunikačné prostriedky -  televízia, rádio, internet , tlač – porovnanie, výhody 

a nevýhody, právo na súkromný život  a ochrana súkromia , jazyk sms a chat,  

 

Učebné zdroje 

 

    Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa v 1.ročníku základného kurzu 

španielskeho jazyka pri 4 vyučovacích hodinách týždenne a na dosiahnutie cieľov sa  

využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne výučbové prostriedky Ďalšie zdroje 

 

 

Aventura 1- K. Brožová, 

Lic Carlos Ferrer 

Peňaranda 

Klett nakladeteľstvo, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľa 

 

PC 

 

Dataprojektor 

 

 

 

Diktafón 

 

 

Slovníky 

 

Názorné učebné pomôcky 

 

Interaktívne multimediálne dvd   

 

Časopisy,noviny 

 

Koláže 

 

Mapy 

 

Učebnica a pracovný zošit 

 

Štrukturované zbierky materiálov 

(jazykové portfólio) 

Internet 

 

Knižnica 

 

 

 

 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa v 2.ročníku základného kurzu 

španielskeho jazyka pri 4 vyučovacích hodinách týždenne a na dosiahnutie cieľov sa  

využijú nasledovné učebné zdroje:  
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Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

 

 

Aventura 1- K. Brožová, 

Lic Carlos Ferrer Peňaranda 

Klett nakladeteľstvo, 2009 

 

 

 

 

 

Tabuľa 

 

PC 

 

Dataprojektor 

 

  

Slovníky 

 

Názorné učebné pomôcky 

 

Časopisy,noviny 

 

Koláže 

 

Mapy 

 

Učebnica a pracovný zošit 

 

Štrukturované zbierky 

materiálov (jazykové portfólio) 

 

Špan.filmy  

Internet 

 

Knižnica 
 

 

V prípade otvorenia kurzov s dvomi vyučovacími hodinami týždenne sa obsah 

kurzov jazyka španielskeho rozdelí na štyri školské roky. 

 

 

JAZYK TALIANSKY 
 

Spôsobilosti a funkcie jazyka 

   Pri vyučovaní talianskeho jazyka v základnom kurze sa budú rozvíjať nasledujúce 

spôsobilosti a funkcie jazyka: 

- Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou 

o Upútať pozornosť,pozdraviť,odpovedať na pozdrav, rozlúčiť sa, poďakovať a 

vyjadriť svoje uznanie 

- Vypočuť si a podať informácie 

o Informovať sa, potvrdiť (trvať na niečom), začleniť informáciu, odpovedať na 

žiadosť 

- Vybrať si z ponúkaných možností 

o  Identifikovať, opísať, potvrdiť/odmietnuť (vyjadriť nesúhlas), opraviť 

(korigovať) 

- Vyjadriť svoj názor 

o Vyjadriť svoj názor, vyjadriť svoj súhlas,  nesúhlas, vyjadriť 

presvedčenie,vyjadriť vzdor, protestovať, vyjadriť stupeň istoty 

- Vyjadriť svoju vôľu  

o Vyjadriť svoje želania/túžby, svoje plány (blízke a budúce) 

- Vyjadriť svoju schopnosť 
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o Vyjadriť vedomosti/poznatky/zistenia,  neznalosť,  svoju schopnosť vykonať 

nejakú činnosť 

- Vnímať a prejavovať svoje city 

o Vyjadriť radosť z niečoho, šťastie, uspokojenie, vyjadriť smútok, skľúčenosť, 

vyjadriť sympatie,  fyzickú bolesť, utešiť, podporiť, dodať odvahu 

- Vyjadriť očakávania a reagovať na ne 

o Vyjadriť nádej,  sklamanie,  strach, znepokojenie, obavu, ubezpečiť, vyjadriť 

úľavu, vyjadriť spokojnosť, vyjadriť nespokojnosť, posťažovať si, zistiť 

spokojnosť/nespokojnosť niekoho s niekým/s niečím 

- Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus 

o Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo uznávam, vyjadriť, že niekoho/niečo 

nemám rád, vybrať si z ponúkaných možností najobľúbenejšiu 

- Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá alebo povinnosti 

o Vyjadriť príkaz/zákaz,  morálnu alebo sociálnu normu, získať povolenie, súhlas 

o Dať súhlas, povoliť niečo, odmietnuť, zakázať, vzoprieť sa proti 

zákazu/Spochybniť zákaz, vyhrážať sa, sľúbiť 

- Reagovať na nesplnenie pravidiel alebo povinností 

o Obviniť, obviniť sa, priznať sa, ospravedlniť sa, odmietnuť obvinenie, vyčítať 

- Reagovať na príbeh alebo udalosť 

o Vyjadriť záujem o niečo, vyjadriť záujem o to, čo niekto rozpráva, vyjadriť 

prekvapenie, vyjadriť, že ma niekto/niečo neprekvapil/-lo, vyjadriť nezáujem 

- Ponúknuť a reagovať na ponuku 

o Žiadať od niekoho niečo, odpovedať na žiadosť, navrhnúť niekomu, aby niečo 

vykonal, navrhnúť niekomu, aby sme spoločne niečo vykonali, ponúknuť pomoc 

(urobiť niečo namiesto niekoho iného), navrhnúť, že niečo požičiam/darujem 

o Odpovedať na návrh niekoho iného 

- Reagovať na niečo, čo sa má udiať v budúcnosti 

o Varovať pred niekým/niečím, poradiť, dodať odvahu/podporiť 

o Adresovať niekomu svoje želanie 

- Reagovať pri prvom stretnutí 

o Predstaviť niekoho, predstaviť sa, reagovať na predstavenie niekoho, privítať 

o Predniesť prípitok 

- Telefonovať 

o Začať, udržiavať a ukončiť telefonický rozhovor 
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- Vymieňať si názory, komunikovať s niekým 

o Začať rozhovor, ujať sa slova v rozhovore, vypýtať si slovo, vrátiť sa k 

nedopovedanému, keď ma prerušili, zabrániť niekomu v rozhovore 

- Uistiť sa v rozhovore, že moje slová/môj výklad/môj argument boli pochopené 

o Uistiť sa, že účastníci komunikácie pochopili moje vyjadrenia 

o Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo bolo povedané 

o Požiadať o pomoc pri vyjadrovaní ohľadom problematického 

slova/vyjadrenia/frázy, nahradiť zabudnuté/nepoznané slovo 

o Hľadať slovo/vetu, opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru 

 

Jazykové prostriedky 

   Pre získanie menovaných spôsobilosti a funkcií talianskeho jazyka v základnom kurze 

sú potrebné tieto jazykové prostriedky: 

 

Jednotné a množné číslo mužského a ženského rodu prídavných mien na –o, -a, -e 

Vypúšťanie člena 

Podstatné mená na –tà 

Určitý člen 

Neurčitý člen v množnom čísle  

Delivý člen 

Podstatné mená ženského rodu na –o  

 

Poco/troppo/molto/tanto s podstatnými menami, príslovkami a prídavnými menami  

Množné číslo prídavných mien 

Elízia prídavného mena questo 

 

Podmetové osobné zámená 

Opytovacie zámená 

Ukazovacie zámená questo a quello 

Privlastňovacie zámená 

Privlastňovacie zámená jednotného čísla s menami členov rodiny  

Questo/a/i/ 

Voi zdvorilostná forma  
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Číslovky od 0 do 100 

 

Prítomný čas – oznamovací spôsob slovies essere a avere  

Prítomný čas – oznamovací spôsob slovesa fare 

Prítomný čas – oznamovací spôsob nepravidelných slovies pri troch typoch časovania  

Prítomný čas – oznamovací spôsob slovies prendere a restare  

Prítomný čas – oznamovací spôsob modálnych slovies volere, potere, dovere  

Prítomný čas – oznamovací spôsob nepravidelných slovies sapere, conoscere, studiare  

Prítomný čas – oznamovací spôsob slovesa potere + neurčitok 

Prítomný čas – oznamovací spôsob slovies stare a capire 

Prítomný čas – oznamovací spôsob slovesa preferire  

Rozkazovací spôsob slovesa scusare  

Prítomný čas – oznamovací spôsob slovies potere a volere 

Prítomný čas – oznamovací spôsob slovies andare a venire  

Prítomný čas – oznamovací spôsob slovesa uscire presente 

Prítomný čas – oznamovací spôsob chiamarsi presente 

Prítomný čas – oznamovací spôsob slovesa dire  

 

Príslovky spôsobu 

C'è/ ci sono  

 

Predložka na vyjadrenie trvania  

Predložky s dátumom  

Jednoduchá predložka di na vyjadrenie množstva  

Da a in spolu s mesiacmi 

Andare in/a 

Di – miesto pôvodu   

Essere di, venire da  

 

Veta 

Otázka 

Súhlas a zápor 

Záporná veta s non 

Neurčitková veta 
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Aver bisogno di – frazeol 

 

Intonácia pri vyjadrovaní emócií  

Intonácia pri vyjadrovaní záujmu  

Intonácia pri vyjadrovaní prekvapenia 

Talianska abeceda 

Elízia   

 

Vyjadrenie času 

Okruhy slovnej zásoby 

   Pri vyučovaní talianskeho jazyka v základnom kurze sa budú rozvíjať komunikačné 

jazykové kompetencie a komunikačné zručnosti v rámci týchto tematických okruhov: 

 

Rodina a spoločnosť - Osobné údaje - Rodina - vzťahy v rodine - Národnosť/štátna 

príslušnosť - Tlačivá/dokumenty - Vzťahy medzi ľuďmi - Náboženstvo 

 

Domov a bývanie - Môj dom/byt  - Zariadenie bytu - Domov a jeho okolie - Bývanie v meste a 

na dedine - Spoločnosť a životné prostredie - Spoločnosť a jej životný štýl 

Ľudské telo, starostlivosť o zdravie - Ľudské telo - Fyzické charakteristiky - Charakterové 

vlastnosti človeka - Choroby a nehody - Hygiena a starostlivosť o telo 

- Zdravý spôsob života - Nemocnica a klinika, lekáreň a lieky, poistenie 

 

Doprava a cestovanie  - Dopravné prostriedky - Osobná doprava - Príprava na cestu 

a cestovanie - Turistika a cestovný ruch - Problémy cestných, železničných a leteckých sietí 

 

Vzdelávanie a práca -  Škola a jej zariadenie - Učebné predmety - Pracovné činnosti 

a profesie - Školský systém - Celoživotné vzdelávanie - Pracovné podmienky 

 

Človek a príroda -  Zvieratá/fauna – Počasie - Rastliny/flóra – Klíma - Človek a jeho životné 

prostredie - Príroda okolo nás – ochrana životného prostredia 

 

Voľný čas a záľuby -  Záľuby - Knihy a čítanie - Rozhlas, televízia a internet - Výstavy 

a veľtrhy - Kultúra a jej vplyv na človeka - - Umenie a rozvoj osobnosti 
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Stravovanie -  Stravovacie návyky -   Mäso a mäsové výrobky-  - Zelenina a ovocie- Nápoje-  

Cestoviny a múčne výrobky - Mliečne výrobky-  Stravovacie zariadenia -Príprava jedál - 

Kultúra stolovania - Zdravá výživa 

 

Multikultúrna spoločnosť - Cudzie jazyky - Rodinné sviatky - Cudzojazyčná komunikácia - 

Štátne a cirkevné sviatky - Zvyky a tradície v rôznych krajinách 

- Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií 

 

Obliekanie a móda - Základné druhy oblečenia - Odevné doplnky - Výber oblečenia na rôzne 

príležitosti - Druhy a vzory odevných materiálov - Móda a jej trendy 

 

Šport - Druhy športu: zimné a letné, individuálne a kolektívne - Športové disciplíny - 

Význam športu pre rozvoj osobnosti - Nové trendy v športe - Fair play športového zápolenia 

 

Obchod a služby - Nákupné zariadenia - Pošta a telekomunikácie - Druhy a spôsoby nákupu 

a platenia - Hotely a hotelové služby - Centrá krásy a zdravia (kaderníctva, fitnes, ...) - 

Kultúra nakupovania a služieb 

Krajiny, mestá a miesta - Krajiny a svetadiely - Moja krajina a moje mesto - Geografický 

opis krajiny - Kultúrne a historické pamiatky krajín a miest 

 

Kultúra a umenie - Druhy umenia - Kultúra a jej formy -Umenie – spoločnosť – Kultúra 

 

Človek a spoločnosť, komunikácia - Jazyk ako dorozumievací prostriedok - Formy 

komunikácie - Kultúra komunikácie 

 

Mládež a jej svet - Aktivity mládeže - Vzťahy medzi rovesníkmi - Generačné vzťahy 

- Predstavy mládeže vo svete 

 

Zamestnanie - Pracovné pomery a kariéra - Platové ohodnotenie - Nezamestnanosť 

 

Veda a technika v službách ľudstva - Technické vynálezy - Vedecký pokrok 

 

Vzory a ideály - Človek, jeho vzory a ideály - Pozitívne a negatívne vlastnosti 
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Slovensko - Geografické údaje – História - Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície 

 

Krajina, ktorej jazyk sa učím - Geografické údaje – História - Turistické miesta, 

kultúrne zvyky a tradície 

 

Učebné zdroje 

 Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa v 1. a 2. ročníku základného kurzu 

talianskeho jazyka pri dvoch vyučovacích hodinách týždenne a na dosiahnutie cieľov sa 

využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

 

Odborná literatúra Didaktická technika Materiálne výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

 

Nuovissimo Progetto 

Italiano I. – Libro 

- Quaderno 

Vydavateľstvo 

Edilingua 2019  
  

 

Tabuľa 

 

PC 

 

Dataprojektor 

 

Interaktívna tabuľa 

 

 

Slovníky 

Názorné učebné pomôcky 

Časopisy, noviny 

Mapy 

Učebnica a pracovný zošit 

 

Audio nahrávky 

 

Video nahrávky  

Internet 

 
 

 

JAZYK RUSKÝ 
 

Spôsobilosti a funkcie jazyka 

 

Pri vyučovaní  ruského jazyka v základnom kurze sa budú rozvíjať nasledujúce spôsobilosti a 

funkcie jazyka : 

 

Spôsobilosti  Funkcie  

1. Nadviazať kontakt v súlade s 

komunikačnou situáciou  

 

Upútať pozornosť  

Pozdraviť  

Odpovedať na pozdrav  

Rozlúčiť sa  

Poďakovať a vyjadriť svoje uznanie  

2. Vypočuť si a podať informácie  

 

Informovať sa  

Potvrdiť (trvať na niečom)  

Začleniť informáciu  

Odpovedať na žiadosť  

3. Vybrať si z ponúkaných možností  

 

Identifikovať  

Opísať  

Potvrdiť/Odmietnuť (vyjadriť nesúhlas)  

Opraviť (korigovať)  



58 

 

4. Vyjadriť svoj názor  
 

Vyjadriť svoj názor  

Vyjadriť svoj súhlas  

Vyjadriť svoj nesúhlas  

Vyjadriť presvedčenie  

Vyjadriť vzdor  

Protestovať  

Vyjadriť stupeň istoty  

5. Vyjadriť svoju vôľu  

 

Vyjadriť svoje želania/túžby  

Vyjadriť svoje plány (blízke a budúce)  

6. Vyjadriť svoju schopnosť  
 

Vyjadriť vedomosti/poznatky/zistenia  

Vyjadriť neznalosť  

Vyjadriť svoju schopnosť vykonať nejakú činnosť  

7. Vnímať a prejavovať svoje city  

 

Vyjadriť radosť z niečoho, šťastie, uspokojenie  

Vyjadriť smútok, skľúčenosť  

Vyjadriť sympatie  

Vyjadriť fyzickú bolesť  

Utešiť, podporiť, dodať odvahu  

8. Vyjadriť očakávania a reagovať na 

ne  

 

Vyjadriť nádej  

Vyjadriť sklamanie  

Vyjadriť strach, znepokojenie, obavu  

Ubezpečiť  

Vyjadriť úľavu  

Vyjadriť spokojnosť  

Vyjadriť nespokojnosť, posťažovať si  

Zistiť spokojnosť/nespokojnosť niekoho s 

niekým/s niečím  

9. Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus  

 

Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo uznávam, 

Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád,Vybrať 

si z ponúkaných možností najobľúbenejšiu  

10. Reagovať vo vyhrotenej situácii  

 

Vyjadriť svoj hnev, zlú náladu  

Reagovať na hnev, na zlú náladu niekoho iného  

Urážať  

Nadávať  

11. Stanoviť, oznámiť a prijať 

pravidlá alebo povinnosti  

 

Vyjadriť príkaz/zákaz  

Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu  

Získať povolenie, súhlas  

Dať súhlas, povoliť niečo  

Odmietnuť  

Zakázať  

Vzoprieť sa proti zákazu/Spochybniť zákaz  

Vyhrážať sa  

Sľúbiť  

12. Reagovať na situáciu  

 

Obviniť, obviniť sa, priznať sa  

 

Jazykové prostriedky 

 

     Pre získanie menovaných spôsobilosti a funkcií ruského jazyka v základnom kurze sú 

potrebné tieto jazykové prostriedky: 

 

Výslovnosť 
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- Intonácia ruskej vety, predovšetkým rôznych typov opytovacích  viet. 

- Výslovnosť tvrdých a mäkkých párových spoluhlások (l-ľ, r-ř,  z-z°, m-m°, p-p° ap.). 

- Výslovnosť redukovaných samohlások v neprízvučných slabikách. 

- Výslovnosť nepárových tvrdých spoluhlások ž, š, c a slabík gi,  ki, chi 

- Výslovnosť nepárových mäkkých spoluhlások č, šč. 

- Výslovnosť koncoviek -ogo, -ego, zvratnej častice sia, ťsia 

- Výslovnosť spojení predložka, ktorá sa končí na spoluhlásku,  a slovo, ktoré sa začína na 

samohlásku (s otcom, bez Ivana, pod  oknom, v armiji). 

- Výslovnosť skupín spoluhlások, napr. čt, čn, lnc, bb (čto,  konečno, solnce, subbota ap.). 

 

Lexika 

 

- Používanie slovies pohybu idti - chodiť, jechať - jezdiť,  prísloviek miesta tuda - siuda, tam - 

zdes. 

- Vyjadrovanie slovenského rád pomocou ľubiť, rad. 

- Slovesá položiť, postaviť, povesiť ako ekvivalenty slovenského  dať niečo niekam. 

- Frekventované ruské slovesá s väzbou odlišnou od väzby slovenských slovies s rovnakým 

významom, napr.: učastvovať v, interesovaťšia čem, igrať v(vo), rabotať kem, zabotiťsa o 

kom. 

 

Gramatika 

Vetná skladba 

A. Produktívne i receptivne 

- Základné typy kladnej i zápornej oznamovacej vety, opytovacie  vety s opytovacím slovom 

a bez opytovacieho slova. 

- Vety s väzbami u meňa jesť - u meňa net (ne bylo, ne budet). 

- Syntaktické štruktúry so spojkami a, no a časticou ne, napr.:  Eto sdelal ne ja. Prišol ne 

Viktor, a Saša. On chotel  magnitofon, no roditeli ne rozrešili. 

- Väzby s neurčitkom typu: Kak dojechať do teatra? Zakryť okno? 

- Vyjadrovanie prípustky pomocou chotia. 

- Podraďovacie súvetia s vedľajšími vetami predmetovými,  časovými, podmienkovými, 

príčinnými a účelovými s li, kogda,  jesli, potomu čto(tak kak), čtoby. 

- Vyjadrovanie účelu pomocou väzieb: sloveso pohybu + predložka  za, sloveso pohybu + 

neurčitok, napr.: Schodi za chlebom, On  prišol poprašaťsia s nami. 

 

B. Receptívne 

- Väzby s prechodníkmi a príčastiami (preložiť do slovenčiny,  nahradiť ruskými vedľajšími 

vetami). 

- Väzby s frekventovanými spojkami a predložkami, ktoré sú  typické pre odborný jazyk 

(preložiť do slovenčiny, nahradiť  prostriedkami bežného ruského jazyka), napr.: namiesto 

vvidu  togo čto - potomu čto, tak kak. 

 

Tvaroslovie 

 

A. Produktívne i receptívne 

 

- Skloňovanie základných produktívnych typov podstatných mien. 

- Tvorenie 4.p.mn.č. životných podst.mien. 

- Skloňovanie tvrdých a mäkkých prídavných mien. 
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- Tvorenie a používanie 2. a 3. stupňa prídavných mien. 

- Skloňovanie čísloviek základných a radových, ich používanie  pri určovaní času, dátumu, 

letopočtu. 

- Väzba základných čísloviek s počítaným predmetom. 

- Časovanie slovies l. a 2. časovania bezo zmeny a so zmenou  kmeňovej spoluhlásky a 

prízvuku. 

- Časovanie niektorých frekventovaných nepravidelných slovies. 

