
1 UČEBNÝ PLÁN NADSTAVBOVÉHO ŠTÚDIJNÉHO ODBORU 3757 L DOPRAVNÁ PREVÁDZKA 
 
Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP  

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola technická, Okružná 693, 022 04 ČADCA 
Názov ŠkVP Dopravná prevádzka 
Kód a názov  ŠVP Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu učebných a študijných odborov 37 dopravná prevádzka 
Kód a názov študijného 
odboru 

3757 L dopravná prevádzka 

Stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 
Dĺžka štúdia 2 roky 
Forma štúdia denná 
Vyučovací jazyk slovenský 
Iné 2-ročné nadstavbové štúdium  

Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program 
Vzdelávacie oblasti 
Obsahové štandardy 

Minimálny počet 
týždenných 
vyučovacích hodín 
celkom 

Vyučovací predmet Počet týž. 
vyučovacích 
hodín celkom 

Disponibilné 
hodiny 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 23 Všeobecné vzdelávanie – povinné 
predmety 34 11 

Jazyk a komunikácia 12  19 7 
Zvuková rovina jazyka a pravopis 

6 Slovenský jazyk a literatúra 9 3 

Významová/lexikálna rovina jazyka  
Tvarová/morfologická rovina jazyka 
Syntaktická/skladobná rovina jazyka 
Sloh  
Jazykoveda 
Jazyk a reč 
Učenie sa 
Práca s informáciami 
Jazyková kultúra 
Komunikácia 
Všeobecné pojmy 
Literárne obdobia a smery 



Literárne druhy 
Literárne žánre 
Štruktúra literárneho diela 
Štylizácia textu 
Metrika 
Počúvanie s porozumením 

6 Anglický jazyk/Nemecký jazyk 10 4 
Čítanie s porozumením 
Písomný prejav 
Ústny prejav 
Interkultúrna komunikácia 
Človek a spoločnosť  2  5 3 
História ľudskej spoločnosti 

1 Dejepis 3 2 Formovanie Európy 
Slovensko v premenách času 
Vývoj ľudských práv a slobôd 

1 Občianska náuka 2 1 Participácia občana na chode spoločnosti 
Dejinný filozofický exkurz, religionistika 
Človek a príroda 1  2 1 
Mechanika 

1 Fyzika  2 1 

Energia okolo nás 
Elektromagnetické žiarenia a fyzika mikrosveta 
Molekulová fyzika a termodynamika 
Vlastnosti kvapalín a plynov 
Periodické deje 
Optika 
Matematika a práca s informáciami 6  6 0 
Čísla, premenná a počtové výkony s číslami 

6 Matematika 6 0 
Vzťahy, funkcie, tabuľky a diagramy 
Geometria a meranie 
Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika  
Logika, dôvodenie a dôkazy 
Zdravie a pohyb 2  2 0 
Zdravie a jeho poruchy 

2 Telesná a športová výchova 2 0 Zdravý životný štýl 
Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 



Športové činnosti pohybového režimu 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 23 Odborné vzdelávanie – povinné 
predmety 32 9 

Teoretické  vzdelávanie 15  24 9 
Svet práce 

2 Ekonomika 2 0 Pravidlá riadenia osobných financií 
Výchova k podnikaniu 
Spotrebiteľská výchova 
Doprava 1 Dopravná geografia 1 0 Preprava 
Doprava 2 Elektrozariadenia motorových 

vozidiel 3 1 Preprava 
Doprava 1 Manažment v doprave 2 1 Preprava 
Doprava 1 Podnikanie v doprave 1 0 Preprava 
Doprava 3 Prevádzka cestnej a mestskej 

dopravy 6 3 Preprava 
Doprava 3 Cestná a mestská doprava 5 2 Preprava 
Informačné a komunikačné technológie 1 Výpočtová technika 2 1 
Písomná a elektronická komunikácia 1 Zasielateľstvo 2 1 
Praktická príprava 8  8 0 
Odborná prax 8 Odborná prax 8 0 Elektrozariadenia dopravných prostriedkov 
Disponibilné hodiny 20   20 
CELKOM 66  66  

 
 



Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola technická, Okružná 693, 022 04 
ČADCA 