- Tvorenie budúceho a minulého času, vykanie v ruštine. 

- Tvorenie rozkazovacieho a podmieňovacieho spôsobu. 

- Časovanie slovies pohybu. 

- Frekventované predložky a spojenia s nimi, napr. v, na, s, do,  čerez, za, po, sredi, v 

priestorových a časových významoch. 

 

B. Receptívne 

 

- Prechodníky a príčastia. 

- Spojky a predložky typické pre odborný jazyk. 

- Trpný rod (napr.: Dom uže stroitsia. Zavod postrojen v prošlom  godu.) 

 

Grafika, pravopis 

 

- Osvojiť si písanú a tlačenú azbuku. 

- Zvládnuť spôsoby grafického vyjadrenie tvrdosti a mäkkosti  spoluhlások a spoluhlásky j v 

rôznych polohách. 

- Osvojiť si písanie mäkkého znaku v tvaroch slovies a podst.  mien (neurčitok, 2.os.j.č., rozk. 

spôsob, zvratné slovesá,  podst. mená zakončené na mäkkú spoluhlásku ap.). 

 

Okruhy slovnej zásoby 

     Pri vyučovaní  ruského jazyka v základnom kurze sa budú rozvíjať komunikačné 

jazykové kompetencie a komunikačné zručnosti v rámci týchto tematických okruhov  : 

 

Tematické okruhy na rozvoj rečových zručností 

 

 Rodina: členovia rodiny, vek, stav, zamestnanie, vlastnosti,  vzťahy medzi členmi 

rodiny, záľuby, sviatky v rodinnom  kruhu; receptívne (na čítanie alebo posluch): 

tradičné  sviatky a zvyky národov žijúcich v krajine študovaného  jazyka. 

 

 Bývanie: adresa, náš byt, dom, naše mesto, naša dedina, prostredie, v ktorom žijeme. 

 

 Škola: naša škola, trieda, moji spolužiaci, vyučovacie predmety,  vyučujúci, môj 

vzťah k štúdiu, k jednotlivým predmetom,  školská záujmová činnosť, plány pre 

budúcnosť, (školský  systém v Slovenskej republike); receptívne: zaujímavosti  v 

škole a školskom živote mládeže v krajine študovaného  jazyka. 

 

 Obchod, nákupy: obchodná sieť v našom meste, kam a čo chodím nakupovať, kvalita 

obsluhy, ceny, (reklama a môj názor na  ňu). 

 

 Voľný čas: obľúbené činnosti, režim dňa, koníčky, kultúrne a iné  záujmy. 
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 Cestovanie: miesta, kam rád chodím, cudzie krajiny, ktoré som  navštívil turisticky 

príťažlivé mestá a oblasti Slovenskej  republiky, dopravné prostriedky a ich výhody či 

nevýhody;  receptívne: turisticky príťažlivé mestá, oblasti, pozoruhodnosti v krajine 

(krajinách), ktorej jazyk študujem. 

 

 Príroda: ročné obdobia, mesiace, názvy svetových strán, počasie  a jeho predpovede, 

životné prostredie v našom meste, našej  dedine, ; receptívne:  ochrana prírody a 

životného prostredia v SR a krajine študovaného jazyka, prírodné krásy a národné 

parky, chránené  zvieratá a vtáky v krajine študovaného jazyka, Červená  kniha. 

 

 Obliekanie, móda, dobrý vkus: časti odevu, oblečenie na rôzne  príležitosti, čo rád 

nosím, čo je módne a vkusné. 

 

 Šport: športový život v škole, v meste, môj vzťah k športu. 

 

 Starostlivosť o zdravie: ľudské telo, životná správa, zdravie,  význam športu, fyzickej 

práce a pobytu v prírode pre zdravie, receptívne: zaujímavosti z oblasti medicíny 

(objavy,  nové liečebné postupy a lieky, lekársky výskum, technika  v zdravotníctve). 

 Človek v spoločnosti: zážitky, príhody, skúsenosti žiaka, styk  s priateľmi, klubová 

činnosť; receptívne: život mládeže  v krajine študovaného jazyka (organizácie 

mládeže, spolky,  problémy mladých ľudí), styky medzi našou a touto mládežou. 

 Krajiny príslušnej jazykovej oblasti: zaujímavosti z ich spoločenského, 

ekononomického a kultúrneho života s dôrazom na  oboznámenie žiakov s 

významovými predstaviteľmi klasickej  a modernej literatúry (ukážky z diel), hudby, 

výtvarného  umenia, filmu a divadla. 

 

Učebné zdroje 

    Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa v 1.ročníku základného kurzu 

ruského jazyka pri dvoch vyučovacích hodinách týždenne a na dosiahnutie cieľov sa  

využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

 

 

Klass 1 

Vydavateľstvo Klett 

 

 

Tabuľa 

 

PC 

 

Dataprojektor 

 

 

Slovníky 

Názorné učebné pomôcky 

Časopisy, noviny 

Koláže 

Mapy 

Učebnica a pracovný zošit 

Štrukturované zbierky materiálov 

(jazykové portfólio) 
 

Internet 

 

Knižnica 
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JAPONSKÝ JAZYK 

Osnovy pre základný kurz 

(1. a 2. ročník) 

Fonetika a abeceda 

 Japonská abeceda Hiragana a Katakana  – plynulé písanie a čítanie 

 Japonská diakritika a písanie v stĺpcoch, princípy vzniku idiomatického písma Kanji 

 Pravidlá písania znakov, radikály a poradie ťahov  100 najviac používaných znakov( 

kanjis) 

Gramatika 

 Sloveso byť – desu 

 Tvorba opytovacích viet 

 Privlastňovací pád, particula “no” – の 

 Ukazovacie zámená,  vzťažné zámeno ktorý – これ それ あれ どれ 

 Ukazovacie zámeno+ podstatné meno – この その あの どの 

 Príslovky miesta – ここ そこ あそこ どこ 

 Privlastňovacie zámená – だれの 

 Partikula “mo” – も 

 Tvorba záporných viet 

 – ne, -yo 

 Časovanie slovies 

 Typy slovies, prítomný čas 

 Partikuly:  wo, ni, e, de 

 Vyjadrenie času 

 Shall we…? 

 Slovosled vo vete 

 Frekvenčné príslovky 

 Partikula particle wa – は 

 Je, existuje  arimasu / imasu – あります います 

 Minulý čas slovesa “desu” (byť) 

 Minulý čas slovies 

 Partikula  mo – も , vyjadrenie tiež, aj 

 Vyjadrenie množstva  

 A – と 

 Prídavné mená 

 Sloveso mať rád,nemať rád 

 Slovesná forma mašó – poďme! 

 Číslovky, počítanie 

 Te-form slovesá 

 Prosím – tekudasai てください 

 Smiem?  – temoiidesu てもいいです 

 Nemôžeš….. – vyjadrenie zákazu – tewaikemasen てはいけません 

 Opis dvoch činností 

 Vyjadrenie príčiny – kara から 
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 Mám…..? vyjadrenie ponuky pomôcť  – mashoka ましょうか 

 Prítomný priebehový čas – teiru ている 

 Opis osoby 

 Spájanie viet 

 Neformálna forma komunikácie 

 Vyjadrenie názoru – myslím si 

 Nepriama reč – povedala, že 

 Rozkazovací spôsob – záporný 

Okruhy slovnej zásoby 

 Rodina a spoločnosť – Osobné údaje, Rodina – vzťahy v rodine, Národnosť/Štátna 

príslušnosť, Tlačivá dokumenty 

 Domov a bývanie- Môj dom/byt, Zariadenie, Domov a jeho okolie, Bývanie v meste a 

na dedine 

 Ľudské telo a starostlivosť o zdravie – Ľudské telo, Fyzické charakteristiky, 

Charakterové vlastnosti človeka 

 Stravovanie – Stravovacie návyky, Mäso a mäsové výrobky, Zelenina a ovocie, 

Nápoje, Cestoviny a múčne výrobky, Mliečne výrobky 

 Voľný čas a záľuby- Záľuby, Knihy a čítanie, Rozhlas a televízia, Internet 

 Doprava a cestovanie- Dopravné prostriedky, osobná doprava, príprava na cestu a 

cestovanie 

 Vzdelávanie a práca – Škola a jej zariadenie, Učebné predmety, Pracovné činnosti a 

profesie 

 Človek a príroda – Zvieratá/rastliny, Počasie, Životné prostredie 

 Multikultúrna spoločnosť – Cudzie jazyky, Rodinné sviatky, Cudzojazyčná 

komunikácia, Štátne a cirkevné sviatky 

 Obliekanie a móda – Základné druhy oblečenia, Odevné doplnky 

 Šport – Druhy športu: zimné a letné, individuálne a kolektívne 

 Obchod a služby – Nákupne zariadenia, Pošta a telekomunikácie 

 Krajiny , mestá a miesta –Krajiny, Moja krajina a moje mesto 

Učebné zdroje 

    Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa v 1.ročníku základneho 

kurzu japonského jazyka a na dosiahnutie cieľov sa  využijú nasledovné učebné 

zdroje:  

 

Jazyk a kurz Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

 

Jazyk japonský 

 

 

 

 

 

Vlastné matriály 

lektora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľa 

 

PC 

 

Dataprojektor 

 

Interaktívna 

tabuľa 

Slovníky 

Názorné učebné pomôcky 

Časopisy,noviny 

Koláže 

Mapy 

Učebnica a pracovný zošit 

Štrukturované zbierky 

materiálov (jazykové 

portfólio) 
 

Internet 

 

Knižnica 
 

Softvéry k 

učebniciam 
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SSLLOOVVEENNSSKKÝÝ  JJAAZZYYKK  AAKKOO  CCUUDDZZÍÍ  

  

Jazykové prostriedky – gramatika 

–Časovanie pomocného slovesa „byť a mať“ 

–Časovanie plnovýznamových slovies v prítomnom, minulom a budúcom čase  

–Časovanie zvratných slovies 

–Tvorenie otázok a záporu u všetkých slovies 

–Časovanie modálnych slovies vo všetkých gramatických časoch 

–Časovanie slovies s koncovkou „-ovať“ 

–Jednotné a množné číslo podstatných mien 

–Skloňovanie podstatných mien podľa vzorov 

–Skloňovanie prídavných mien v jednotnom a množnom čísle 

–Počítateľné, nepočítateľné a pomnožné podstatné mená 

–Stupňovanie prídavných mien 

–Tvorenie prísloviek a ich stupňovanie 

–Prídavné mená miery a kvality 

–Osobné, opytovacie, ukazovacie a privlastňovacie zámená 

–Predložky miesta a času a ich použitie s podstatným menom 

–Základné a radové číslovky 

–Používanie základných čísloviek pri určovaní času 

–Tvorenie účelových viet 

–Tvorenie vzťažných viet 

– Podmieňovací spôsob prítomný 

  

Okruhy slovnej zásoby 

 Rodina a spoločnosť – Osobné údaje, Rodina – vzťahy v rodine, Národnosť/Štátna 

príslušnosť, Tlačivá dokumenty 

 Domov a bývanie- Môj dom/byt, Zariadenie, Domov a jeho okolie, Bývanie v meste a 

na dedine 

 Ľudské telo a starostlivosť o zdravie – Ľudské telo, Fyzické charakteristiky, 

Charakterové vlastnosti človeka 

 Stravovanie – Stravovacie návyky, Mäso a mäsové výrobky, Zelenina a ovocie, 

Nápoje, Cestoviny a múčne výrobky, Mliečne výrobky 

 Voľný čas a záľuby- Záľuby, Knihy a čítanie, Rozhlas a televízia, Internet 

 Doprava a cestovanie- Dopravné prostriedky, osobná doprava, príprava na cestu a 

cestovanie 

 Vzdelávanie a práca – Škola a jej zariadenie, Učebné predmety, Pracovné činnosti a 

profesie 

 Človek a príroda – Zvieratá/rastliny, Počasie, Životné prostredie 

 Multikultúrna spoločnosť – Cudzie jazyky, Rodinné sviatky, Cudzojazyčná 

komunikácia, Štátne a cirkevné sviatky 



65 

 

 Obliekanie a móda – Základné druhy oblečenia, Odevné doplnky 

 Šport – Druhy športu: zimné a letné, individuálne a kolektívne 

Učebné zdroje 

    Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa v 1.ročníku základneho kurzu 

slovenského jazyka a na dosiahnutie cieľov sa  využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Jazyk a kurz Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

 

Jazyk slovenský 

 

 

 

 

 

Tri, dva, jeden  A1- A2 

Univerzita Komenského 

 

Doplnkovo Krížom krážom 

A1 - A-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľa 

 

PC 

 

Dataprojektor 

 

Interaktívna 

tabuľa 

Slovníky 

 

Názorné učebné 

pomôcky 

 

Časopisy,noviny 

 

Koláže 

 

Mapy 

 

Učebnica 

a pracovný zošit 

 

Štrukturované 

zbierky 

materiálov 

(jazykové 

portfólio) 

Internet 

 

Knižnica 
 

Softvéry k 

učebniciam 
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9. Učebné osnovy cudzích jazykov, stredný kurz 

 

Názov a adresa školy Jazyková škola 

Mnoheľova 828, Poprad 

Názov školského vzdelávacieho 

programu 

Celoživotné jazykové vzdelávanie 

Kód a názov ŠVP ŠVP pre jazykové školy v Slovenskej republike 

SERR- Jazykové vzdelávanie 

Stupeň jazykového vzdelania Sekundárne jazykové vzdelanie - nižšie 

(stredný kurz) 

Úroveň B1 – B2.1 

Dĺžka štúdia 2 - 3 roky 

 

 

DRUHY KURZOV 
 

Názov kurzu  

Všeobecný jazyk 

Dospelí 

Anglický jazyk 

Nemecký jazyk 

Časový rozsah výučby 4 hodiny týždenne, spolu 140 vyučovacích 

hodín ročne, 

Úroveň podľa SERR B1 – B2.1 – stredný kurz 

Dĺžka štúdia jazyka 2 -3 roky, spolu 420 hodín 

 

Názov kurzu  

Všeobecný jazyk 

Dospelí + žiaci 

 

Francúzsky jazyk 

Časový rozsah výučby 4 hodiny týždenne, spolu 140 vyučovacích hodín ročne, 

Úroveň podľa SERR B1 – B2.1 – stredný kurz 
 

Dĺžka štúdia jazyka 2-3 roky, spolu 280- 420 hodín 

 

Názov kurzu 

Všeobecný jazyk 

Žiacky  

Anglický jazyk 

Nemecký jazyk 

Časový rozsah výučby 4 hodiny týždenne, spolu 140 vyučovacích 

hodín ročne, 

Úroveň podľa SERR B1 – B2.1 – stredný kurz 

 

Dĺžka štúdia jazyka 2- 3 roky, spolu 280 - 420 hodín 
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Názov kurzu 

Konverzačný po strednom kurze 

 

Anglický jazyk 

Nemecký jazyk 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 70 vyučovacích 

hodín ročne, 

Úroveň podľa SERR  B2.1 – B2.2   

Dĺžka štúdia jazyka 1 rok, spolu 70 hodín 

 

CHARAKTERISTIKA KURZOV SEKUNDÁRNEHO-NIŽŠIEHO 

JAZYKOVÉHO VZDELÁVANIA 

 

     Kurz všeobecného jazyka v sekundárnom - nižšom jazykovom vzdelávaní na Jazykovej 

škole v Poprade je kurzom zameriavajúcim sa na prehĺbenie základov a osvojenie si ďalších  

jazykových zručností a komunikačných kompetencií príslušného cudzieho jazyka na úrovni 

podľa SERR B1 – B2.1, ktorá je tiež charakterizovaná ako Samostatný používateľ. Táto sa 

člení ďalej na fázu plynulého využívania základných komunikačných nástrojov  jazyka (B1) 

a fázu primeraného využívania komunikačných kompetencií v bežných komunikačných 

situáciach (B2).  

     Kurz všeobecného jazyka – dospelí - navštevujú dospelí učiaci sa a mládež od 15 rokov, 

ktorí už dosiahli úroveň  A1- A2 a potrebujú svoje jazykové zručnosti a komunikačné 

kompetencie zdokonaliť a ďalej rozvíjať. Žiacke kurzy navštevujú žiaci základných škôl vo 

veku od 14 – 15 rokov. Stredný kurz cudzích jazykov trvá dva roky, čo je ročne 140 

vyučovacích hodín, celkové 280 vyučovacích hodín. V označení kurzov jazykovej školy sú to 

poslucháči III. ročníkov dospelých, IV. ročníkov - žiackych  (1. ročník stredného kurzu) 

a poslucháči IV. ročníkov dospelých a V. ročníkov žiackych (2. ročník stredného kurzu) pri 

štyroch vyučovacích hodinách týždenne. 

     Po absolvovaní stredného kurzu sa podľa potrieb a záujmu poslucháčov pre obe skupiny 

poslucháčov zriadi kurz na vyrovnanie rozdielov a dosiahnutie požadovanej úrovne B1 – B2.1 

alebo poslucháči, u ktorých táto potreba vznikne, majú možnosť opakovať posledný ročník 

stredného kurzu v ďalšom školskom roku. V kurzoch jazyka nemeckého dochádza 

z nedostatku záujmu o štúdium tohto jazyka často k spájaniu kurzu dospelých s kurzom 

žiackym, čo potom spôsobuje oneskorenie v preberaní učiva, nakoľko žiacke kurzy postupujú 

pomalšie. Vyučujúci v takýchto kurzoch musí prihliadnuť na danú skutočnosť a upraviť  

rozpis učiva individuálne  podľa potrieb daného kurzu. 

 Vychádzajúc zo záujmu   verejnosti  je možné zriadiť konverzačný kurz  pre 

záujemcov, ktorých jazyková úroveň dosahuje minimálne úroveň absolventov stredného 

kurzu. Cieľom tohto kurzu je upevniť a prehlbiť jazykové zručnosti získané v strednom kurze 

hlavne v oblasti hovorenia. Po ukončení konverzačného kurzu sa poslucháči zaradia do 1. 

ročníka vyššieho kurzu. (2 hodiny týždenne) 

     Pri vypracovaní osnov a obsahu vyučovania v kurzoch vychádzame z pedagogickej 

dokumentácie pre jednotlivé jazyky pre úroveň B1 a B2, ktorá bola vypracovaná Štátnym 

pedagogickým ústavom v Bratislave.  Vedomosti a zručnosti, ktoré poslucháči získavajú 

v strednom  kurze veľmi úzko súvisia s požiadavkami reálnej komunikácie v každodennom 

živote. Orientácia jazykového vzdelávania  na kompetencie vytvára poslucháčom  podmienky  
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pre chápanie vzťahov medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom existujú a tým 

prispieva k ich nepretržitému rozvoju v rámci celoživotného vzdelávania. Dôraz na odlišnosti 

v kultúrnych tradíciách umožňuje lepšie pochopenie  spoločného a rozdielneho v kultúrach 

cieľových cudzích jazykov a v našej kultúre.  

     V strednom kurze podobne ako v základnom dávame prednosť takým stratégiám, ktoré 

umožnia poslucháčovi stať sa aktívnym subjektom učenia sa cudzieho jazyka. Poslucháč 

kurzu má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať. Vychádzame  z toho, že poslucháči sa 

dobrovoľne prihlásili  na výučbu cudzieho jazyka, ich motivácia a záujem učiť sa cudzí jazyk  

je teda pomerne vysoká. Učiteľ kurzu túto motiváciu udržiava a ďalej rozvíja, poslucháčov 

povzbudzuje a podporuje  v ich snažení. Tomu  sú prispôsobené aj metódy a formy práce 

v kurze tak, aby výučba príslušného cudzieho jazyka bola zaujímavá a rôznorodá. 

     Hodnotenie poslucháčov vyplýva z kritérií hodnotenia pre výstupy.  Klasifikácia bude 

vychádzať  z pravidiel hodnotenia  uvedených v školskom vzdelávacom programe. Použijú sa 

adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. Vzhľadom na to, že jazykové vzdelávanie na 

jazykovej škole je záujmovým vzdelávaním v popoludňajších hodinách, použijeme v priebehu 

učenia sa jazyka aj nástroje  neformálneho hodnotenia a sebahodnotenia.(Čo dokážem).  

 

CIELE KURZOV SEKUNDÁRNEHO-NIŽŠIEHO JAZYKOVÉHO 

VZDELÁVANIA 

 

     Cieľom kurzov sekundárneho - nižšieho jazykového vzdelávania v rámci príslušných 

cudzích jazykov je, aby poslucháč v rámci stredného kurzu rozvíjal všeobecné 

kompetencie, komunikačné jazykové kompetencie  a komunikačné zručnosti v súlade s 

pedagogickou dokumentáciou pre jednotlivé jazyky pre úroveň B1 a B2, ktorá bola 

vypracovaná Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave. 

     Cieľom kurzov sekundárneho jazykového vzdelávania v rámci príslušných cudzích 

jazykov na Jazykovej škole v Poprade je dosiahnuť úroveň B1 – B2.1 v súlade s profilom 

absolventa stredného kurzu, o čom bude  po úspešnom absolvovaní kurzu vydané osvedčenie 

o jeho absolvovaní. Podmienkou pre získanie tohto osvedčenia  je minimálne 70% úspešnosť 

v záverečnom hodnotení poslucháča a minimálne 70% dochádzka  na vyučovanie kurzu. 

 

VÝCHOVNÉ A VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

 
 Učiaci sa na úrovni B1 – B2.1 ma osvojené všeobecné a jazykové kompetencie  

a komunikačné zručnosti na úrovni A2 a ďalej si ich rozvíja. 

 V jednotlivých cudzích jazykoch sa využijú pre utváranie a rozvíjanie všeobecných 

a jazykových kompetencií v sekundárnom - nižšom jazykovom vzdelávaní nasledujúce 

výchovné a vzdelávacie stratégie: 

 

Kompetencia vedieť sa učiť: 

·  Učitelia prezentujú vo výučbe rôzne spôsoby prístupov k štúdiu jazyka a vedú poslucháčov 

k tomu, aby ich využívali. 

·  Poslucháči sú vedení k tomu, aby si opakovali osvojené vedomosti a pravidelne ich dopĺňali 

a prepájali s už osvojeným učivom 
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·  Poslucháči dostávajú také úlohy, v ktorých v rámci samostatnej práce vyhľadávajú 

a spracujú informácie z cudzojazyčných textov a učia sa kriticky pristupovať k výberu 

informácií, 

·   Súčasťou hodín a domácej prípravy je práca so slovníkom, príručkami a internetom. 

 

Kompetencia  tvorivo riešiť problémy: 

·  Učitelia poskytujú poslucháčom priestor k samostatnému riešeniu jazykových problémov .  

·   Neustálou prácou s textom sa učia rozumieť aj zložitým textom na konkrétne a abstraktné 

témy vrátane odborných textov vo svojej špecializácii 

·   Vo výučbe sú simulované modelové situácie, s ktorými sa poslucháči môžu stretnúť 

v praktickom živote v krajine cieľového jazyka (dialógy v rôznych kontextoch, počúvanie 

rozhovorov neznámych hovoriacich v cieľovom jazyku atď.) 

·  V písomnom prejave  sú poslucháči vedení k tomu, aby dokázali vytvoriť jasne 

sformulovaný text na rozličné témy a vysvetlili svoje stanovisko k aktuálnym témam 

s uvedením výhod aj nevýhod rozličných možností. 
 

 

Kompetencia komunikatívna:  

·  Zručnosti spojené s čítaním, počúvaním, hovorením a písaním sa u poslucháčov rozvíjajú 

štandartnými metódami výučby cudzieho jazyka v súlade s profilom absolventa sekundárneho 

– nižšieho vzdelávania, 

·   V rámci konverzácie učitelia  pestujú u poslucháčov schopnosť vyjadriť vlastný názor 

a obhájiť ho, rovnako ako umenie načúvať názorom iných a tieto aj tolerovať. 

·  Pri práci s jazykovým materiálom vedú učitelia poslucháčov k presnosti, k identifikácii 

podstatných informácií a rozvíjaniu ich interpretačných schopností, 

· Náležitá pozornosť je venovaná rozvíjaniu jazykových kompetencií v oblasti lexiky, 

gramatiky, slovotvorby a fonológie v súlade s obsahom vzdelávania kurzu, 

· Učiaci sa poslucháči na úrovni B1 – B2.1 sú vedení k tomu, aby po ukončení stredného 

kurzu komunikovali v cudzom jazyku na takom stupni plynulosti a spontánnosti, ktorý im 

umožňuje viesť bežnú konverzáciu s rodenými hovoriacimi bez toho, aby to pre nich aj 

rodeného hovoriaceho  predstavovalo zvýšené úsilie, 

 

 

Kompetencia  sociálna a interakčná: 

·  Riešením úloh vo dvojiciach a v skupinách rozvíjajú poslucháči na hodinách svoju 

schopnosť spolupracovať, 

·   Zloženie kurzov z dospelých a mládeže umožňuje kontakt medzi ľuďmi - zástupcami 

rôznych profesií  a  rôznych vekových skupín, čo vedie k lepšiemu  vzájomnému pochopeniu 

rôznych generácií. Pre mládež je táto skutočnosť príležitosťou lepšie chápať svet práce a život 

po ukončení školy. 

·  Poslucháči sú vedení k tomu, aby správne reagovali a komunikovali v rôznych 

spoločenských situáciách, 

·  Poslucháči sa učia rozlišovať  formálny, neformálny, rodinný a intímny jazykový prejav, 

·  Poslucháči nadobúdajú odvahu nadviazať kontakt s každým, koho materinským jazykom je 

osvojovaný cudzí jazyk 

 

Kompetencia byť demokratickým občanom: 

·  Učiteľ zadáva poslucháčom úlohy, v ktorých porovnávajú spôsob života, zvyky a obyčaje 

u nás a v krajine cieľového jazyka a vyjadrujú sa k spoločenským, kultúrnym a geografickým 

odlišnostiam. 
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· Učiteľ diskutuje s poslucháčmi o odlišnom spôsobe života v iných krajinách a poukazuje na 

potrebu otvorenosti ku kultúrnej a etnickej rôznorodosti. 

 

 STRATÉGIA VYUČOVANIA  

Metódy 

 

     Podľa obsahu vyučovacích hodín sa budú pri všetkých tematických celkoch využívať 

adekvátne metódy podporujúce autonómne učenie, teda  učenie, ktoré podporuje aktivitu 

učiaceho sa, jeho samostatnosť a motiváciu. Činnosti a zadania úloh majú čo najviac 

zodpovedať požiadavkám  reálnej komunikácie v každodennom živote. Poslucháči majú čo 

najviac rozprávať, počúvať, čítať a písať. Verbálna a písomná zložka sú v rovnováhe. 

Sústavnými praktickými jazykovými činnosťami by mali byť poslucháči pripravovaní na 

osobné kontakty  s cudzojazyčne hovoriacimi partnermi v ústnej i písomnej podobe. 

     Rôznorodosť metód má vzbudiť, podporovať a ďalej rozvíjať záujem o učenie sa cudzích 

jazykov. Čiastkové oblasti učenia sa cudzích jazykov (rečové zručnosti, slovná zásoba, 

gramatika, výslovnosť) si  sčasti vyžadujú odlišné metódy prezentácie a sprostredkovania  

(informačno - receptívna – výklad, reproduktívna – riadený rozhovor, heuristická – rozhovor, 

riešenie úloh). 

 

Formy práce 
 

     Podľa obsahu vyučovacích hodín sa využívajú pri všetkých tematických celkoch 

nasledujúce formy práce: 

 

Individuálna práca poslucháčov - domáce úlohy, príprava na prácu v iných sociálnych 

formách počas hodín cudzieho jazyka, práca  s pracovným zošitom. 

Práca vo dvojiciach -  príprava na ústne a písomné aktivity, ústna komunikácia (minidialógy, 

dialógy), čítanie s porozumením,  vzájomná kontrola prác vytvorených v jazyku. 

Skupinová práca -  počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, jazykové štruktúry 

a slovná zásoba, práca na projektoch. 

Práca v pléne - jazykové hry, piesne, precvičovanie ústneho prejavu a výslovnosti, fázy 

kontroly a zbierania výsledkov práce jednotlivcov, dvojíc, skupín, práca s pracovným 

zošitom. 

Frontálne vyučovanie -  informačné celky (napr. referovanie o vlastnej krajine alebo krajine 

cudzieho jazyka, prezentácia nového jazykového materiálu, kontrola a analýza prác 

poslucháčov). 

 

OBSAH  VZDELÁVANIA  PRE  STREDNÝ  KURZ 

 

JAZYK ANGLICKÝ 

 

Spôsobilosti a funkcie jazyka 

     Pri vyučovaní  anglického jazyka v strednom kurze sa budú rozvíjať nasledujúce 

spôsobilosti a funkcie jazyka:  

° Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou; 

° Vypočuť si a podať informácie 
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° Vybrať si z ponúkaných možností 

° Vyjadriť svoj názor a vôľu.  

° Vnímať a prejavovať svoje city. 

° Vyjadriť očakávania a reagovať na ne. 

° Predstaviť svoje záľuby a vkus. 

° Reagovať vo vyhrotenej situácii. 

° Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá alebo povinnosti a reagovať na ich nesplnenie. 

° Reagovať na príbeh a udalosť. 

° Vyjadriť ponuku a reagovať na ňu. 

° Reagovať na niečo, čo sa má udiať v budúcnosti, alebo sa udialo v minulosti. 

° Reagovať pri prvom stretnutí. 

° Korešpondovať a telefonovať. 

° Komunikovať s niekým – vymieňať si názory. 

° Vypracovať prezentáciu / prednášku. 

° Obohatiť / doplniť štruktúrovanú prezentáciu / prednášku. 

° Zúčastniť sa na diskusii / argumentovať. 

° Uistiť sa, že moje slová, výklad, argument boli pochopené. 

   Vedieť niečo porozprávať. 

 

Jazykové prostriedky 

     Pre získanie menovaných spôsobilostí a funkcií anglického jazyka v strednom kurze 

sú potrebné tieto jazykové prostriedky: 

 

Jazykové prostriedky základného kurzu + 

Slovesá: 

 

 Prítomný čas jednoduchý, + použitie v časovom rozhvrhu. 

 Prítomný čas priebehový, + použitie na kritiku zlozvykov, + väzba  ´´ never ... 

again ´´. 

 Predprítomný čas, + since, for. 

 Minulé časy – jednoduchý, priebehový,  ´´used to´´ , get used to,  spájacie výrazy 

a vyjadrenie časovej následnosti. 

 Budúce časy – going to, will, vyjadrenie predpovede. 

 Opytovacie vety v rôznych časoch a záporná otázka, vyjadrenie súhlasu v kladnej 

a zápornej výpovedi. 

 Rozkazovací spôsob pre 2. osobu, zápor slovies, pomocné sloveso ´´will´´, rozk. 

spôsob + otherwise. 

 Modálne slovesá – might, could, can, may, must, can´t, + neurčitok / pre 

prítomnosť, budúcnosť, minulosť / + trpný rod. 

 Modálne slovesá – should, ought to 
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                             - opisné tvary modálnych slovies, predložkové väzby. 

 Trpný rod v rôznych časoch. 

 Frázové slovesá  

 Slovesné väzby: 

                           seem + infinitív 

                           I´d rather you,  I´d rather + minulý čas. 

                           make / let do sth, let sb do sth., be made / be allowed to do sth 

                           Dať si niečo urobiť v rôznych časoch 

                           Make / do 

                           Would rather + infinitív 

                           Would prefer + podstatné meno, infinitív s ´´to´´,  gerundium 

                            Make + infinitív bez ´´to´´ 

                            Have / obliged to / to be + trpný rod 

                            Might + budúci čas priebehový 

                            Had better have /  get sth done 

                            Need doing / need to be done 

                            Used to / would na vyjadrenie zvyklosti alebo opakovaného deja 

                            v minulosti 

                            vyjadrujúce záujem / nezáujem 

                            so slovesom ´´hope´´ . 

                            Would you mind if... / do you / would you mind + verb+ -ing. 

                            sloveso + so. 

 Remember + -ing. 

 Gerundium + trpný rod. 

 Hope + prítomný čas jednoduchý alebo infinitív 

 ´´Prívesné´´ / zisťovacie otázky a výnimky z pravidla. 

 Zdôrazňovacie sloveso ´´do´´ . 

 Slovesá zmyslového vnímania + prídavné meno 

 Modifikátory ´´rather, better´´ . 

 

 Prídavné mená končiace sa na –ed / -ing, gerundium a stupňovanie prídavných 

mien, porovnávanie prídavných mien. 

 Väzba ´´enough / too + prídavné meno, + podstatné meno. 

 

 Zámená – neurčité, vzťažné - ´´who, that, which´´ , privlastňovacie, predmetové 

tvary osobných zámen a zvratné zámená. 

 Použitie vzťažného zámena na začiatku na vyjadrenie dôrazu. 

 Príslovky a ich postavenie vo vete, príslovkové väzby.  

 

 Predložky, predložky na vyjadrenie času - ´´on, at to in´´ , predložkové väzby, + 

väzby so slovesom s príponou –ing. 

 

 Citoslovcia  

 

 Časové vety, + slovesá s príponou –ing 

 Zvolacie vety, zvolanie. 

 Želacie vety pre prítomnosť, minulosť,  stavové slovesá bez –ing, + reagujúce na 

zlozvyky iných, ´´wish + wouldn´t 

 Podmienkové vety 1., 2., 3., zmiešané typy. 

 Nereálna podmienková veta v minulosti, inverzia. 
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 Účelové vety s neurčitkom a ´´so that´´,  in order to / so that 

 Nepriama reč – zmena časov, otázka v nepriamej reči. 

 

 Ustálené slovné spojenia a väzby používané   

-     pri zapojení sa do komunikácie, napr. ´´by the way, let me say a word, speaking     

          about, ... ´´                           

-     pri prerušení komunikácie, napr. ´´this may sound strange but ´´ 

-     pri  argumentácii, napr. ´´we should also mention, ´´ 

 

 In case + vedľajšia veta v prítomnom čase / podstatné meno. 

 Kontrolná otázka a otázka na vyjadrenie zdvorilosti. 

 Kritika minulej činnosti 

 

 Hovorové výrazy 

 Idiomatické výrazy 

 Textové skratky 

 

Okruhy slovnej zásoby 

     Pri vyučovaní  anglického jazyka v strednom  kurze sa budú rozvíjať komunikačné 

jazykové kompetencie a komunikačné zručnosti v rámci týchto tematických okruhov  : 

 

Tematické okruhy základného kurzu + 

 

° Rodina a spoločnosť - Osobné údaje, Rodina – vzťahy v rodine, Národnosť/Štátna 

príslušnosť, Tlačivá dokumenty, Vzťahy medzi ľuďmi, náboženstvo. 

 

° Domov a bývanie- Môj dom/byt, Zariadenie, Domov a jeho okolie, Bývanie v meste a na 

dedine, Spoločnosť a životné prostredie, Spoločnosť a jej životný štýl. 

 

° Ľudské telo a starostlivosť o zdravie - Ľudské telo, Fyzické charakteristiky, Charakterové 

vlastnosti človeka, Choroby a nehody, Hygiena a starostlivosť o telo, Zdravý spôsob života, 

Nemocnica a poliklinika, lekáreň a lieky, poistenie. 

 

° Stravovanie- Stravovacie návyky, Mäso a mäsové výrobky, Zelenina a ovocie, Nápoje, 

Cestoviny a múčne výrobky, Mliečne výrobky, Stravovacie zariadenia, Príprava jedál, 

Kultúra stolovania, Zdravá výživa. 

 

° Voľný čas a záľuby- Záľuby, Knihy a čítanie, Rozhlas a televízia, Internet, Výstavy 

a veľtrhy, Kultúra a jej vplyv na človeka, Umenie a rozvoj osobnosti. 

 

° Doprava a cestovanie- Dopravné prostriedky, osobná doprava, príprava na cestu 

a cestovanie, Turistika a cestovný ruch, Problémy cestných, železničných a leteckých sietí. 

 

° Vzdelávanie a práca - Škola a jej zariadenie, Učebné predmety, Pracovné činnosti 

a profesie, Školský systém, Celoživotné vzdelávanie, Pracovné podmienky. 

 

° Človek a príroda - Zvieratá/rastliny, Počasie, Človek a jeho životné prostredie,  Rastliny / 

Flóra, Klíma, Príroda okolo nás a ochrana životného prostredia. 
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° Multikultúrna spoločnosť - Cudzie jazyky, Rodinné sviatky, Cudzojazyčná komunikácia, 

Štátne a cirkevné sviatky, Zvyky a tradície v rôznych krajinách, Zbližovanie kultúr 

a rešpektovanie tradícií. 

 

° Obliekanie a móda - Základné druhy oblečenia, Odevné doplnky, Výber oblečenia na 

rôzne príležitosti, Druhy a vzory odevných materiálov, Móda a jej trendy. 

° Šport – Druhy športu: zimné a letné, individuálne a kolektívne, Športové disciplíny, Význam 

športu pre rozvoj osobnosti, Nové trendy v športe, Fair play športového zápolenia. 

° Obchod a služby – Nákupné zariadenia, Pošta a telekomunikácie, Druhy a spôsoby nákupu 

a platenia, Hotely a hotelové služby, Centrá krásy a zdravia, Kultúra nakupovania a služieb. 

° Krajiny , mestá a miesta –Krajiny a svetadiely, Moja krajina a moje mesto, Geografický 

opis krajiny, Kultúrne a historické pamiatky krajín a miest. 

°Kultúra a umenie – Druhy umenia, Kultúra a jej formy, Umenie – spoločnosť – kultúra. 

°Človek a spoločnosť; komunikácia – Jazyk ako dorozumievací prostriedok, Formy a kultúra 

komunikácie. 

°Mládež a jej svet –Aktivity mládeže, Vzťahy medzi rovesníkmi, Generačné vzťahy, Predstavy 

mládeže o svete. 

°Zamestnanie – Pracovné pomery a kariéra, Platové ohodnotenie, Nezamestnanosť. 

°Veda a technika v službách ľudstva – Technické vynálezy, Vedecký pokrok. 

°Vzory a ideály – Pozitívne a negatívne vzory. 

°Slovensko – Geografické údaje, História, Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície. 

°Krajina, ktorej jazyk sa učím – Geografické údaje, História, Turistické miesta, kultúrne 

zvyky a tradície. 

 

Učebné zdroje 

    Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa v 1.ročníku stredného kurzu 

anglického jazyka a na dosiahnutie cieľov sa  využijú nasledovné učebné zdroje:  

Jazyk a kurz Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

 

Jazyk anglický 

 

 

Všeobecný jazyk – 

dospelí  3. roč. / 

 

 

 

 

 

 

Žiacky kurz – 4. roč. 

 

 

 

 

 

 

face2face Pre 

Intermediate  

 

Vydavateľstvo Cambridge 

 

 

 

 

Eyes Open 3 

Vydavateľstvo Cambridge 

 

 

 

 

Tabuľa 

 

PC 

 

Dataprojektor 

 

CD-prehrávač 

 

Kazetový 

magnetofón 

 

Slovníky 

Názorné učebné 

pomôcky 

Časopisy,noviny 

Koláže 

Mapy 

Učebnica 

a pracovný zošit 

Štrukturované 

zbierky 

materiálov 

(jazykové 

portfólio) 

Internet 

 

Knižnica 
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    Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa v 2.ročníku stredného kurzu 

anglického jazyka a na dosiahnutie cieľov sa  využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Jazyk a kurz Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

 

Jazyk anglický 

 

 

Všeobecný jazyk – 

dospelí 4. roč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiacky kurz – 5. roč. 