Názov ŠkVP Dopravná prevádzka 
Kód a názov  ŠVP 37 Doprava, pošty a telekomunikácie 
Kód a názov študijného odboru 3757 L dopravná prevádzka 
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 
Dĺžka štúdia 2 roky 
Forma štúdia denná 
Druh školy štátna 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
Iné 2-ročné nadstavbové štúdium 

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí/ 
vyučovacích predmetov 

Počet týždenných vyučovacích hodín 
v ročníku 

Celkový 
počet hodín 
za štúdium 

1. 2. Spolu  
Všeobecnovzdelávacie predmety 17 17 34 1071 
Jazyka komunikácia     
Slovenský jazyk a literatúra  4 5 9 282 
Anglický jazyk/Nemecký jazyk a) 5 5 10 315 
Človek a spoločnosť     
Dejepis  2 1 3 96 
Občianska náuka 1 1 2 63 
Človek a príroda     
Fyzika 1 1 2 63 
Matematika a práca s informáciami     
Matematika 3 3 6 189 
Zdravie a pohyb     
Telesná a športová výchova a)  b) 1 1 2 63 
Odborné predmety 12 12 24 756 
Teoretické  vzdelávanie     
Ekonomika 1 1 2 63 
Dopravná geografia  1 1 30 
Elektrozariadenia motorových vozidiel 2 1 3 222 
Manažment v doprave  2 2 60 
Podnikanie v doprave 1  1 33 
Prevádzka cestnej a mestskej dopravy 3 3 6 189 
Cestná a mestská doprava 3 2 5 159 
Výpočtová technika 2  2 66 
Zasielateľstvo  2 2 60 
Praktická príprava 4 4 8 252 
Odborná prax a), c) 4 4 8 252 
Spolu 33 33 66 2079 
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Prehľad využitia týždňov  
 
Činnosť 1. ročník 2. ročník 
Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 
Maturitná skúška d) - 2 
Časová rezerva(opakovanie učiva, exkurzie, 
výchovno-vzdelávacie akcie a i.)  7 5 

Spolu týždňov 40 37 
Poznámky k učebnému plánu:  
  
a) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy, potrieb odboru štúdia 

a podmienok školy. 
b) Predmet telesná a športová výchova možno vyučovať 1 hodinu týždenne aj 

v popoludňajších hodinách a spájať ju do viachodinových celkov.  
c)    Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie 

požadovaných praktických zručností a činností formou cvičení (v laboratóriách, 
dielňach, odborných učebniach, cvičných firmách a pod.) a odbornej praxe. Na 
cvičeniach a odbornej praxi sa môžu žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa platných 
predpisov. Počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy je stanovený  platnou 
legislatívou.   

d) Maturitná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1 Charakteristika absolventa 
 
Absolvent študijného odboru 3757 L dopravná prevádzka je kvalifikovaný pracovník so 
širokým profilom, ktorý je  po nástupnej praxi a zodpovedajúcej dobe zapracovania 
pripravený pre výkon podnikateľských, technicko-hospodárskych a technických funkcií 
a ekonomických funkcií, prípadne vysokokvalifikovaných robotníckych povolaní v oblasti 
dopravy a prepravy. Absolvent môže nájsť uplatnenie v dopravných službách a 
v zasielateľských organizáciách zaoberajúcich sa kontrolnou, riadiacou a rôznou komerčnou 
činnosťou najmä v cestnej doprave. Absolvent je pripravený vykonávať kvalifikovanú činnosť 
v oblasti elektrickej trakcie a energetiky v doprave, zabezpečovacej a oznamovacej techniky 
v doprave alebo cestných vozidiel. 
Absolvent študijného odboru 3757 L dopravná prevádzka je pripravený vykonávať 
mechanické, elektromechanické a elektrické práce, ktoré súvisia s montážou, prevádzkou, 
nastavovaním, oživovaním, diagnostikovaním, údržbou a opravami elektronických prvkov 
a zariadení, je schopný vykonávať práce technického, ekonomického a organizačného 
charakteru v jednotlivých druhoch dopráv. 
Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získa absolvent štúdiom široký odborný 
profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou na príbuzné 
odbory,  logicky mysliaci, schopný aplikovať nadobudnuté základné vedomosti, zručnosti 
a návyky pri riešení konkrétnych problémov,  schopný samostatnej práce i práce v tíme, 
sústavného samostatného sebavzdelávania s trvalým záujmom o sledovanie vývoja vo svojom 
odbore štúdiom odbornej literatúry, ovládajúci aj vybrané manuálne zručnosti. Je schopný 
využívať vedecky fundované metódy práce na zodpovedajúcej úrovni a cieľavedome, 
rozvážne a rozhodne jednať v súlade s právnymi normami spoločnosti a zásadami 
vlastenectva, humanizmu, etiky a demokracie. Absolvent získa také schopnosti a vedomosti 
a flexibilitu svojich schopností, ktoré umožňujú uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku 
a v rámci Európskej únie. 
Vzdelávací program akcentuje všeobecné vzdelávanie a široko profilujúce odborné 
vzdelávanie a vytvára tak predpoklady pre celoživotné vzdelávanie a sebarealizáciu 
absolventov jednotlivých odborov. 
 