 

 

 

 

 

 

 

face2face Pre 

Intermediate  

Vydavateľstvo Cambridge 

 

 

 

face2face intermediate 

Vydavateľstvo Cambridge 

 

 
 

face2face intermediate 

Vydavateľstvo Cambridge 

 

 
 

Tabuľa 

 

PC 

 

Dataprojektor 

 

CD-prehrávač 

 

Kazetový 

magnetofón 
 

Slovníky 

 

Názorné učebné 

pomôcky 

 

Časopisy,noviny 

 

Koláže 

 

Mapy 

 

Učebnica a pracovný 

zošit 

 

Štrukturované 

zbierky materiálov 

(jazykové portfólio) 

Internet 

 

Knižnica 

 

 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa v konverzačnom kurze po 

strednom kurze anglického jazyka  sa  využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Jazyk a kurz Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

 

Jazyk anglický 

 

 

Konverzačný UKJN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Ó Neil: 

Interaction 

Tabuľa 

 

PC 

 

Dataprojektor 

 

CD-prehrávač 

 

Kazetový 

magnetofón 
 

Slovníky 

 

Názorné učebné 

pomôcky 

 

Časopisy,noviny 

 

Koláže 

 

Mapy 

 

Učebnica 

a pracovný zošit 

 

Štrukturované 

zbierky 

materiálov 

(jazykové 

portfólio) 

Internet 

 

Knižnica 
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JAZYK NEMECKÝ 

 

Spôsobilosti a funkcie jazyka 

Pri vyučovaní  nemeckého jazyka v strednom kurze sa budú rozvíjať nasledujúce 

spôsobilosti a funkcie jazyka:  

°Upútať pozornosť, pozdraviť, odpovedať na pozdrav, rozlúčiť sa, poďakovať, vyjadriť svoje 

uznanie, predstaviť niekoho, reagovať, ak sa niekto predstaví alebo je predstavený; 

°Informovať sa, potvrdiť(trvať na niečom), začleniť informáciu, odpovedať na žiadosť; 

°Identifikovať, opísať, potvrdiť/odmietnuť (vyjadriť nesúhlas), opraviť(korigovať); 

°Vyjadriť svoj názor, súhlas/nesúhlas, vyjadriť svoje presvedčenie, vzdor, protestovať, 

vyjadriť stupeň istoty; 

°Vyjadriť svoje želania , túžby, vyjadriť svoje plány (blízke a budúce); 

°Vyjadriť vedomosti/poznatky/zistenia, vyjadriť neznalosť, vyjadriť svoju schopnosť vykonať 

nejakú činnosť, vyjadriť domnienku, pochybnosť, nevedomosť, ponúknuť sa niečo urobiť, 

ponúknuť pomoc, vyjadriť spôsobilosť, pripravenosť, realizovateľnosť, neschopnosť 

°Vyjadriť radosť z niečoho, šťastie, uspokojenie, smútok, skľúčenosť, sympatie, vyjadriť 

fyzickú bolesť, utešiť, podporiť, dodať odvahu; 

°Vyjadriť nádej, sklamanie, strach, znepokojenie, obavu, ubezpečiť, vyjadriť úľavu, 

spokojnosť, nespokojnosť, posťažovať sa, zistiť spokojnosť/nespokojnosť s niekým/s niečím; 

°Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo uznávam, vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád, 

vybrať si z ponúknutých možností najobľúbenejšiu; 

°Vyjadriť svoj hnev, zlú náladu, reagovať na hnev a zlú náladu nikoho iného, urážať, 

nadávať; 

°Vyjadriť príkaz, zákaz, vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu, získať povolenie, súhlas, dať 

súhlas, povoliť niečo, odmietnuť, zakázať, vzoprieť sa proti zákazu/spochybniť zákaz, 

vyhrážať sa, sľúbiť; 

°Vyjadriť záujem o niečo, vyjadriť záujem o  to, čo niekto rozpráva, vyjadriť prekvapenie, 

vyjadriť, že ma niekto/niečo prekvapil/prekvapilo resp. neprekvapilo, vyjadriť nezáujem; 

°Obviniť, seba a iných, priznať sa, odmietnuť obvinenie, ospravedlniť sa, vyčítať 

°Žiadať od niekoho niečo, odpovedať na žiadosť, navrhnúť niekomu , aby niečo vykonal, aby 

sme niečo spoločne vykonali, ponúknuť pomoc (urobiť niečo namiesto niekoho iného), 

navrhnúť, že niečo požičiam, darujem, odpovedať na návrh niekoho iného; 

°Varovať pred niekým/niečím, poradiť, dodať odvahu, podporiť, adresovať niekomu svoje 

želanie; 

°Spomenúť si na niekoho/niečo, vyjadriť, že som na niečo /niekoho zabudol, pripomenúť, 

gratulovať, kondolovať; 

°Privítať niekoho, predstaviť sa, predstaviť niekoho, reagovať na predstavenie niekoho, 

predniesť prípitok; 

°Začať, udržať a ukončiť telefonický rozhovor;  

°Začať rozhovor, ujať sa slova v rozhovore, vypýtať si slovo, vrátiť sa k nedopovedanému, 

keď ma prerušili, zabrániť niekomu v rozhovore; 
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°Vypracovať prezentáciu/prednášku: Uviesť tému, hlavné myšlienky, oboznámiť 

s obsahom/osnovou, rozviesť tému s osnovu, prejsť z jedného bodu na iný, ukončiť svoj 

výklad; 

°Obohatiť/doplniť prezentáciu/prednášku: podčiarknuť, dať do pozornosti, odbočiť od témy, 

vrátiť sa k pôvodnej téme, uviesť príklad, citovať, parafrázovať; 

°Zúčastniť sa na diskusii/Argumentovať: Navrhnúť novú tému/nové body diskusie, odmietnuť 

diskutovať na ponúknutú tému/bod diskusie, vrátiť sa k téme/k bodu diskusie pýtať sa na 

názor,  prosiť o posúdenie; 

°Uistiť sa, že účastníci komunikácie pochopili moje vyjadrenia, uistiť sa, že som dobre 

pochopil to, čo bolo povedané, požiadať o pomoc pri vyjadrovaní ohľadom problematického 

slova/vyjadrenia/frázy, nahradiť zabudnuté/neznáme slovo, hľadať slovo/vetu, opraviť sa, 

vrátiť sa k rozhovoru; 

°Rozprávať príbeh, začať/zhrnúť príbeh, historku, anekdotu;  

 

Jazykové prostriedky 

Pre získanie menovaných spôsobilosti a funkcií  v strednom kurze jazyka nemeckého sú 

potrebné tieto jazykové prostriedky: 

 

Jazykové prostriedky základného kurzu+ 

 

Perfektum ďalších nepravidelných slovies 

Préteritum pravidelných a nepravidelných slovies 

Plusquamperfektum, časové posuvy 

Ďalšie zvratné slovesá 

Väzba slovies 

Používanie slovesa „lassen“ 

Trpný rod - v prítomnom čase, v préterite v perfekte, s modálnymi slovesami 

Stavové pasívum 

Podmieňovací spôsob 

Konjunktív préterita a plusquamperfekta pomocných, plnovýznamových a modálnych slovies, 

würde plus infinitív 

Ďalšie významy Konjunktívu II 

Futurum a významy slovesa werden 

 

Stupňovanie prídavných. mien v prívlastku 

 

Predložky s genitívom 

Upevňovanie a ďalšie významy predložiek s akuzatívom, datívom a predložiek s akuzatívom 

datívom 
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Predložky so zemepisnými údajmi 

Časové predložky 

Predložkové väzby slovies, prídavných mien a podstatných mien 

 

Zámená derselbe a der gleiche 

 

Opytovacie a ukazovacie zámenné príslovky 

Príslovky – ich významy a použitie 

 

Neurčité číslovky,  

 

Skloňovanie radových čísloviek 

 

Dialógové častice 

Ustálené slovné spojenia 

 

Želacie vety, podmienkové vety 

Prirovnávacie vety so spojkou „ als ob“ 

Porovnávacie vety so spojkami als a wie 

Vzťažné vety 

Nepriama otázka 

Účelové vety s damit  

Časové vety so spojkami wenn, als, nachdem, sobald, bevor, seitdem, solange, bis 

Upevňovanie vedľajších viet so spojkami dass,  weil, obwohl a wenn 

Zhrnutie a upevňovanie súvetí so spojkami: und, oder, denn, aber, sondern, trotzdem, deshalb, 

dann,  sonst. 

Infinitív s zu 

Infinitívne väzby s um zu, ohne zu, statt zu 

Poradie vetných členov vo vete s dvoma predmetmi 

Vety s dvojčlennými  párovymi spojkami entweder – oder, weder – noch, nicht nur – sondern 

auch, sowohl – als auch, zwar – aber 

 

Okruhy slovnej zásoby 

     Pri vyučovaní  nemeckého jazyka v strednom kurze sa budú rozvíjať komunikačné 

jazykové kompetencie a komunikačné zručnosti v rámci týchto tematických okruhov  : 
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Tematické okruhy základného kurzu + 

 

° Rodina a spoločnosť - Rodina – vzťahy v rodine, Národnosť/Štátna príslušnosť,  Vzťahy 

medzi ľuďmi, Náboženstvo 

 

° Domov a bývanie- Bývanie v meste a na dedine, Spoločnosť a životné prostredie, 

Spoločnosť a jej životný štýl 

 

° Ľudské telo a starostlivosť o zdravie-  Charakterové vlastnosti človeka, Choroby a nehody, 

Hygiena a starostlivosť o telo, Zdravý spôsob života, Nemocnica a klinika, lekáreň a lieky, 

poistenie 

 

° Doprava a cestovanie- Príprava na cestu a cestovanie, Turistika a cestovný ruch, Problémy 

cestných, železničných a leteckých sietí, Auto – jeho konštrukcia, oprava a údržba 

  

° Vzdelávanie a práca- Školský systém, Celoživotné vzdelávanie, Pracovné podmienky, 

Žiadosť o prijatie do zamestnania 

 

° Človek a príroda- Zvieratá/rastliny v jednotlivých ekologických systémoch , Počasie 

a klíma – jej zmeny a dôsledky zmien, Životné prostredie, Príroda okolo nás – ochrana 

životného prostredia 

 

° Voľný čas a záľuby –Knihy a čítanie- druhy literatúry, Rozhlas, televízia – televízne 

a rozhlasové relácie, Výhody a nevýhody  sledovania televízie, Využívanie internetu v 

súčasnosti, Tlač,  Výstavy a veľtrhy, Kultúra a jej vplyv na človeka 

 

°Stravovanie –Stravovacie zariadenia, Príprava jedál, Kultúra stolovania, Zdravá výživa, 

Špeciality kuchyne v nem. hovoriacej oblasti. 

 

° Multikultúrna spoločnosť- Cudzojazyčná komunikácia, Štátne a cirkevné sviatky, Oslava 

sviatkov, Zvyky a tradície v rôznych krajinách, Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií 

 

° Obliekanie a móda- Rôzne druhy oblečenia, Odevné doplnky, Výber oblečenia na rôzne 

príležitosti. 

 

° Šport- Ďalšie druhy športov ako záľuba  

 

° Obchod a služby- Druhy a spôsoby nákupu a platenia, Hotely a hotelové služby, Centrá 

krásy a zdravia (kaderníctva, fitnes, ...) 

 

° Krajiny, mestá a miesta- Moja krajina a moje mesto- rozšírenie témy,  Geografický opis 

krajiny, Kultúrne a historické pamiatky krajín a miest 

 

° Kultúra a umenie- Druhy umenia, Kultúra a jej formy 

 

° Človek a spoločnosť, komunikácia- Jazyk ako dorozumievací prostriedok, Formy 

komunikácie, Kultúra komunikácie. 

 

° Mládež a jej svet- Aktivity mládeže, Generačné vzťahy, Vzťahy medzi rovesníkmi, 

Predstavy mládeže o svete 
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° Zamestnanie- Ďalšie povolania, Pracovné pomery a kariéra, Platové ohodnotenie, 

Nezamestnanosť 

 

° Veda a technika v službách ľudstva – Technické vynálezy, Priemysel, Vedecký pokrok 

° Slovensko – Geografické údaje, História, Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície 

° Krajina, ktorej jazyk sa učím - Geografické údaje, História, Turistické miesta, kultúrne 

zvyky a tradície nemecky hovoriacich krajín, Politický systém SRN 

 

Učebné zdroje 

    Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa v 1.ročníku stredného kurzu 

nemeckého jazyka a na dosiahnutie cieľov sa  využijú nasledovné učebné zdroje:  
 

Jazyk a kurz Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

 

Všeobecný jazyk: 

 

Jazyk nemecký 

dospelí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jazyk nemecký 

žiacky 
 

 

 

 

 

 

 

 

Menschen A2.2 – B1 

Vydavateľstvo Hueber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menschen A2.2 – B1 

Vydavateľstvo Hueber 

 

Tabuľa 

 

PC, 

Interaktívna 

tabuľa 

 

CD-prehrávač 

 

Kazetový 

magnetofón 
 

Slovníky 

 

Názorné 

učebné 

pomôcky 

 

Časopisy, 

noviny 

 

Koláže 

 

Mapy 

 

Učebnica 

a pracovný 

zošit 

 

Štrukturované 

zbierky 

materiálov 

(jazykové 

portfólio) 

 

Internet 

 

Knižnica 
 

     Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa vo 2.ročníku stredného kurzu 

nemeckého jazyka a na dosiahnutie cieľov sa  využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Jazyk a kurz Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

 

Všeobecný jazyk: 

 

Jazyk nemecký 

dospelí 

 

 

 

 

 

Sicher B1+, Sicher B2.1 

Vydavateľstvo Hueber  

 

 

Tabuľa 

PC, 

Interaktívna 

tabuľa 

CD-prehrávač 

Kazetový 

magnetofón 

Slovníky 

Názorné 

učebné 

pomôcky 

Časopisy, 

noviny 

Koláže 

Internet 

Knižnica 
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Jazyk nemecký 

žiacky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicher B1+, Sicher B2.1 

Vydavateľstvo Hueber 

 Mapy 

Učebnica 

a pracovný 

zošit 

Štrukturované 

zbierky 

materiálov 

(jazykové 

portfólio) 
 

   

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa v 3.ročníku stredného kurzu 

nemeckého jazyka a na dosiahnutie cieľov sa  využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Jazyk a kurz Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

 

Všeobecný jazyk: 

 

Jazyk nemecký 

dospelí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jazyk nemecký 

žiacky 

 

 

 

 

 Sicher B2.1- B2.2 

Vydavateľstvo Hueber  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicher B2.1- B2.2 

Vydavateľstvo Hueber  

 
 

Tabuľa 

PC, 

Interaktívna 

tabuľa 

CD-prehrávač 

Kazetový 

magnetofón 
 

Slovníky 

Názorné 

učebné 

pomôcky 

Časopisy, 

noviny 

Koláže 

Mapy 

Učebnica 

a pracovný 

zošit 

Štrukturované 

zbierky 

materiálov 

(jazykové 

portfólio) 
 

Internet 

Knižnica 
 

 

JAZYK FRANCÚZSKY 

 

Spôsobilosti a funkcie jazyka 

          Pri vyučovaní  francúzskeho jazyka v strednom kurze sa budú rozvíjať nasledujúce 

spôsobilosti a funkcie jazyka:  

 

° Upútať pozornoť, poďakovať a vyjadriť vďačnosť a uznanie, rozlúčiť sa; 

° Informovať sa, začleniť informáciu, odpovedať na žiadosť; 

° Identifikovať, opísať, potvrdiť, odmietnuť, vyjadriť nesúhlas, opraviť; 

° Vyjadriť svoj názor, súhlas/nesúhlas, presvedčenie, vzdor, protestovať, vyjadriť    

   stupeň istoty; 

° Vyjadriť svoje želania , túžby, vyjadriť svoje plány - blízke a budúce; 
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° Vyjadriť radosť z niečoho, šťastie, uspokojenie, smútok, skľúčenosť, sympatie,  

   vyjadriť fyzickú bolesť, utešiť, podporiť, dodať odvahu; 

° Vyjadriť nádej, sklamanie, strach, znepokojenie, úľavu, spokojnosť, nespokojnosť,  

   ubezpečiť, posťažovať sa, zistiť spokojnosť/nespokojnosť s niekym/ s niečim; 

° Vyjadriť čo mám rád, čo sa mi páči, čo uznávam, vyjadriť, že niekoho/niečo nemám  

   rád, vybrať si z ponúknutých možností najobľúbenejšiu; 

° Vyjadriť hnev, zlú náladu, reagovať na hnev, urážať, nadávať; 

 ° Vyjadriť príkaz/zákaz, vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu, získať povolenie,  

    súhlas, dať súhlas, povoliť niečo, odmietnuť, zakázať, vzoprieť sa proti zákazu,  

    spochybniť ho, vyhrážať sa, sľúbiť; 

° Obviniť, obviniť sa, priznať sa, ospravedlniť sa, odmietnuť obvinenie, vyčítať; 

° Vyjadriť záujem o niečo, vyjadriť prekvapenie, vyjadriť, že ma niekto/niečo prkvapil, 

vyjadriť nezáujem; 

° Žiadať od niekoho niečo, odpovedať na žiadosť, navrhnuť niekomu , aby niečo vykonal, aby 

sme niečo spoločne vykonali, ponúknuť pomoc (urobiť niečo namiesto niekoho), navrhnúť, že 

niečo požičiam/darujem, odpovedať na návrh niekoho; 

° Varovať pred niekým/niečím, poradiť, dodať odvahu/podporiť, adresovať niekomu svoje 

želanie; 

° Spomenúť si na niekoho/niečo, vyjadriť, že som na niekoho/niečo zabudol, pripomenúť, 

kondolovať, gratulovať; 

° Predstaviť niekoho, predstaviť sa, reagovať na predstavenie, privítať niekoho, preniesť 

prípitok; 

° Začať list, ukončiť list; 

° Začať rozhovor, ujať sa slova, vypýtať si slovo, vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma 

prerušili,  udržiavať rozhovor, zabrániť niekomu v rozhovore, ukončiť telefonický rozhovor; 

° Vypracovať prezentáciu prednášky: uviesť tému, hlavnú myšlienku, oboznámiť s obsahom, 

rozviesť tému, prejsť od jedného bodu k druhému, ukončiť svoj výklad; opraviť sa; 

° Podčiarknuť/dať do pozornosti, odbočiť od témy, vrátiť sa k pôvodnej téme, uviesť príklad, 

citovať, parafrázovať; 

° Navrhnúť novú tému/nové body diskusie, odmietnuť diskutovať na ponúknutú tému/bod 

diskusie, vrátiť sa k téme/bodu diskusie; 

° Uistiť sa, že účastníci komunikácie pochopili moje vyjadrenia, uistiť sa, že som dobre 

pochopil to, čo bolo povedané, požiadať o pomoc pri vyjadrovaní ohľadom problematického 

slova/vyjadrenia/frázy, nahradiť zabudnuté/neznáme slovo, hľadať slovo/vetu, opraviť sa, 

vrátiť sa k rozhovoru; 

° Rozprávať úpríbeh, začať/uviesť príbeh, historku, anekdotu, zhrnúť príbeh, historku.   

Jazykové prostriedky 

          Pre získanie menovaných spôsobilosti a funkcií  v strednom kurze francúzskeho 

jazyka sú potrebné tieto jazykové prostriedky: 
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Jazykové prostriedky základného kurzu + 

 

° Určitý, neurčitý a delivý člen, vynechanie člena (opakovanie a rozšírené použitie) 

° Tvorenie podstatných mien sufixami  

 

° Stupňovanie prídavných mien a prísloviek 

° Upresnenie akcie z hľadiska času a trvania 

° Príslovky, vyjadrenie kvantity 

 

° Podmieňovací spôsob prítomný a minulý 

° Súslednosť časov v indikatíve 

° Pasívum 

° Konjunktív - subjonctif présent – použitie 

° Minulé časy: passé récent, imparfait, passé composé, plus-que-parfait, passé simple 

° Minulý infinitív 

° Buduci čas: futur proche, futur simple, futur antérieur 

° Imperatív 

° Nepravidelné slovesá 

° Slovesá s pevnou predložkovou väzbou 

° Participe présent, passé a gérondif – použitie 

° Neosobné slovesné tvary 

° Zhoda príčastia minulého s predmetom v 4. páde pred slovesom 

 

° Zámená v 3. a v 4. páde a ich postavenie vo vete 

° Determinanty typu: n´importe qui, aucun, tout... 

° Zámená samostatné a nesamostatné (osobné, ukazovacie, opytovacie,    privlastňovacie, 

vzťažné, neurčité) 

 

° Vzťažné vety (qui, que, à qui, auquel..., de qui, duquel, dont, où...) 

° Nepriama reč 

° Skrátenie vety infinitívom  

° Tvorenie otázky, pýtanie sa na podmet, predmet, príslovkové určenie 

° Vyjadrenie príčiny (puisque, parce que, car, étant donné que, vu que...) 

° Vyjadrenie podmienky alebo reštrikcie v súvetí (à condition que, du moment que,   

    sauf, à moins que; ne ..... que) 
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° Vyjadrenie cieľa súvetí (pour que, afin que, de façon que)   

° Vyjadrenie protikladu (en revanche, mais, par contre, pourtant, cependant, malgré...) 

° Vyjadrenie následku (donc, par conséquent, alors, de ce fait, c´est pourquoi...) 

° Podmienkové súvetie (reálne, nereálne) 

° Negácia 

 

Okruhy slovnej zásoby 

          Pri vyučovaní  francúzskeho jazyka v strednom kurze sa budú rozvíjať 

komunikačné jazykové kompetencie a komunikačné zručnosti v rámci týchto 

tematických okruhov  : 

 

Tematické okruhy základného kurzu + 

 

° Rodina a spoločnosť - osobné údaje, rodina – vzťahy v rodine , národnosť/štátna 

príslušnosť, tlačivá/dokumenty, vzťahy medzi ľuďmi, náboženstvo; 

 

° Domov a bývanie - môj dom/byt, zariadenie , domov a jeho okolie, bývanie v meste a na 

dedine, spoločnosť a životné prostredie, spoločnosť a jej životný štýl; 

 

° Ľudské telo a starostlivosť o zdravie - fyzické charakteristiky, charakterové vlastnosti 

človeka, choroby a nehody, hygiena a starostlivosť o telo, zdravý spôsob života, nemocnica 

a klinika, lekáreň a lieky, poistenie; 

 

° Doprava a cestovanie - dopravné prostriedky, osobná doprava, príprava na cestu, turistika 

a cestovný ruch, problémy cestných, železničných a leteckých sietí; 

 

° Vzdelávanie a práca - škola a jej zariadenie, učebné predmety, pracovné činnosti 

a profesie, školský systém, celoživotné vzdelávanie, pracovné podmienky; 

 

° Človek a príroda – zvieratá/fauna, počasie, rastliny/flóra, klíma, človek a jeho životné 

prostredie, príroda okolo nás, - ochrana životného prostredia; 

 

° Voľný čas a záľuby – záľuby, knihy a čítanie, rozhlas, televízia a internet, výstavy 

a veľtrhy, kultúra a jej vplyv na človeka, umenie a rozvoj osobnosti; 

 

° Stravovanie - stravovacie návyky, mäso a mäsové výrobky, zelenina a ovocie, nápoje, 

cestoviny a múčne výrobky, mliečne výrobky, stravovacie zariadenia, príprava jedál, kultúra 

stolovania, zdravá výživa; 

  

° Multikultúrna spoločnosť - cudzie jazyky, rodinné sviatky, cudzojazyčná komunikácia, 

štátne a cirkevné sviatky, zvyky a tradície v rôznych krajinách, zbližovanie kultúr 

a rešpektovanie tradícií; 

 

° Obliekanie a móda - základné druhy oblečenia, odevné doplnky, výber oblečenia na rôzne 

príležitosti, druhy a vzory odevných materiálov, móda a trendy; 
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° Šport -druhy športov: zimné a letné, individuálne a kolektívne, športové disciplíny, význam 

športu pre rozvoj osobnosti, nové trendy v športe, fair play športového zápolenia; 

 

° Obchod a služby- nákupné zariadenia, pošta a telekomunikácie, druhy a spôsoby nákupu 

a platenia, hotely a hotelové služby, centrá krásy a zdravia (kaderníctvo, fitnes...), kultúra 

nakupovania a služieb; 

° Krajiny, mestá a miesta – krajiny a svetadiely, moja krajina a moje mesto, geografický 

opis krajiny, kultúrne a historické pamiatky krajín a miest; 

 

° Kultúra a umenie - druhy umenia, kultúra a jej formy, umenie-spoločnosť-kultúra; 

 

° Človek a spoločnosť, komunikácia – jazyk ako dorozumievací prostriedok, formy 

komunikácie, kultúra komunikácie; 

 

° Mládež a jej svet – aktivity mládeže, vzťahy medzi rovesníkmi, generačné vzťahy, 

predstavy mládeže o svete; 

 

° Zamestnanie – pracovné pomery a kariéra, platové ohodnotenie, nezamestnanosť; 

 

° Veda a technika v službách ľudstva – technické vynálezy, vedecký pokrok; 

 

° Vzory a ideály – človek, jeho vzory a ideály, pozitívne a negatívne vzory; 

 

° Slovensko – geografické údaje, história, turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície; 

° Krajina, ktorej jazyk sa učím - geografické údaje, história, turistické miesta, kultúrne 

zvyky a tradície; 

Učebné zdroje 

     Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa v 1. ročníku stredného kurzu 

francúzskeho jazyka a na dosiahnutie cieľov sa  využijú nasledovné učebné zdroje:  

Jazyk a kurz Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

 

Všeobecný jazyk: 

 

Jazyk francúzsky 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Noelle Cocton 

Saison 2 

Méthode de français 

Cahier d´activités 

Didier 2018 

Unité 3 – 9 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

CD-prehrávač 

Kazetový 

magnetofón 

 

Slovníky 

Názorné 

učebné 

pomôcky 

Časopisy, 

noviny 

Koláže 

Mapy 

Učebnica 

a pracovný 

zošit 

Štrukturované 

zbierky 

materiálov 

(jazykové 

portfólio) 
 

Internet 

Knižnica 

Alliance 

Française 
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     Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa v 2.ročníku  stredného kurzu 

francúzskeho jazyka a na dosiahnutie cieľov sa  využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Jazyk a kurz Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

 

Všeobecný jazyk: 

 

Jazyk francúzsky 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Noelle Cocton 

Saison 3 

Méthode de français 

Cahier d´activités 

Didier 2018 

Unité 1 - 6 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

CD-prehrávač 

Kazetový 

magnetofón 

 

Slovníky 

Názorné 

učebné 

pomôcky 

Časopisy, 

noviny 

Koláže 

Mapy 

Učebnica 

a pracovný 

zošit 

Štrukturované 

zbierky 

materiálov 

(jazykové 

portfólio) 
 

Internet 

Knižnica 

Alliance 

Française 
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10. Učebné osnovy cudzích jazykov, vyšší  kurz 

 

Názov a adresa školy Jazyková škola 

Mnoheľova 828, Poprad 

Názov školského vzdelávacieho 

programu 

Celoživotné jazykové vzdelávanie 

 

Kód a názov ŠVP ŠVP pre jazykové školy v Slovenskej republike 

SERR- Jazykové vzdelávanie 

Stupeň jazykového vzdelania  

Sekundárne jazykové vzdelanie - vyššie 

(vyšší kurz) 

Úroveň B2.2 – C1.2 

Dĺžka štúdia 2 roky 

 

 

DRUHY KURZOV 
 

Názov kurzu  

Všeobecný jazyk 

Anglický jazyk 

Nemecký jazyk 

Časový rozsah výučby 4 hodiny týždenne, spolu 140 vyučovacích 

hodín ročne, 

Úroveň podľa SERR Úroveň B2.2 – C1.2 – vyšší kurz 

Dĺžka štúdia jazyka 2 roky, spolu 280 hodín 

 

CHARAKTERISTIKA KURZOV SEKUNDÁRNEHO-VYŠŠIEHO 

JAZYKOVÉHO VZDELÁVANIA 

 

     Kurz všeobecného jazyka v sekundárnom - vyššom jazykovom vzdelávaní na Jazykovej 

škole v Poprade je kurzom zameriavajúcim sa na prehĺbenie doteraz získaných zručností 

a osvojenie si ďalších  jazykových zručností a komunikačných kompetencií príslušného 

cudzieho jazyka na úrovni podľa SERR B2.2 – C1.2, ktorá je tiež charakterizovaná ako fáza 

primeraného využívania komunikačných kompetencií v bežných komunikačných situáciách – 

B2 a pokročilá úroveň C1.2 nazvaná ako fáza plynulého využívania cudzieho jazyka na 

úrovni samostatného používateľa.   

     Kurz všeobecného jazyka navštevujú dospelí učiaci sa a mládež vo veku  od 17 rokov, 

ktorí už dosiahli úroveň  B1- B2 a potrebujú svoje jazykové zručnosti a komunikačné 

kompetencie zdokonaliť a ďalej rozvíjať.  Vyšší kurz cudzích jazykov trvá dva roky, čo je 

ročne 140 vyučovacích hodín, celkové 280 vyučovacích hodín. V označení kurzov jazykovej 

školy sú to poslucháči V. ročníkov dospelých, V. ročníkov - žiackych konverzačných 

vyrovnávacích (1. ročník vyššieho kurzu) a poslucháči VI. ročníkov (2. ročník vyššieho 

kurzu) pri štyroch vyučovacích hodinách týždenne 

     Pri vypracovaní osnov a obsahu vyučovania v kurzoch vychádzame z pedagogickej 

dokumentácie pre jednotlivé jazyky pre úroveň B2 - C1.  Vedomosti a zručnosti, ktoré 
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poslucháči získavajú vo vyššom  kurze veľmi úzko súvisia s požiadavkami reálnej 

komunikácie v spoločenskom i pracovnom živote a hlavne v 2. ročníku vyššieho kurzu sa 

vyučovanie zameriava už aj na  cieľové zručnosti potrebné pre dosiahnutie úrovne nutnej pre 

postup do prípravného kurzu na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku. Orientácia jazykového 

vzdelávania  na kompetencie vytvára poslucháčom  podmienky  pre chápanie vzťahov medzi 

jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom existujú a tým prispieva k ich nepretržitému 

rozvoju v rámci celoživotného vzdelávania. Dôraz na odlišnosti v kultúrnych tradíciách 

umožňuje lepšie pochopenie  spoločného a rozdielneho v kultúrach cieľových cudzích 

jazykov a v našej kultúre.  

     Vo vyššom kurze  dávame prednosť takým stratégiám, ktoré umožnia poslucháčovi stať sa 

aktívnym subjektom učenia sa cudzieho jazyka. Poslucháč kurzu má možnosť 

spolurozhodovať a spolupracovať a prezentovať samostatne poznatky získané v kurze aj 

mimo neho v príslušnom cieľovom jazyku. Vychádzame  z toho, že poslucháči sa dobrovoľne 

prihlásili  na výučbu cudzieho jazyka, ich motivácia a záujem učiť sa cudzí jazyk na tejto 

úrovni  je  pomerne vysoká. Učiteľ kurzu túto motiváciu ďalej rozvíja, poslucháčov 

povzbudzuje a podporuje  v ich snažení stať sa samostatným použivateľom cudzieho jazyka. 

Tomu  sú prispôsobené aj metódy a formy práce v kurze tak, aby výučba príslušného 

cudzieho jazyka bola zaujímavá a rôznorodá. 

     Hodnotenie poslucháčov vyplýva z kritérií hodnotenia pre výstupy.  Klasifikácia bude 

vychádzať  z pravidiel hodnotenia  uvedených v školskom vzdelávacom programe. Použijú sa 

adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. Vzhľadom na to, že jazykové vzdelávanie na 

jazykovej škole je záujmovým vzdelávaním v popoludňajších hodinách, použijeme v priebehu 

učenia sa jazyka aj nástroje  neformálneho hodnotenia a sebahodnotenia.(Čo dokážem).  

 

CIELE KURZOV SEKUNDÁRNEHO-VYŠŠIEHO JAZYKOVÉHO 

VZDELÁVANIA 

 

     Cieľom kurzov sekundárneho - vyššieho jazykového vzdelávania v rámci príslušných 

cudzích jazykov je, aby poslucháč v rámci vyššieho kurzu rozvíjal všeobecné 

kompetencie, komunikačné jazykové kompetencie  a komunikačné zručnosti v súlade s 

pedagogickou dokumentáciou pre jednotlivé jazyky pre úroveň B2-C1.  

     Cieľom kurzov vyššieho sekundárneho jazykového vzdelávania v rámci príslušných 

cudzích jazykov na Jazykovej škole v Poprade je dosiahnuť úroveň B2 – C1 v súlade 

s profilom absolventa vyššieho kurzu, o čom bude  po úspešnom absolvovaní kurzu vydané 

osvedčenie o jeho absolvovaní. Podmienkou pre získanie tohto osvedčenia  je minimálne 70% 

úspešnosť poslucháča v záverečnom teste po absolvovaní vyššieho kurzu a minimálne 70% 

dochádzka  na vyučovanie kurzu. Získanie osvedčenia je u interných poslucháčov 

podmienkou pre postup do prípravného kurzu na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku.  

 

VÝCHOVNÉ A VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

 
 Učiaci sa na úrovni B2 – C1 ma osvojené všeobecné a jazykové kompetencie 

a komunikačné zručnosti na úrovni B2.2 a ďalej si ich rozvíja. 
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 V jednotlivých cudzích jazykoch sa využijú pre utváranie a rozvíjanie všeobecných 

a jazykových kompetencií v sekundárnom - vyššom jazykovom vzdelávaní nasledujúce 

výchovné a vzdelávacie stratégie: 

 

Kompetencia vedieť sa učiť: 

·  Učitelia prezentujú vo výučbe rôzne spôsoby prístupov k štúdiu jazyka a vedú poslucháčov 

k tomu, aby ich využívali. 

·  Poslucháči sú vedení k tomu, aby si opakovali osvojené vedomosti a pravidelne ich dopĺňali 

a prepájali s už osvojeným učivom 

·  Poslucháči dostávajú také úlohy, v ktorých v rámci samostatnej práce vyhľadávajú 

a spracujú informácie z cudzojazyčných textov a učia sa kriticky pristupovať k výberu 

informácií, 

·   Súčasťou hodín a domácej prípravy je práca so slovníkom, príručkami a internetom. 

 

 

Kompetencia  tvorivo riešiť problémy: 

·  Učitelia poskytujú poslucháčom priestor k samostatnému riešeniu jazykových problémov .  

·   Neustálou prácou s textom sa učia rozumieť aj zložitým textom na konkrétne a abstraktné 

témy vrátane odborných textov vo svojej špecializácii 

·   Vo výučbe sú simulované modelové situácie, s ktorými sa poslucháči môžu stretnúť 

v praktickom živote v krajine cieľového jazyka (dialógy v rôznych kontextoch, počúvanie 

rozhovorov neznámych hovoriacich v cieľovom jazyku atď.) 

·  V písomnom prejave  sú poslucháči vedení k tomu, aby dokázali vytvoriť jasne 

sformulovaný text na rozličné témy a vysvetlili svoje stanovisko k aktuálnym témam 

s uvedením výhod aj nevýhod rozličných možností. 
 

 

Kompetencia komunikatívna:  

·  Zručnosti spojené s čítaním, počúvaním, hovorením a písaním sa u poslucháčov rozvíjajú 

štandartnými metódami výučby cudzieho jazyka v súlade s profilom absolventa sekundárneho 

– vyššieho vzdelávania, 

·   V rámci konverzácie učitelia  pestujú u poslucháčov schopnosť vyjadriť vlastný názor 

a obhájiť ho, rovnako ako umenie načúvať názorom iných a tieto aj tolerovať. 

·  Pri práci s jazykovým materiálom vedú učitelia poslucháčov k presnosti, k identifikácii 

podstatných informácií a rozvíjaniu ich interpretačných schopností, 

· Náležitá pozornosť je venovaná rozvíjaniu jazykových kompetencií v oblasti lexiky, 

gramatiky, slovotvorby a fonológie v súlade s obsahom vzdelávania kurzu, 

· Učiaci sa poslucháči na úrovni B2.-C1 sú vedení k tomu, aby po ukončení vyššieho kurzu 

komunikovali v cudzom jazyku na takom stupni plynulosti a spontánnosti, ktorý im umožňuje 

viesť bežnú konverzáciu s rodenými hovoriacimi bez toho, aby to pre nich aj rodeného 

hovoriaceho  predstavovalo zvýšené úsilie. 

 

Kompetencia  sociálna a interakčná: 

·  Riešením úloh vo dvojiciach a v skupinách rozvíjajú poslucháči na hodinách svoju 

schopnosť spolupracovať, 

·   Zloženie kurzov z dospelých a mládeže umožňuje kontakt medzi ľuďmi - zástupcami 

rôznych profesií  a  rôznych vekových skupín, čo vedie k lepšiemu  vzájomnému pochopeniu 

rôznych generácií. Pre mládež je táto skutočnosť príležitosťou lepšie chápať svet práce a život 

po ukončení školy. 
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·  Poslucháči sú vedení k tomu, aby správne reagovali a komunikovali v rôznych 

spoločenských situáciách, 

·  Poslucháči sa učia rozlišovať  formálny, neformálny, rodinný a intímny jazykový prejav, 

·  Poslucháči nadobúdajú odvahu nadviazať kontakt s každým, koho materinským jazykom je 

osvojovaný cudzí jazyk 
 

Kompetencia byť demokratickým občanom: 

·  Učiteľ zadáva poslucháčom úlohy, v ktorých porovnávajú spôsob života, zvyky a obyčaje 

u nás a v krajine cieľového jazyka a vyjadrujú sa k spoločenským, kultúrnym a geografickým 

odlišnostiam. 

· Učiteľ diskutuje s poslucháčmi o odlišnom spôsobe života v iných krajinách a poukazuje na 

potrebu otvorenosti ku kultúrnej a etnickej rôznorodosti. 

 

 

STRATÉGIA VYUČOVANIA 

Metódy 

 

     Podľa obsahu vyučovacích hodín sa budú pri všetkých tematických celkoch využívať 

adekvátne metódy podporujúce autonómne učenie, teda  učenie, ktoré podporuje aktivitu 

učiaceho sa, jeho samostatnosť a motiváciu. Činnosti a zadania úloh majú čo najviac 

zodpovedať požiadavkám  reálnej komunikácie v spoločenskom a pracovnom  živote. 

Poslucháči majú čo najviac rozprávať, počúvať, čítať a písať. Verbálna a písomná zložka sú v 

rovnováhe. Sústavnými praktickými jazykovými činnosťami by mali byť poslucháči 

pripravovaní na osobné kontakty  s cudzojazyčne hovoriacimi partnermi v ústnej i písomnej 

podobe. 

     Rôznorodosť metód má vzbudiť, podporovať a ďalej rozvíjať záujem o učenie sa cudzích 

jazykov. Čiastkové oblasti učenia sa cudzích jazykov (rečové zručnosti, slovná zásoba, 

gramatika, výslovnosť) si  sčasti vyžadujú odlišné metódy prezentácie a sprostredkovania  

(informačno - receptívna – výklad, reproduktívna – riadený rozhovor, heuristická – rozhovor, 

riešenie úloh). 

 

Formy práce 
 

     Podľa obsahu vyučovacích hodín sa využívajú pri všetkých tematických celkoch 

nasledujúce formy práce: 

 

Individuálna práca poslucháčov - domáce úlohy, príprava na prácu v iných sociálnych 

formách počas hodín cudzieho jazyka, práca  s pracovným zošitom, príprava prezentácií. 

Práca vo dvojiciach -  príprava na ústne a písomné aktivity, ústna komunikácia (minidialógy, 

dialógy), čítanie s porozumením,  vzájomná kontrola prác vytvorených v jazyku. 

Skupinová práca -  počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, jazykové štruktúry 

a slovná zásoba, práca na projektoch. 

Práca v pléne - jazykové hry, piesne, precvičovanie ústneho prejavu a výslovnosti, fázy 

kontroly a zbierania výsledkov práce jednotlivcov, dvojíc, skupín, práca s pracovným 

zošitom. 

Frontálne vyučovanie -  informačné celky (napr. referovanie o vlastnej krajine alebo krajine 

cudzieho jazyka, prezentácia nového jazykového materiálu, kontrola a analýza prác 

poslucháčov). 
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OBSAH  VZDELÁVANIA  PRE  VYŠŠÍ  KURZ 

 

JAZYK ANGLICKÝ 

 

Spôsobilosti a funkcie jazyka 

     Pri vyučovaní  anglického jazyka vo vyššom kurze sa budú rozvíjať nasledujúce 

spôsobilosti a funkcie jazyka:  

° Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou 

° Vypočuť si detailné informácie z verejných hlásení /napr. na stanici, na šport. podujatiach 

° Vybrať si z ponúkaných možností 

° Vyjadriť svoj názor a vôľu 

° Vnímať a prejavovať svoje city, narážky a žartovanie 

° Vyjadriť očakávania a reagovať na ne 

° Predstaviť svoje záľuby a vkus 

° Reagovať vo vyhrotenej situácii 

° Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá alebo povinnosti a reagovať na ich nesplnenie 

° Reagovať na príbeh a udalosť 

° Vyjadriť ponuku a reagovať na ňu 

° Reagovať na niečo, čo sa má udiať v budúcnosti, alebo sa udialo v minulosti 

° Korešpondovať v akejkoľvek oblasti za príležitostnej pomoci slovníka a telefonovať 

° Komunikovať s niekým – vymieňať si názory, nájsť riešenia, vedieť vysvetliť problém 

° Vypracovať prezentáciu / prednášku, predniesť zložitú tému jasne, reagovať spontánne na           

pripomienky publika počas svojho prejavu 

° Obohatiť / doplniť štrukturovanú prezentáciu / prednášku 

° Zúčastniť sa na diskusii  pri abstraktných, zložitých a neznámych témach a vedieť 

argumentovať 

° Uistiť sa, že moje slová, výklad, argument boli pochopené 

° Podrobne popísať situácie, porozprávať príbeh jasne a detailne, používať príslovia 

a porekadlá a ustálené slovné spojenia  

 

Jazykové prostriedky 

      

Pre získanie menovaných spôsobilostí a funkcií anglického jazyka vo vyššom kurze sú 

potrebné tieto jazykové prostriedky: 

 

Jazykové prostriedky základného a stredného kurzu + 
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°  Pomocné slovesá – to do, to be, to have 

°  Modálne slovesá – can, may, must – ich opisné tvary a druhotný význam, vyjadrenie 

povolenia, pravdepodobnosti, povinnosti a dedukcie v prítomnom a minulom čase, 

should/ought to, should do ~ should have done 

°  Jednoduché a priebehové tvary všetkých časov,  výnimky, všetky perfektné časy 

°  Trpný rod vo všetkých časoch, osobné a neosobné štruktúry – he is  said to be/to have been 

°  Nepriama reč – posun časov, iné slovesá pri reprodukovaní výpovedí, ich väzby 

°  Vzťažné vety definujúce a nedefinujúce, s predložkou a bez nej, vzťahujúce sa na celú vetu 

°  Zdôrazňovanie pomocou what 

°  Podmienkové vety – všetky typy a výnimky, želacie  vety pre všetky situácie, iné možnosti 

/I´d rather, it´s time/ 

°  Časové vety a spojky 

°  Použitie gerundia a infinitívu – holý neurčitok, slovesá spájajúce sa s obomi  - rozdiely vo 

význame 

°  Vedľajšie vety s prítomným a minulým particípiom 

 

 

°  Členy – určitý, neurčitý, nultý 

°  Počítateľné a nepočítateľné podstatné mená, obojaké so zmenou významu,kolektívne, 

príbuzné problémy 

°  Zložené podstatné mená 

°  Stupňovanie prídavných mien a prísloviek, ich postavenie vo vete, základné a silné prídavné 

mená, intenzifikátory a modifikátory 

°  Tvorenie slov pomocou prefixov a sufixov 

 

°  Rozdiel medzi it is ~ there is. Väzba there is/there are vo všetkých časoch 

 

°  Zvyky – väzba used to/would, be used to, get used to 

 

°  Väzba  enough/too + prídavné meno a enough + podstatné meno, rozdiely medzi so, such, 

enough a very 

 

°  Väzba to have/get something done vo všetkých časoch 

 

°  Slová a väzby, ktoré sa často mýlia, prídavné mená s –ed/ -ing, like, as, as if, as though 

 

°  Frázové slovesá – oddeliteľné a neoddeliteľné 

 

Okruhy slovnej zásoby 

     Pri vyučovaní  anglického jazyka vo  vyššom  kurze sa budú rozvíjať komunikačné 

jazykové kompetencie a komunikačné zručnosti v rámci týchto tematických okruhov  : 

 

Tematické okruhy základného a stredného kurzu + 

 

° Rodina a spoločnosť - Osobné údaje, rodina – vzťahy v rodine, tlačivá a dokumenty, 

vzťahy medzi ľuďmi, náboženstvo, generačné rozdiely, multikultúrna spoločnosť. 
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° Domov a bývanie- Môj dom/byt, Zariadenie, Domov a jeho okolie, Bývanie v meste a na 

dedine, Spoločnosť a životné prostredie, Spoločnosť a jej životný štýl, Porovnávanie 

s Veľkou Britániou. 