1.2 Kompetencie absolventa  
 
Absolvent nadstavbového študijného odboru 3757 L dopravná prevádzka po absolvovaní 
vzdelávacieho programu disponuje týmito kompetenciami: 
 

1.2.1 Kľúčové kompetencie 
 
a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 
Absolvent má: 

– logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia,  
– identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti,  
– definovať svoje ciele a prognózy, 
– vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností, 
– popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby. 

b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné 
technológie, komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku 
Absolvent má: 

– spoľahlivo sa vyjadrovať v anglickom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 
– riešiť matematické príklady a rôzne situácie, 



– identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje, 
– formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy, 
– pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami, 
– správne sa vyjadrovať v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme. 

c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 
Absolvent má: 

– spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi. 
 
 

1.2.2 Všeobecné kompetencie 
 

Absolvent má
- rozlišovať spisovný a hovorový jazyk, dialekt a štýlovo príznačné javy, vo vlastnom 

prejave voliť prostriedky adekvátnej komunikačnej situácie, 

: 

- v písomnom a hovorenom prejave uplatňovať zásady slovenského pravopisu, využívať 
vedomostí o tvarosloví, 

- pracovať s najnovšími normatívnymi príručkami slovenského jazyka, 
- odhaľovať a opravovať jazykové nedostatky a chyby, 
- používať adekvátnu slovnú zásobu vrátane príslušnej odbornej terminológie, 
- orientovať sa v základnej výstavbe textu, prezentovať a obhajovať svoje stanoviská, 
- vedieť položiť otázku a správne formulovať odpovede, 
- vyjadrovať postoje neutrálne, pozitívne (pochvala) a negatívne (kritika, polemika), 
- vyjadrovať sa vecne správne,  jasne a zrozumiteľne, 
- rozoznávať funkčné štýly a v typických príkladoch slohový útvar, 
- posúdiť kompozíciu textu, jeho slovnú zásobu a skladbu, 
- orientovať sa v rôznych literárnych smeroch, 
- porovnávať literárne diela a chápať súvislostí v dielach, 
- naučiť sa čítať umelecké diela a chápať ich celistvosť a estetickú pôsobnosť,  
- odborne sa vyjadrovať o javoch vo svojom odbore, 
- vytvoriť základné útvary administratívneho štýlu, 
- samostatne získavať potrebné informácie z dostupných zdrojov, triediť ich a kriticky 

k nim pristupovať, 
- mať prehľad o dennej tlači a tlači podľa svojho záujmu, 
- komunikovať v cudzom jazyku v rámci základných tém, 
- vymieňať si informácie a názory v cudzom jazyku týkajúce sa základných všeobecných 

a odborných tém ústnym a písomným prejavom, 
- zvoliť si adekvátnu komunikačnú stratégiu a jazykové prostriedky, zrozumiteľne 

vyjadrovať hlavné myšlienky v cudzom jazyku, 
- pracovať so základným cudzojazyčným textom vrátane základného odborného textu, 

využívať text ako poznanie a prostriedok na skvalitnenie jazykových spôsobilostí, 
- pracovať so slovníkom, jazykovými a inými príručkami, internetom a ďalšími zdrojmi 

informácií, 
- chápať a rešpektovať tradície, zvyky a odlišnosti sociálnej a kultúrnej hodnoty iných 

národov a jazykových oblastí.    
- mať prehľad o knižniciach a ich službách.  
- využívať prírodovedné poznatky a zručnosti v praktickom živote vo všetkých 

situáciách, ktoré súvisia s prírodovednou  
- logicky uvažovať, analyzovať a riešiť jednoduché prírodovedné problémy, 
- pozorovať a skúmať prírodu, robiť experimenty a merania, spracovávať a vyhodnocovať 

získané údaje, 



- porozumieť základným ekologickým súvislostiam a postaveniu človeka v prírode, 
zdôvodniť nevyhnutnosť udržateľného rozvoja, 