 

° Ľudské telo a starostlivosť o zdravie - Ľudské telo, Fyzické charakteristiky, Charakterové 

vlastnosti človeka, Choroby a nehody, Hygiena a starostlivosť o telo, Zdravý spôsob života, 

Nemocnica a poliklinika, lekáreň a lieky, poistenie, civilizačné choroby – AIDS, drogy, 

symptómy bežných chorôb. 

 

° Stravovanie- Stravovacie návyky – národné a osobné, Stravovacie zariadenia, Príprava 

jedál – recepty,  Kultúra stolovania, Zdravá výživa. 

 

° Voľný čas a záľuby- Delenie koníčkov a ich vývin od detstva, Knihy a čítanie, Rozhlas 

a televízia, Internet, Výstavy a veľtrhy, Kultúra a jej vplyv na človeka, Umenie a rozvoj 

osobnosti. 

 

° Doprava a cestovanie- Dopravné prostriedky, ich výhody a nevýhody, osobná doprava, 

príprava na cestu, cestovanie, ubytovanie. Turistika a cestovný ruch, Problémy cestných, 

železničných a leteckých sietí. 

 

° Vzdelávanie - Škola a jej zariadenie, Učebné predmety, Typy škôl u nás a v anglicky 

hovoriacich krajinách. Celoživotné vzdelávanie. 

 

° Práca a zamestnanie – rozdelenie profesií, nezamestnanosť – príčiny, hľadanie práce, 

pracovný pohovor. 

 

° Človek a príroda - Zvieratá/rastliny, Počasie, Človek a  životné prostredie,  Rastliny / 

Flóra, Klíma, Príroda okolo nás a ochrana životného prostredia a jeho obnoviteľné zdroje 

energie Prírodné katastrofy – hladomor.  

 

° Multikultúrna spoločnosť -  Angličtina ako cudzí jazyk, Rodinné sviatky, Cudzojazyčná 

komunikácia, Štátne a cirkevné sviatky, Zvyky a tradície v rôznych krajinách, Zbližovanie 

kultúr a rešpektovanie tradícií. 

 

° Obliekanie a móda - Základné druhy oblečenia, Odevné doplnky, Výber oblečenia na 

rôzne príležitosti, Druhy a vzory odevných materiálov, Móda a jej trendy. 

° Šport – Druhy športu: zimné a letné, individuálne a kolektívne, adrenalínové, Športové 

disciplíny, Význam športu pre rozvoj osobnosti, Nové trendy v športe, Fair play športového 

zápoleni, drogy.. 

° Obchod a služby – Nákupné zariadenia/centrá a ich vybavenie, Druhy a spôsoby nákupu 

a platenia, Kultúra nakupovania a služieb, reklama. 

°  Kultúra a umenie – Druhy umenia – významné osobnosti, Kultúra a jej formy. 

°  Zamestnanie – Pracovné pomery a kariéra, Platové ohodnotenie, Nezamestnanosť. 

° Veda a technika v službách ľudstva – Technické vynálezy a vynálezcovia, Vedecký 

pokrok a jeho zneužitie. 

°  Masovo-komunikačné prostriedky – ich vplyv, delenie, pozitíva a negatíva.. 
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Učebné zdroje 

    Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia sa žiakov vyššieho kurzu anglického 

jazyka a na dosiahnutie cieľov sa  využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Jazyk a kurz Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

 

Jazyk anglický 

 

I. ročník vyššieho 

kurzu 

Všeobecný jazyk – 5. 

ročník konv. 

 

 

 

II. ročník vyššieho 

kurzu 

Všeobecný jazyk – 6. 

ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

face2face Intermediate + 

Upper Intermediate  

Vydavateľstvo Cambridge 

 

face2face Upper 

Intermediate + Complete 

advanced  

Vydavateľstvo Cambridge 

 

Tabuľa 

 

PC 

 

Dataprojektor 

 

CD-prehrávač 

 

Kazetový 

magnetofón 

 

Slovníky 

 

Názorné učebné 

pomôcky 

 

Časopisy,noviny 

 

Koláže 

 

Mapy 

 

Učebnica 

a pracovný zošit 

 

Štrukturované 

zbierky 

materiálov 

(jazykové 

portfólio) 

Internet 

 

Knižnica 
 

 

JAZYK NEMECKÝ 
  

Spôsobilosti a funkcie jazyka 

     Pri vyučovaní  nemeckého jazyka vo vyššom kurze sa budú rozvíjať nasledujúce 

spôsobilosti a funkcie jazyka:  

° Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou 

° Vypočuť si detailné informácie z verejných hlásení /napr. na stanici, na šport. podujatiach 

° Vybrať si z ponúkaných možností 

° Vyjadriť svoj názor a vôľu 

° Vnímať a prejavovať svoje city, narážky a žartovanie 

° Vyjadriť očakávania a reagovať na ne 

° Predstaviť svoje záľuby a vkus 

° Reagovať vo vyhrotenej situácii 

° Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá alebo povinnosti a reagovať na ich nesplnenie 

° Reagovať na príbeh a udalosť 

° Vyjadriť ponuku a reagovať na ňu 

° Reagovať na niečo, čo sa má udiať v budúcnosti, alebo sa udialo v minulosti 

° Korešpondovať v akejkoľvek oblasti za príležitostnej pomoci slovníka a telefonovať 
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° Komunikovať s niekým – vymieňať si názory, nájsť riešenia, vedieť vysvetliť problém 

° Vypracovať prezentáciu / prednášku, predniesť zložitú tému jasne, reagovať spontánne na           

pripomienky publika počas svojho prejavu 

° Obohatiť / doplniť štrukturovanú prezentáciu / prednášku 

° Zúčastniť sa na diskusii  pri abstraktných, zložitých a neznámych témach a vedieť 

argumentovať 

° Uistiť sa, že moje slová, výklad, argument boli pochopené 

° Podrobne popísať situácie, porozprávať príbeh jasne a detailne, používať príslovia 

a porekadlá a ustálené slovné spojenia  

  

Jazykové prostriedky 

Pre získanie menovaných spôsobilosti a funkcií  vo vyššom kurze jazyka nemeckého sú 

potrebné tieto jazykové prostriedky: 

 

Jazykové prostriedky základného kurzu a stredného kurzu + 

 

Perfektum, préteritum a plusquamperfektum všetkých pravidelných a nepravidelných slovies 

Používanie foriem minulého času 

Slovesá s odlučiteľnou a neodlučiteľnou predponou a ich významy – upevňovanie 

a rozširovanie 

Trpný rod – opakovanie a upevňovanie všetkých tvarov a ich použitie 

Trpný rod vo vedľajších vetách 

Ďalšie spôsoby vyjadrovania trpného rodu  

Konjunktiv II – opakovanie a upevňovanie všetkých tvarov a rôznych foriem využitia 

Konjunktív I 

Nepriama reč 

Subjektívne významy modálnych slovies 

Vyjadrovanie modálnosti pomocou : sein + zu + infinitv, haben + zu + infinitiv 

Futurum I a Futurum II a ich významy: Budúci čas, vyjadrovanie domnienky 

Negácia – všetky formy a ich používanie - upevňovanie a rozširovanie 

Príčastie prítomné a príčastie minulé vo funkcii prídavného mena  

Spodstatnelé príčastie  minulé  

Rozvitý prívlastok 

Partizipiálne konštrukcie  

Predložky – zhrnutie a upevňovanie všetkých predložiek a ich významov 

Predložkové väzby slovies, prídavných mien a podstatných mien – upevňovanie 

a rozširovanie 
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Zosilňovacie príslovky 

Smerové príslovky –her a –hin 

 

Poradie vetných členov vo vete (te-ka-mo-lo) 

 

Vzťažné vety - opakovanie a upevňovanie, vzťažné zámená wer, was, zámenné príslovky vo 

funkcii vzťažného zámena  

Porovnávacie vety so spojkami je ... desto 

Zvolacie vety 

Všetky typy vedľajších viet: príčinné, prípustkové, účinkové, dôsledkové, podmienkové, 

časové, účelové, spôsobové, odporovacie - upevňovanie a rozširovanie 

Spojky priraďovacie a podraďovacie - zhrnutie 

Variácie vedľajších viet - Nominálny štýl 

Vedľajšia veta ako doplnok 

Predložkový doplnok 

Uvoľňovanie rámcovej konštrukcie 

Elipsa 

 

Modálne častice 

Ustálené slovné spojenia 

Väzba slovies s podstatným menom 

 

Tvorenie prídavných mien, odvodzovanie pomocou predpôn a prípon a ich významy (– los, -

bar, ....) 

Tvorenie slovies  

Tvorenie podstatných mien 

Textová gramatika 

 

 

Okruhy slovnej zásoby 

     Pri vyučovaní  nemeckého jazyka vo vyššom kurze sa budú rozvíjať komunikačné 

jazykové kompetencie a komunikačné zručnosti v rámci týchto tematických okruhov  : 

Tematické okruhy základného a stredného kurzu + 

° Rodina a manželstvo – Rodinní príslušníci, Rodičia a deti, Generačné problémy, Rodina 

v minulosti a dnes, Rôzne názory na manželstvo a iné formy spolužitia, Signály lásky, Láska 

na prvý pohľad, Svadba, Rozvod a jeho následky, Môj partner a jeho vlastnosti , Pomoc štátu 

rodinám 
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° Domov a bývanie - Bývanie vo veľkomeste, malom meste a na dedine, Bývanie v paneláku 

a v rodinnom dome, Čo človek potrebuje na bývanie, Naše želania a realita, Bývanie 

v minulosti a dnes, Bývanie viacerých generácií pod jednou strechou, Moje rodné mesto 

 

° Zdravie-  Zdravotný stav nášho obyvateľstva, Vzťah medzi zdravím, športom a stravovaním,  

Zdravý spôsob života, Stres a jeho následky, Choroby a zranenia, Prvá pomoc 

 

° Doprava a cestovanie- Auto a automobilový priemysel, Dopravné prostriedky – ich výhody 

a nevýhody,  Doprava a jej problémy,  Problémy cestných, železničných a leteckých sietí, 

Rôzne účely cestovania, Príprava na cestu, Hotely a hotelové služby, Ubytovacie zariadenia, 

Dovolenka v zahraničí a vo vlastnej krajine, Dovolenka pri mori, na horách, poznávacie 

zájazdy, Cestovanie s cestovnou agentúrou, individuálne cestovanie, Cestovanie v budúcnosti, 

Turistika a cestovný ruch 

  

° Škola a vzdelávanie - Školský systém v nemecky hovoriacich krajinách – porovnávanie so 

systémom školstva na Slovensku, Vyučovanie, Školské predmety, Školské pomôcky, Školské 

zariadenia, Žiaci a učitelia – ich vzťahy, Rodičia a škola, Môj prvý učiteľ, Moje školské časy 

– porovnávanie školy v minulosti a dnes, Škola a povolanie – teória a prax, Alternatívne 

školstvo, Waldorfská škola, Celoživotné vzdelávanie, Škola v budúcnosti 

 

 

° Problémy sveta 

Klimatické zmeny  – ochrana životného prostredia - budúcnosť zeme 

Spoločnosť a jej životný štýl, Globalizácia, Hlad a Chudoba, Terorizmus, Nové choroby, 

Energetická kríza, ... 

 

° Voľný čas a záľuby – Voľný čas a jeho úloha v našom živote, Aktivity voľného času 

a koníčky, Voľný čas a zábava, Ako trávim voľný čas ja a moja rodina, Film, Hudba, Šport 

ako aktivita voľného času, Moja obľúbená reštaurácia, kaviareň, cukráreň a p., Návšteva 

zábavných podnikov a kultúrnych zariadení 

 

° Masmédiá – Úloha masmédií v našom živote, Knihy, Tlač,  Rozhlas, Televízia, Internet 

a ďalšie nové médiá, Reklama, Analfabetizmus a jeho príčiny v dnešnom svete 

 

° Práca a povolanie – Opis povolaní a ich činností, Typické ženské a mužské povolania,  

Žiadosť o prijatie do zamestnania - Životopis 

Pracovné podmienky, Platové ohodnotenie, Pracovná doba, Nárok na dovolenku, Sociálne 

vymoženosti, Nezamestnanosť 

Štúdium a povolanie, Moja cesta k súčasnému/budúcemu povolaniu, Ďalšie vzdelávanie 

 

°Stravovanie – Stravovacie návyky u nás a v nem. hov. krajinách, Typické nemecké 

potraviny a jedlá v nem. hovoriacich  krajinách, Slovenské špeciality a národné jedlá 

Domáca a reštauračná strava, Príprava jedál, Recepty, Kultúra stolovania, Zdravá výživa 

 

° Obliekanie a móda- Pojem móda, Móda v minulosti a dnes, Môj vzťah k móde, Móda a jej 

trendy, Mládež a móda,  Rôzne druhy oblečenia, Odevné doplnky, Módna prehliadka, Módni 

návrhári a móda všedného dňa, Výber oblečenia na rôzne príležitosti, Nakupovanie oblečenia 

v módnych obchodoch a prostredníctvom katalógu, Reklamácia 
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° Nakupovanie, Zo sveta ekonomiky - Druhy a spôsoby nakupovania, Životný štandard, 

Peniaze a ich funkcia, Druhy peňazí, Eurozóna a jej mena, Rady na šetrenie peňazí, Bankové 

služby, Formy spoločností a ich charakteristika 

 

° Ľudia – Opis osoby – príbuzného, priateľa, ... Charakterové vlastnosti, Medziľudské vzťahy, 

Vzory a ideály, Významné osobnosti nemecky hovoriacich krajín, životopis známej osobnosti 

 

° Cudzie jazyky- Význam cudzích jazykov v pracovnom živote, pri cestovaní, atď. Cudzie 

jazyky v zjednotenej Európe, Faktory, ktoré ovplyvňujú osvojovanie si cudzích jazykov (vek, 

motivácia, cudzojazyčné prostredie,...), Vlastné skúsenosti s učením sa cudzieho jazyka  

Sviatky a zvyky –  Oslava sviatkov - pro a contra, Rodinné sviatky, Darčeky, Rôzne druhy 

sviatkov a ich význam, Štátne a cirkevné sviatky, Oktoberfest,  Zvyky a tradície v rôznych 

krajinách, Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií 

 

Učebné zdroje 

 

 

    Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa v 1.ročníku vyššieho kurzu 

nemeckého jazyka a na dosiahnutie cieľov sa  využijú nasledovné učebné zdroje:  
 

 

 

 

 

Jazyk a kurz Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

 

Všeobecný jazyk: 

 

Jazyk nemecký 

V. ročník konv. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sicher B2.2  

Vydavateľstvo Hueber 

 

 

Tabuľa 

 

PC, 

Interaktívna 

tabuľa 

 

CD-prehrávač 

 

Kazetový 

magnetofón 
 

Slovníky 

 

Názorné učebné 

pomôcky 

 

Časopisy, noviny 

 

Koláže 

 

Mapy 

 

Učebnica a pracovný 

zošit 

 

Štrukturované zbierky 

materiálov (jazykové 

portfólio) 

Internet 

 

Knižnica 
 

 

 

 

 

 

     Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa v 2. ročníku  vyššieho kurzu 

nemeckého jazyka a na dosiahnutie cieľov sa  využijú nasledovné učebné zdroje:  
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Jazyk a kurz Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

 

Všeobecný jazyk: 

 

Jazyk nemecký 

VI. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicher B2.2 – C 1.2 

Vydavateľstvo Hueber 

 
 

 
 

Tabuľa 

PC, 

Interaktívna 

tabuľa 

CD-prehrávač 

Kazetový 

magnetofón 
 

Slovníky 

Názorné učebné 

pomôcky 

Časopisy, noviny 

Koláže 

Mapy 

Učebnica a pracovný 

zošit 

Štrukturované zbierky 

materiálov (jazykové 

portfólio) 

Internet 

Knižnica 
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11. Učebné osnovy cudzích jazykov, špeciálny kurz 

  

Názov a adresa školy Jazyková škola 

Mnoheľova 828, Poprad 

Názov školského vzdelávacieho    

programu 

Celoživotné jazykové vzdelávanie 

 

Kód a názov ŠVP ŠVP pre jazykové školy v Slovenskej republike 

SERR- Jazykové vzdelávanie 

 

Stupeň jazykového vzdelania  

Vyššie jazykové vzdelanie  

 

Špeciálny kurz – prekladový seminár 

Dĺžka štúdia  

1 rok 

 

 

Názov kurzu 

Špeciálny 

Prekladový 

Anglický jazyk 

Nemecký jazyk 

 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích   

hodín ročne, 

Úroveň podľa SERR C1+  

Dĺžka štúdia jazyka 1 rok, spolu 33 hodín 

 

CHARAKTERISTIKA KURZU 

 

Špeciálny prekladový kurz navštevujú interní  poslucháči po absolvovaní vyššieho 

kurzu na Jazykovej škole ako aj externí poslucháči- záujemcovia o zdokonalenie sa 

v zručnosti prekladať  texty zo slovenského jazyka do cieľového jazyka. Predpokladom pre 

zaradenie do kurzu na úrovni C1 je   ovládanie  celej gramatiky príslušného jazyka a bohatá 

slovná zásoba. Zriadenie kurzu tohto typu si vyžiadala aktuálna spoločenská potreba – mnohí 

absolventi kurzov Jazykovej školy pracujú  ako referenti vo firmách zabezpečujúci styk so 

zahraničnými partnermi a ich úlohou je často preložiť text zo slovenského jazyka do 

príslušného cudzieho jazyka. Okrem toho záujemcovia o vykonanie štátnej jazykovej skúšky 

zlyhávajú práve v tejto časti skúšky, keďže mnohí sa jazyk  naučili prirodzenou cestou 

dlhodobým pobytom v cudzine, ale nedokážu túto svoju devízu zužitkovať práve pri zručnosti 

správne použiť gramatické jazykové prostriedky pri preklade.  

 

CIELE ŠPECIÁLNEHO KURZU 

 Hlavným cieľom kurzu je naučiť poslucháčov správne preložiť text zo slovenského 

jazyka do príslušného cudzieho jazyka. Predpokladom splnenia tohto cieľa je hlbšie 

zopakovanie vybraných náročných kapitol  z gramatiky príslušného jazyka a  prehlbenie 
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zručnosti narábania s náročnou lexikou. Súčasťou práce v kurze je práca so slovníkmi 

rôzneho druhu – prekladový, výkladový, synonymický a iné. 

 

METÓDY A FORMY PRÁCE 

 Metódy a formy práce v tomto type kurzu vychádzajú  z jeho zamerania a cieľov. 

Podstatnou súčasťou práce v tomto kurze je domáca príprava tak zo strany poslucháča ako 

aj zo strany vyučujúceho. Vyučujúci v kurze vyberá texty na základe potrieb poslucháčov   

(ide väčšinou o texty so všeobecnou tematikou, nie odborné texty), ktoré vyhovujú aj cieľom 

kurzu po stránke gramatickej i lexikálnej. Poslucháči pracujú na preklade doma, na čo 

nadväzuje analýza možných variant prekladu počas vyučovania v kurze. Druhou  formou 

práce je zozbieranie  preložených textov, ich analýza vyučujúcim v jeho domacej príprave, na 

základe ktorej vyučujúci zozbiera najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky, na ktoré následne 

poukaže počas frontálnych i individuálnych konzultácii na vyučovaní. 

Okrem toho sa  poslucháči cvičia aj v písaní ucelených textov - esejí a na spestrenie 

výučby je zaradený aj nácvik  voľného ústneho prejavu na základe  vybraného obrazového 

materiálu. 

Pri všetkých formách práce sa zameriava vyučujúci i poslucháči na správne používanie 

gramatických javov a adekvátny výber lexiky. 
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12. Učebné osnovy cudzích jazykov, prípravný kurz na štátne jazykové 

skúšky 

 
 

Názov a adresa školy Jazyková škola 

Mnoheľova 828, Poprad 

Názov školského vzdelávacieho    

programu 

Celoživotné jazykové vzdelávanie 

Kód a názov ŠVP ŠVP pre jazykové školy v Slovenskej republike 

SERR- Jazykové vzdelávanie 

Stupeň jazykového vzdelania Postsekundárne  jazykové vzdelanie  

 

Prípravný kurz na základnú štátnu jazykovú 

skúšku 

Úroveň B2+  

 

Prípravný kurz na všeobecnú štátnu 

jazykovú skúšku 

Úroveň C1+ 

Dĺžka štúdia 1 rok 

 

CHARAKTERISTIKA KURZOV POSTSEKUNDÁRNEHO VZDELÁVANIA 

 Kurz všeobecného jazyka v postsekundárnom jazykovom vzdelávaní na Jazykovej 

škole v Poprade je kurzom zameriavajúcim sa na zvládnutie príslušného cudzieho jazyka na 

úrovni B2+ podľa SERR (tzv. základná alebo „malá“ štátnica). Úroveň B podľa SERR je tiež 

charakterizovaná ako samostatný používateľ  jazyka.  

C úroveň sa podľa SERR člení  na fázu plynulého využívania komunikačných kompetencií 

v širokom komunikačnom kontexte  (C1) a fázu celkového operačného využitia jazyka 

v akomkoľvek komunikačnom kontexte vrátane využívania interkultúrnych kompetencií (C 

2). Absolvent prípravného kurzu na VŠJS (tzv. všeobecná alebo „veľká“ štátnica), ktorý 

úspešne zloží všeobecnú štátnu jazykovú skúšku  sa úrovňou ovládania príslušného jazyka 

nachádza  na polceste medzi C1 – C2, je teda skúseným používateľom príslušného 

cudzieho jazyka na úrovni C1.2. 

Prípravný kurz na ZŠJS navštevujú interní dospelí učiaci sa a mládež vo veku od 

16-17 rokov po úspešnom absolvovaní postupového testu na konci stredného kurzu resp. po 

ukončení 1.ročníka vyššieho kurzu  alebo externí uchádzači o štúdium jazyka v danom kurze, 

ktorí sa preukážu buď certifikátom  na úrovni B1- B2  alebo absolvujú úspešne vstupný test, 

ktorého úroveň sa rovná postupovému testu u interných uchádzačov. 

Prípravný kurz na VŠJS navštevujú interní dospelí učiaci sa a mládež vo veku od 

17-18 rokov po úspešnom absolvovaní záverečného postupového testu na konci 2. ročníka  

vyššieho kurzu alebo externí uchádzači o štúdium jazyka v danom kurze, ktorí sa preukážu 

buď certifikátom  na úrovni B2 – C1  alebo absolvujú úspešne vstupný test, ktorého úroveň sa 

rovná postupovému testu u interných uchádzačov. 

 Pri vypracovaní osnov a obsahu vyučovania v kurzoch vychádzame zo Spoločného 

európskeho referenčného rámca ,  z pedagogickej dokumentácie pre jednotlivé jazyky pre 
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úroveň B2, ktorá bola vypracovaná Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave a zo 

Skúšobného poriadku pre štátne jazykové skúšky.  

 V kurzoch dávame prednosť takým stratégiám, ktoré umožnia poslucháčovi stať sa 

aktívnym subjektom učenia sa cudzieho jazyka. Poslucháč kurzu má možnosť 

spolurozhodovať a spolupracovať. Vychádzame  z toho, že poslucháči sa dobrovoľne 

prihlásili  na výučbu cudzieho jazyka a ich cieľom je získanie vysvedčenia o základnej 

alebo všeobecnej štátnej jazykovej skúške, čo im umožní sa lepšie presadiť na trhu práce 

alebo im pomôže v ďalšom štúdiu príslušného cudzieho jazyka. Ich motivácia je teda veľmi 

vysoká. Učiteľ kurzu túto motiváciu udržiava a ďalej rozvíja, poslucháčov povzbudzuje 

a podporuje  v ich snažení. Tomu  sú prispôsobené aj metódy a formy práce v kurze tak, aby 

výučba príslušného cudzieho jazyka bola zaujímavá a rôznorodá a zároveň viedla 

k dosiahnutiu cieľa. 

  

CIELE PRIPRAVNÝCH KURZOV 

 Cieľom kurzov postsekundárneho jazykového vzdelávania v rámci príslušných 

cudzích jazykov je, aby poslucháč rozvíjal všeobecné kompetencie, komunikačné jazykové 

kompetencie  a komunikačné zručnosti  v rámci  schválených všeobecných 

konverzačných tém a prehlboval svoje vedomosti z oblasti dejín, , geografie, kultúry 

a literatúry príslušnej jazykovej oblasti v súlade s požiadavkami  úrovne B2  SERR a  

Skúšobného poriadku pre základnú štátnu jazykovú skúšku a v súlade s požiadavkami úrovne  

C1-C2 SERR a Skúšobného poriadku pre všeobecnú štátnu jazykovú skúšku. 

 

VÝCHOVNÉ A VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

 

 V jednotlivých cudzích jazykoch využijeme pre utváranie a rozvíjanie vybraných 

kľúčových kompetencií v postsekundárnom jazykovom vzdelávaní nasledujúce výchovné 

a vzdelávacie stratégie: 

 

Kompetencia vedieť sa učiť: 

 Učitelia prezentujú vo výučbe rôzne spôsoby prístupov k štúdiu jazyka a vedú poslucháčov 

k tomu, aby ich využívali. 

 Poslucháči sú vedení k tomu, aby hľadali súvislosti tak medzi jazykovými štruktúrami ako 

aj v slovnej zásobe. Tam, kde je to možné, využijú učitelia porovnávanie s iným cudzím 

jazykom, ktorý poslucháči poznajú a porovnanie s materinským jazykom. 

 Poslucháči dostávajú také úlohy, v ktorých v rámci samostatnej práce vyhľadávajú 

a spracujú informácie z cudzojazyčných textov. 

  Súčasťou hodín a domácej prípravy je práca so slovníkom, príručkami , internetom, 

beletriou. 

 

Kompetencia  tvorivo riešiť problémy: 

 

  Učitelia poskytujú poslucháčom priestor k  samostatnému riešeniu jazykových 

problémov  

  Neustálou prácou s textom, v ktorom poslucháči nie vždy všetkému rozumejú a ktorý  

obsahuje neúplne vety a odseky, sa poslucháči učia zaobchádzať s neúplnými informáciami. 

Sú vedení k tomu, aby hľadali súvislosti a zmysel. 

  Vo výučbe sú simulované modelové situácie, s ktorými sa poslucháči môžu stretnúť 

v praktickom živote v krajine cieľového jazyka (dialógy v rôznych kontextoch, počúvanie 
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rozhovorov neznámych hovoriacich v cieľovom jazyku, počúvanie a robenie si záznamov 

z prednášky a pod.) 

 

Kompetencia komunikatívna  

 

 Rozvoj komunikatívnej kompetencie je obsiahnutý v  samotnej podstate cudzieho jazyka 

ako vyučovacieho predmetu. Zručnosti spojené s čítaním, počúvaním, hovorením a písaním sa 

u poslucháčov rozvíjajú štandartnými metódami výučby cudzieho jazyka. 

  V rámci konverzácie učitelia  kultivujú u poslucháčov schopnosť vyjadrenia vlastného 

názoru a jeho obhájenia rovnako ako umenie načúvať názorom iných a tieto aj tolerovať. 

  Pri práci s jazykovým materiálom vedú učitelia poslucháčov k presnosti, k identifikácii 

podstatných informácií a rozvíjaniu ich interpretačných schopností. 

 

Kompetencia  sociálna a interakčná 

 

 Riešením zadaní vo dvojiciach a skupinách na hodinách rozvíjajú poslucháči  svoju 

schopnosť spolupracovať. 

  Zloženie kurzov z dospelých a mládeže umožňuje kontakt s rôznymi ľuďmi, zástupcami 

rôznych profesií  a zástupcami rôznych vekových skupín, čo vedie k lepšiemu  vzájomnému 

pochopeniu rôznych generácií a pre mládež je táto skutočnosť príležitosťou lepšie chápať svet 

práce a život po ukončení školy. 

  Špecifický charakter učenia sa cudzieho jazyka rozvíja u poslucháčov schopnosť sústavnej 

práce s  dlhodobými cieľmi. 

 

Kompetencia byť demokratickým občanom 

 

 Učiteľ zadáva poslucháčom úlohy, v  ktorých porovnávajú spôsob života, zvyky a obyčaje 

u nás a v krajine cieľového jazyka a zaujíma stanoviská k historickým, spoločenským, 

kultúrnym a geografickým odlišnostiam. 

 Učiteľ diskutuje s poslucháčmi o odlišnom spôsobe života v iných krajinách a poukazuje na 

potrebu tolerancie iných zvyklostí a názorov. 

 

STRATÉGIA VYUČOVANIA 

 

Metódy   

 

Podľa obsahu vyučovacích hodín sa budú pri všetkých tematických celkoch využívať 

adekvátne metódy podporujúce autonómne učenie, teda  učenie, ktoré podporuje aktivitu 

učiaceho sa, jeho samostatnosť a motiváciu . Činnosti a zadania úloh majú čo najviac 

zodpovedať požiadavkám  reálnej komunikácie v každodennom živote. Poslucháči majú čo 

najviac rozprávať, počúvať, čítať a písať. Rozvíja sa tak písomná ako aj ústna zložka jazyka. 

Sústavnými praktickými jazykovými činnosťami by mali poslucháči byť pripravovaní na 

osobné kontakty  s cudzojazyčne hovoriacimi partnermi. 

Rôznorodosť metód má vzbudiť, podporovať a ďalej rozvíjať záujem o učenie sa cudzích 

jazykov. Čiastkové oblasti učenia sa cudzích jazykov (rečové zručnosti, slovná zásoba, 

gramatika, výslovnosť, prezentácia faktov) si  z časti vyžadujú odlišné metódy prezentácie 

a sprostredkovania ( informačno- receptívna – výklad, reproduktívna – riadený rozhovor, 

heuristická – rozhovor, riešenie úloh.) 
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Formy práce 

 

Podľa obsahu vyučovacích hodín sa budú pri všetkých tematických celkoch využívať tieto 

formy práce 

Individuálna práca poslucháčov : domáce úlohy, príprava na prácu v iných sociálnych 

formách počas hodín cudzieho jazyka, prezentácie; 

Práca vo dvojiciach: príprava na ústne a písomné aktivity, ústna komunikácia (minidialógy, 

dialógy), čítanie s porozumením,  vzájomná kontrola prác vytvorených v jazyku, prezentácie 

vo dvojici 

Skupinová práca: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, jazykové štruktúry 

a slovná zásoba, práca na projektoch 

Práca v pléne: precvičovanie ústneho prejavu a výslovnosti, fázy kontroly a zbierania 

výsledkov práce jednotlivcov, dvojíc, skupín, práca s pracovným zošitom 

Frontálne vyučovanie: informačné celky, prednášky, prezentácia nového jazykového 

materiálu, kontrola a analýza prác poslucháčov, prezentácie poslucháčov. 

 

OBSAH VZDELÁVANIA PRE PRÍPRAVNY KURZ NA ZÁKLADNÚ 

ŠTÁTNU  JAZYKOVÚ SKÚŠKU 
 

 

Názov kurzu 

Špecializovaný 

Prípravný na ZŠJS 

Anglický jazyk 

Nemecký jazyk 

Francúzsky jazyk  

Časový rozsah výučby 4 hodiny týždenne, spolu 140 vyučovacích 

hodín ročne, 

Úroveň podľa SERR B 2 + 

Dĺžka štúdia jazyka 1 rok, spolu 140 hodín 

 

 

Obsahom prípravného kurzu na ZŠJS je príprava na jej písomnú i ústnu časť. 

Poslucháči pracujú s textami  pre nácvik čítania i počúvania s porozumením a diskutujú 

o bežných životných situáciach a zaoberajú sa základnými otázkami politického, 

hospodárskeho a kultúrneho diania v cieľovej jazykovej oblasti a porovnávajú ich so 

Slovenskou republikou. Poslucháči  sa učia porozumieť hovorenému a písomnému textu 

a samostatne ústne i písomne sa vyjadrovať o určených témach v rozsahu jazykových 

prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti časti vzdelávacieho programu pre základný, 

stredný kurz a prípravný kurz na základnú štátnu jazykovú skúšku. 

Poslucháči v prípravnom kurze na ZŠJS 

 

- nacvičujú stratégie a taktiky pri riešení úloh k neznámym vypočutým textom 

- nacvičujú riešenie úloh k textom na čítanie 

- opakujú používanie jazykových prostriedkov ( gramatiky a lexiky) získaných 

v základnom a strednom kurze aj formou prekladu 

- nacvičujú písomný prejav formou esejí, listov, e- mailov a pod. 

- rozširujú  slovnú zásobu  z oblastí  konverzačných tém  podľa syláb 

- zbierajú a prehlbujú poznatky z reálií a literatúry príslušnej jazykovej oblasti 

v rozsahu podľa syláb 
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Cieľ a obsah základnej štátnej  jazykovej  skúšky 

 

Cieľ a obsah základnej štátnej jazykovej skúšky zodpovedá Skúšobnému poriadku pre štátne 

jazykové skúšky, ktorý je súčasťou vyhlášky  321/2008 o jazykových školách. 

  

1. Cieľom základnej štátnej jazykovej skúšky je preveriť vedomosti, jazykové zručnosti z 

cudzieho jazyka a postoje, ktoré zodpovedajú jazykovým požiadavkám definovaným v stupni 

B2 referenčného rámca. 

 

2. Obsah základnej štátnej jazykovej skúšky je zameraný na bežné životné situácie a na 

základné otázky politického, hospodárskeho a kultúrneho diania v cieľovej jazykovej oblasti a 

ich porovnanie so Slovenskou republikou. Účastník má preukázať schopnosť porozumieť 

hovorenému a písomnému textu a samostatne ústne i písomne sa vyjadrovať o určených 

témach v rozsahu jazykových  prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti časti 

vzdelávacieho programu jazyka pre základný kurz, stredný kurz a prípravný kurz na základnú 

štátnu jazykovú skúšku v jazykovej škole v súlade s referenčným rámcom. Prvému stupňu 

náročnosti základnej štátnej jazykovej skúšky zodpovedá 525 až 600 hodín výučby v kurzoch 

jazykovej školy. 

 

3. Písomnou časťou skúšky sa preveruje 

a) stupeň porozumenia vypočutého cudzojazyčného textu v celkovom rozsahu 2 x dve až tri 

minúty alebo 150 až 200 slov formou počúvania s porozumením alebo formou diktátu v 

rozsahu 100 plnovýznamových slov, 

b) stupeň porozumenia čítaného cudzojazyčného textu v celkovom rozsahu 500 až 600 slov, 

c) schopnosť používať vybrané gramatické a lexikálne štruktúry v cudzom jazyku formou 

prekladu do cudzieho jazyka v rozsahu 100 plnovýznamových slov, 

d) schopnosť napísať súvislý jazykový prejav v cudzom jazyku v celkovom rozsahu 180 až 

220 slov. 

 

4. Na vypracovanie písomnej časti sa určuje čas štyri hodiny. Pri preverovaní zručností 

uvedených v bode 3 písm. c) a d) sa môže používať slovník. 

 

5. Ústnou časťou skúšky sa preveruje 

a) schopnosť pohotovo reagovať v cudzom jazyku v bežných životných situáciách, 

b) schopnosť plynulo rozprávať o určených konverzačných a faktografických témach a o 

vlastnom čítaní beletrie autorov z oblasti cieľového jazyka v príslušnom cudzom jazyku, 

c) preukázanie potrebných vedomostí. 

Ústna časť skúšky nemá trvať dlhšie ako 20 minút a menej ako 15 minút; dĺžka 

prípravy sa rovná dĺžke ústnej časti skúšky. 

 

Hodnotenie sa uskutočňuje v súlade so Skúšobným poriadkom. 

 

Sylaby 

 

JAZYK ANGLICKÝ 

 

Reálie 

 

1 História Veľkej Británie 

2 História USA 
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3 Geografia Veľkej Británie 

4 Geografia USA 

5 Politický systém VB a USA 

6 Londýn 

7 New York, Washington D.C. 

8 Anglická renesancia – W. Shakespeare 

9 Umenie a kultúra 

10  Nositelia Nobelovej ceny za literatúru v americkej literatúre – E. Hemingway 

11 Vysoké Tatry 

12 Slovensko 

13 Austrália 

14 Kanada 

 

Konverzačné témy 

 

1 Voľný čas, koníčky, dovolenka 

2 Dopravné prostriedky, cestovanie 

3 Domov, bývanie 

4 Športy a hry 

5 Tradície vo VB a USA 

6 Jedlo a varenie 

7 Vzdelanie vo VB a USA 

8 Veda a technika 

9 Poprad a okolie 

10 Angličtina ako svetový jazyk 

11 Zdravie a choroby 

12 Spôsob života – rozdiely medzi Slovenskom  a VB 

13 Šatstvo a móda 

14 Svetové problémy – hlad, AIDS, životné prostredie 

 

Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia poslucháčov sa v prípravnom kurze na ZŠJS 

z anglického jazyka a na dosiahnutie cieľov sa  využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Odborná 

literatúra 

Didaktická 

technika 

Materiálne výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

 

 

Guy Brook, Hart 

and Simon 

Haines: 

Complete CAE 

2015 Cambridge 

 
 

Reálie a literatúra 

V. Británie, USA a 

ďalších anglicky 

hovoriacich krajín 

Tabuľa 

 

PC 

 

Dataprojektor 

 

 

Slovníky 

Názorné učebné pomôcky 

Časopisy,noviny 

Koláže 

Mapy 

Učebnica a pracovný zošit 

Štrukturované zbierky 

materiálov (jazykové portfólio) 

Internet 

 

Knižnica 
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Sylaby 
 

JAZYK NEMECKÝ 

 

Reálie: 

 

1.   O nemeckom jazyku 

2.   Moje mesto 

3.   Sviatky v Nemecku 

4.   Rakúsko 

5.   Mestá a pamätihodnosti v Rakúsku 

6.   Švajčiarsko 

7.   Nemecká spolková republika 

8.   Mestá a pamätihodnosti v Nemecku 

9.   Nemecko v minulosti a dnes 

10. NSR - hospodárstvo 

11. Školský systém NSR 

12. NSR - politické pomery 

13. Slovensko 

14. Vysoké Tatry 

 

Konverzačné témy: 

 

    1.   Masmédiá 

    2.   Práca a voľba povolania 

    3.   Počasie 

    4.   Jedlo a nápoje 

    5.   Bývanie 

    6.   Voľný čas 

    7.   Cestovanie 

    8.   Život v rodine 

    9.   Zdravie 

    10. Ochrana životného prostredia 

    11. Šport 

    12. Charakterové vlastnosti 

    13. Móda a oblečenie 

    14. Škola a vzdelávanie 

 

Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia poslucháčov sa v prípravnom kurze na ZŠJS 

z nemeckého jazyka a na dosiahnutie cieľov sa  využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne výučbové 

prostriedky 

Ďalšie 

zdroje 

 

Sicher B2.2 

 
Reálie a literatúra 

Tabuľa 

 

PC 

Slovníky 

Názorné učebné 

pomôcky 

Interne

t 
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Nemecka  a ďalších 

nemecky  hovoriacich 

krajín 

 

Dataprojektor 

 

 

Časopisy, noviny 

Koláže 

Mapy 

Učebnica a pracovný 

zošit 

Štrukturované zbierky 

materiálov (jazykové 

portfólio) 

Knižni

ca 

 

 

Sylaby 
 

JAZYK FRANCÚZSKY 

 

Reálie: 

1. Zemepis Francúzska, podnebie a prírodné bohatsvo 

2. Prechádzka po Paríži 

3. Vznik francúzskeho jazyka, prvá  literatúra 

4. Priemysel a poľnohospodárstvo Francúzska 

5. Politický život vo Francúzsku 

6. Francúzska literatúra  17. storočie /Moliere, la Fontaine/ 

7. Prehľad francúzskej histórie 

8. Francúzska literatúra 18. storočie /osvietenstvo a filozofia/ 

9. Frankofónne krajiny /Belgicko, Švajčiarsko, Luxembursko, Kanada.../ 

10. Francúzska literatúra 19. storočie /romantizmus – V. Hugo, realizmus – Balzac, 

Flaubert, naturalizmus – Zola/ 

11. Sviatky a tradície vo Francúzsku 

12. Slovensko - história a súčasnosť 

13. Prehľad francúzskej literatúry - 20. storočie /podľa osobného výberu/  

14. Francúzske umenie /hudba, maliarstvo, sochárstvo, architektúra, divadlo, film.../ 

 

Konverzačné témy: 

 

 

1. Mesto v ktorom žijem a jeho okolie 

2. Voľný čas a ideálne prázdniny 

3. Veda a technika  

4. Cestovanie a dopravné prostriedky 

5. Masmédiá 

6. Šport 

7. Ochrana životného prostredia 

8. Vzdelanie a školský systém vo Francúzsku 

9. Stravovanie, francúzska a slovenská kuchyňa  

10. Móda a obliekanie 

11. Obchody a nakupovanie 

12. Zdravie a choroby 

13. Problémy súčasného sveta a najnovšie správy zo sveta 

14.  
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Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia poslucháčov sa v prípravnom kurze na ZŠJS 

z francúzskeho jazyka a na dosiahnutie cieľov sa  využijú nasledovné učebné zdroje:  
 

Odborná literatúra Didaktická technika Materiálne výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

 

Delphine 

Twardowski-

Vieites 

Cosmopolite 4 

 

Z.Rovenská-

Konverzačná 

príručka na 

maturitu a štátnu 

jazykovú soušku 

z francúzštiny 

Tabuľa 

 

PC 

 

Dataprojektor 

 

 

Slovníky 

Názorné učebné pomôcky 

Časopisy, noviny 

Koláže 

Mapy 

Učebnica a pracovný zošit 

Štrukturované zbierky 

materiálov (jazykové 

portfólio) 

 

Internet 

Knižnica 

Alliance 

Francaise 

     
OBSAH VZDELÁVANIA PRE PRÍPRAVNY KURZ NA VŠEOBECNÚ 

ŠTÁTNU  JAZYKOVÚ SKÚŠKU 
 

 

Názov kurzu 

Špecializovaný 

Prípravný na VŠJS 

Anglický jazyk 

Nemecký jazyk 

Francúzsky jazyk  

Časový rozsah výučby 4 hodiny týždenne, spolu 140 vyučovacích 

hodín ročne, 

Úroveň podľa SERR C1+  

Dĺžka štúdia jazyka 1 rok, spolu 140 hodín 

 

Obsahom prípravného kurzu na VŠJS je príprava na jej písomnú i ústnu časť. Poslucháči 

pracujú s textami a prehlbujú svoje poznatky z reálií a literatúry príslušnej jazykovej oblasti  

Poslucháči  sa učia porozumieť hovorenému a písomnému textu a samostatne ústne i písomne 

sa vyjadrovať o určených témach v rozsahu jazykových prostriedkov, ktoré sú určené 

stupňom náročnosti časti vzdelávacieho programu pre základný, stredný kurz , vyšší 

a prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku. 

 

Poslucháči v prípravnom kurze na VŠJS 

 

- nacvičujú stratégie a taktiky pri riešení úloh k neznámym vypočutým textom 

- nacvičujú riešenie úloh k textom na čítanie 

- opakujú používanie jazykových prostriedkov ( gramatiky a lexiky) získaných 

v základnom a strednom kurze  

- nacvičujú písomný prejav formou esejí, prednášok, prezentácií, výkladov a pod. 

- rozširujú  slovnú zásobu  z oblastí  konverzačných tém  podľa syláb 
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- zbierajú a prehlbujú poznatky z krajinovedy a literatúry príslušnej jazykovej oblasti 

v rozsahu podľa syláb 

 

Cieľ a obsah všeobecnej štátnej  jazykovej  skúšky 

 

Cieľ a obsah základnej štátnej jazykovej skúšky zodpovedá Skúšobnému poriadku pre štátne 

jazykové skúšky, ktorý je súčasťou vyhlášky  321/2008 o jazykových školách. 

  

1. Cieľom všeobecnej štátnej jazykovej skúšky je preveriť vedomosti, jazykové 

zručnosti z cudzieho jazyka a postoje, ktoré zodpovedajú jazykovým požiadavkám 

definovaným v stupni C1 až C2 referenčného rámca. 

 

2. Obsah všeobecnej štátnej jazykovej skúšky má podobné zameranie ako pri 

základnej štátnej jazykovej skúške a zameriava sa aj na základnú problematiku z pracovného 

odboru účastníka. Na všeobecnej štátnej jazykovej skúške má účastník preukázať hlbšie 

vedomosti z reálií a literatúry krajín príslušnej jazykovej oblasti a vyššiu mieru osvojenia 

cudzieho jazyka v rozsahu jazykových prostriedkov a vedomostí, ktoré zodpovedajú stupňom 

náročnosti časti vzdelávacieho programu jazyka pre stredný kurz, vyšší kurz a prípravný kurz 

na štátnu jazykovú skúšku v jazykovej škole v súlade s referenčným rámcom. Druhému 

stupňu náročnosti všeobecnej štátnej jazykovej skúšky zodpovedá 840 až 980 hodín výučby v 

kurzoch jazykovej školy a aktívna znalosť asi 4 000 lexikálnych jednotiek. 

 

3. Písomnou časťou skúšky sa preveruje 

a) stupeň porozumenia vypočutého cudzojazyčného textu v celkovom rozsahu minimálne 2 x 

tri až štyri minúty vrátane inštruktáže alebo 200 až 300 slov formou počúvania s 

porozumením alebo formou náročnejšieho diktátu v rozsahu 100 plnovýznamových slov, 

b) stupeň porozumenia čítaného náročnejšieho cudzojazyčného textu v celkovom rozsahu 600 

až 800 slov, 

c) schopnosť používať vybrané náročnejšie gramatické a lexikálne štruktúry v cudzom jazyku 

formou náročného prekladu do cudzieho jazyka v rozsahu 100 plnovýznamových slov, 

d) schopnosť napísať súvislý jazykový prejav v cudzom jazyku alebo voľne spracovať v 

cudzom jazyku určenú tému v celkovom rozsahu minimálne 300 slov. 

 

4. Na vypracovanie písomnej časti skúšky sa určuje čas štyri hodiny. Pri preverovaní 

zručností uvedených v bode 3 písm. c) a d) možno použiť slovník. 

 

5. Ústnou časťou skúšky sa preveruje 

a) schopnosť pohotovo, prirodzene, plynulo a správne reagovať v cudzom jazyku v bežných 

životných situáciách na jazykovej úrovni skúseného používateľa jazyka, 

b) schopnosť plynulo a jazykovo správne hovoriť v cudzom jazyku o určených 

konverzačných témach a faktografických témach, o vlastnom čítaní beletrie autorov z oblasti 

cieľového jazyka v origináli, 

c) preukázanie požadovaných vedomostí. Ústna časť skúšky trvá 25 až 30 minút, dĺžka 

prípravy je 20 až 25 minút. 
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Sylaby 
 

JAZYK ANGLICKÝ 

Reálie 

1. Dráma – vývin anglickej drámy, William Shakespeare  

2. Romantická poézia a próza v anglickej literatúre  

3. Realizmus v anglickej literatúre  

4. Nositelia Nobelovej ceny v americkej literatúre  

5. Vývin románu v 20. storočí v anglickej literatúre  

6. História Veľkej Británie /od obdobia pred Keltmi po vládu Tudorovcov/  

7. História Veľkej Británie /od Tudorovcov po 20. storočie/  

8. História USA  

9. Geografia Veľkej Británie /vrátane národného hospodárstva/  

10. Geografia USA /vrátane národného hospodárstva/  

11. Politický systém vo Veľkej Británii a v USA  

12. Vzdelanie a školský systém vo Veľkej Británii a v USA  

13. Anglicky hovoriace krajiny /Kanada, Austrália, Nový Zéland/  

14. Mesto v ktotm žijem a jeho okolie  

15. Slovensko 

Konverzačné témy 

1. Voľný čas, koníčky  

2. Športy a hry  

3. Rodina – trendy, vzťahy, generačné problémy  

4. Masovokomunikačné prostriedky – rádio, televízia, tlač  

5. Vaše povolanie /druhy povolania, nezamestnanosť, hľadanie si práce/  

6. Zdravie a choroby /lekárska starostlivosť, poistenie, dávky rôzneho druhu/  

7. Sviatky a tradície, spôsob života / bývanie, pracovný čas.../  

8. Móda a odievanie  

9. Svetové problémy /hlad, AIDS, drogy, životné prostredie/  

10. Umenie a kultúra  

11. Obchody a nakupovanie  

12. Cestovanie a dopravné prostriedky  

13. Veda a technika  

14. Angličtina ako svetový jazyk  

15. Strava – slovenská a anglická kuchyňa  

 

Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia poslucháčov sa v prípravnom kurze na VŠJS 

z anglického jazyka a na dosiahnutie cieľov sa  využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Odborná 

literatúra 

Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 
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Complete 

advanced 2015 

Cambridge 

 

Reálie a 

literatúra V. 

Británie, USA a 

ďalších anglicky 

hovoriacich 

krajín 

Tabuľa 

 

PC 

 

Dataprojektor 

 

 

Slovníky 

Názorné učebné 

pomôcky 

 

Časopisy,noviny 

 

Koláže 

Mapy 

Učebnica 

a pracovný zošit 

 

Štrukturované 

zbierky materiálov 

(jazykové portfólio) 

Internet 

 

Knižnica 

 

 
Sylaby 
 

JAZYK NEMECKÝ 

Reálie 

1. Spolková republika Nemecko  

2. Švajčiarsko  

3. Rakúsko  

4. Slovensko ako turistická krajina  

5. Mestá v nemecky hovoriacej oblasti  

6. Najdôležitejšie historické udalosti v nemeckých dejinách do roku 1918  

7. Nemecké dejiny pred a po 2. svetovej vojne  

8. Lichtenštajnsko a Luxembursko  

9. Hlavné etapy rakúskych dejín  

10. Umenie v nemecky hovoriacich krajinách  

11. Najstaršia nemecká literatúra. Osvietenstvo  

12. Hnutie Sturm a Drang. Nemecká klasická literatúra  

13. Literatúra 19. storočia  

14. Literatúra 20. storočia  

15. Vývin nemeckého jazyka a jeho súčasné postavenie v Európe 

Konverzačné témy 

1. Rodina a manželstvo  

2. Masovokomunikačné prostriedky  

3. Móda a oblečenie  

4. Nakupovanie, zo sveta hospodárstva  

5. Problémy sveta  

6. Stravovanie  

7. Ľudia a ich svet  

8. Životný priestor človeka  

9. Cudzie jazyky  

10. Sviatky a zvyky  
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11. Cestovanie a doprava  

12. Zdravie  

13. Voľný čas a koníčky  

14. Škola  a vzdelávanie  

15. Svet práce a voľba povolania  

Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia poslucháčov sa v prípravnom kurze na VŠJS 

z nemeckého jazyka a na dosiahnutie cieľov sa  využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

 

Homolková: Reálie  

nemecky hovoriacich 

krajin 

 

Justová/Kadlecová-

Literatur fürs Abitur 

 

Sicher C1+ 

Vybrané literárne texty 

Tabuľa 

 

PC 

 

Dataprojektor 

 

 

Slovníky 

 

Názorné učebné pomôcky 

 

Časopisy, noviny 

 

Koláže 

 

Mapy 

 

Učebnica a pracovný zošit 

 

Štrukturované zbierky 

materiálov (jazykové 

portfólio) 

Internet 

 

Knižnica 

 

 
Sylaby 
 

 

JAZYK FRANCÚZSKY 

Reálie 

1. Zemepis Francúzska, podnebie a prírodné bohatsvo  

2. Vznik francúzskeho jazyka, stredoveká literatúra  

3. Priemysel a poľnohospodárstvo Francúzska  

4. Politický život vo Francúzsku, rozdelenie moci zákonodarnej a výkonnej  

5. Vznik francúzskeho jazyka, stredoveká literatúra a francúzska renesancia /16. st./  

6. Francúzska literatúra 16. a 17. storočie /renesancia a klasicizmus/  

7. Prehľad francúzskej histórie  

8. Francúzska literatúra 18. storočie /osvietenstvo a filozofia/  

9. Frankofónne krajiny /Belgicko, Švajčiarsko, Luxembursko, Kanada.../  

10. Francúzska literatúra 19. storočie /romantizmus a realizmus/  

11. Francúzska literatúra 19. storočie /realizmus a naturalizmus/  

12. Slovensko - história a súčasnosť.  

13. Veda a technika  
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14. Prehľad francúzskej literatúry - 20. storočie  

15. Francúzske umenie /hudba, maliarstvo, sochárstvo, architektúra, film.../ 

Konverzačné témy 

1. Rodina, práca, život od kolísky po hrob  

2. Mesto v ktorom žijem a jeho okolie  

3. Voľný čas a ideálne prázdniny  

4. Sviatky a tradície vo Francúzsku, spôsob života, bývanie...  

5. Cestovanie a dopravné prostriedky  

6. Masmédiá  

7. Šport  

8. Prechádzka po Paríži  

9. Životné prostredie a ekológia  

10. Vzdelanie a školský systém vo Francúzsku  

11. Stravovanie, francúzska a slovenská kuchyňa  

12. Móda a obliekanie  

13. Obchody a nakupovanie  

14. Zdravie a choroby  

15. Problémy súčasného sveta a najnovšie správy zo sveta  

Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia poslucháčov sa v prípravnom kurze na VŠJS 

z francúzskeho jazyka a na dosiahnutie cieľov sa  využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

 

Odborná 

literatúra 

Didaktická 

technika 

Materiálne výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

 

Delphine 

Twardowski-

Vieites 

Cosmopolite 4, 5 

Z.Rovenská-

Konverzačná 

príručka na 

maturitu a štátnu 

jazykovú soušku 

z francúzštiny 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

 

Slovníky 

Názorné učebné pomôcky 

Časopisy, noviny 

Koláže 

Mapy 

Učebnica a pracovný zošit 

Štrukturované zbierky 

materiálov (jazykové 

portfólio) 

 

Internet 

Knižnica 

Alliance 

Francaise 

 

 

13. Doplnky a revízie školského vzdelávacieho programu 
 

1. Riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Rovenská od 1. júla 2004 do 30. júna 2009 

           PhDr. Marta Zelená od 1. júla 2009 do 31. augusta 2022 

           Ing. Renáta Lavková od 1. septembra 2022  

 

 

2. K 1.09.2009 boli doplnené učebné osnovy pre základný kurz jazyka španielskeho, 

talianskeho a ruského. Tieto jazyky sa začali vyučovať podľa ŠkVP v šk. roku 2009/2010. 
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3.  K 1. 09.2009 boli vypracované učebné osnovy pre špeciálny kurz, ktorého obsah a rozsah 

určuje riaditeľka školy. 

 

4.  K 1. 09.2009 boli vypracované učebné osnovy pre postsekundárne jazykové vzdelávanie 

( prípravný kurz na štátne jazykové skúšky), keďže sa toto riadi Vyhláškou o jazykovej škole 

a jeho obsah a rozsah  je zaväzný pre jazykové školy, ktoré vykonávajú štátne jazykové 

skúšky na základe oprávnenia vydaného MŠ SR. Jazyková škola v Poprade vlastní takéto 

oprávnenie do konca roka 2010 a bude sa o neho   uchádzať aj v nasledujúcich rokoch. 

 

5. K 1. 09. 2010 boli vypracované učebné osnovy pre stredný kurz jazyka anglického, 

nemeckého a francúzskeho. 

 

6. K 30. 09. 2010 boli vypracované učebné osnovy pre vyšší kurz jazyka anglického 

a nemeckého. 

 

7. K 30. 09. 2010 doplnenie o charakteristiku a rozpis učiva pre konverzačné kurzy po 

základnom a strednom kurze z jazyka anglického a jazyka nemeckého. 

 

8. K 1. 09.2015 zmena sídla elokovaného pracoviska na Hotelová akadémia, Ul. Alexandra 

29, 060 01 Kežmarok 

 

9. K 30. 09. 2015 zmena učebníc v jazyku anglickom 

 

10. K 1. 08. 2018 zmena adresy školy a aktualizácia v texte 

 

11. K 1. 09. 2018 zmena učebníc v jazyku nemeckom 

 

12. K 1. 09. 2019 – aktualizácia silných a slabých stránok školy a zmena vyučovacích časov, 

vyučovanie posunuté o 10 minút so začiatkom 14. 40 

 

13. K 1. 09. 2021 – doplnený v ponuke školy jazyk japonský, osnovy základného kurzu 

 

14. K 23. 03. 2022 – doplnený v ponuke školy jazyk slovenský ako cudzí /pre Ukrajincov/ 

 

15. K 1. 05. 2022 - zmena rámcového učebného plánu – stredný kurz u dospelých v jazyku 

anglickom a stredný kurz nemčiny - vydanie vysvedčenia až v 3. roku stredného kurzu – 

zmena urobená na základe stavu zručností dospelých a na základe rozhodnutia pedagogickej 

rady zo dňa 5. 04. 2022 
b) sekundárne jazykové vzdelanie – nižšie B1 – B2.1 – stredné kurzy 

Úrovne kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky – 

učenie sa, vyučovanie, hodnotenie (SERR) 
Hrubé 

členenie 

A1 A2 B1 B2 C1 

C2 
 

Jemnejšie 

členenie 

 

A1.1 

 

A1.2 

 

A2.1 

 

A2.2 

 

B1.1 

 

B1.2 

 

B2.1 

 

B2.2 

 

C1.1 

 

C1.2 

 

C2.1 

hodín/týždeň 

spolu 
Stredný kurz 

-všeobecný 

jazyk, dospelí  

 
 

  

  
  

 

 
  

 

* 
III. 

ročník 

* 
III/IV. 

ročník 

* 
IV./V. 

ročník 

Osvedčenie 

 

 

 

    

4 

420 
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-všeobecný 

jazyk,  

žiacky 

     
IV. 

ročník 

 

IV./V 

ročník 
 

 

V. ročník 

Osvedčenie 

    4 

280 

Konverzačný 

kurz po 

ukončení  

stredného 

kurzu 

       1 

rok 
   2 

70 

Špeciálny 

kurz- 

gramatický 

seminár 

      1 rok po  

IV. ročníku 
    1 

33 

c) sekundárne jazykové vzdelanie – vyššie B2.2 – C1.2 – vyššie kurzy 

 

Úrovne kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky – 

učenie sa, vyučovanie, hodnotenie (SERR) 
Hrubé 

členenie 

A1 A2 B1 B2 C1 

C2 
 

Jemnejšie 

členenie 

 

A1.1 

 

A1.2 

 

A2.1 

 

A2.2 

 

B1.1 

 

B1.2 

 

B2.1 

 

B2.2 

 

C1.1 

 

C1.2 

 

C2.1 

hodín/týždeň 

spolu 
Vyšší kurz 

-všeobecný 

jazyk, 

dospelí,   

 
 

  

  
  

 

 
  

 

   * 
V. 

ročník 

konv. 

* 
V. 

ročník 

konv/VI. 

ročník 
 

* 
VI. 

ročník 

Osvedčenie 

  

4 

280 

Vyšší kurz 

-všeobecný 

jazyk,  

žiacky  

        

 

 
 

 

 
VI.ročník 

Osvedčenie 

  

4  

140 

Vyšší kurz 

Konverzačný- 

kurz, žiacky 

    

 

   V. 

ročník 

konv. 

V. ročník 

konv./VI. 

ročník 

  4 

140 

Špeciálny 

kurz – 

prekladový 

seminár 

         
 

1 rok po  

VI. ročníku 
 1 

33 

 

*Zmena označená červenou farbou 

 
Aktuálne neplatné časti školského vzdelávacieho programiu 