- vysvetliť základné etické pojmy, súvislosť medzi hodnotami a normami, 
- popísať princípy náboženskej a nenáboženskej etiky, 
- vysvetliť etické normy súvisiace so životom a zdravím, 
- vysvetliť etické hodnoty súvisiace s rodičovstvom, rodinným životom a sexualitou, 
- charakterizovať etiku práce, 
- využívať vedomosti a spôsobilosti v praktickom živote pri riešení otázok svojho 

politického a občianskeho rozhodovania, hodnotenia a správania, 
- konať zodpovedne a prejavovať občiansku aktivitu, vážiť si demokraciu a slobodu,  
- využívať matematické poznatky v praktickom živote v situáciách, ktoré súvisia 

s matematikou, 
- numericky počítať, používať a premieňať matematické a fyzikálne jednotky (dĺžka, 

hmotnosť, čas, objem, povrch, rovinný uhol, rýchlosť, mena, a pod.), 
- orientovať sa v matematickom texte, pochopiť zadanie matematickej úlohy, kriticky 

vyhodnocovať informácie kvantitatívneho charakteru získané z rôznych zdrojov – 
grafov, diagramov, tabuliek, správne sa matematicky vyjadrovať. 

- zorganizovať si pohybový režim a program vlastných pohybových aktivít ako súčasť 
životného štýlu, 

- hodnotiť a diagnostikovať telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť, 
- vedieť uplatňovať viaceré pohybové prostriedky na rozvoj svojich pohybových 

schopností, 
- preukázať pohybovú gramotnosť k osobnému športovému výkonu, 
- vedieť uplatniť získané poznatky o pravidlách z viacerých športových disciplín pri 

vykonávaní športovej činnosti. 
 
 

1.2.3 Odborné kompetencie 
 
Odborné kompetencie je možné z dôvodu uplatňovania špecifík v jednotlivých študijných 
odborov vymedziť v rozsahu daného odboru. 
 
a) Požadované vedomosti 
Absolvent má
- ovláda základné ekonomické zákonitosti s možnosťou ich rozšírenia na podnikateľskú 

sféru, dokáže posúdiť a zhodnotiť kvalitu a množstvo vykonanej práce, uplatňovať 
základné ekonomické princípy šetrenia a hospodárenia s majetkom, surovinami, strojmi, 
zariadeniami a energiami, 

: 

- ovláda zásady riadenia kolektívu zamestnancov pri práci na opravách a údržbe 
automobilov, 

- ovláda dopravnú geografiu, pozná základné úlohy v dopravnej a prepravnej činnosti, vie 
sa orientovať v základných úlohách a poslaní obchodnej činnosti, 

- pri práci dodržiava zásady bezpečnosti a ochrany zdravia, 
- vie uplatniť vedomosti environmentálnej výchovy v praxi, 
- vie vykonávať práce a činnosti v cestnej a mestskej doprave spojené najmä 

s organizáciou, riadením a zabezpečovaním cestnej a mestskej dopravy, 
- je oboznámený s jednotlivými druhmi vozidiel a vhodnosťou ich použitia na jednotlivé 

prepravné činnosti podľa druhu a množstva tovaru, 
- pozná vlastnosti vozidla podľa konštrukcie, druhu nákladu, 



- zvládnuť základy aplikovanej elektrotechniky a elektroniky a jej rozvíjanie 
v problematike automobilovej techniky, 

- vedomosti o používanie meracích prístrojov elektronického a mechanického charakteru, 
- poznať jednotlivé oblasti elektrotechniky, elektrických strojov, prístrojov a elektrických 

zariadení, 
- absolvent je schopný riadiť kolektív pracovníkov pri práci na opravách a údržbe vozidiel, 

nachádzať spôsoby zvyšovania produktivity práce, znižovania spotreby materiálu a 
energie, pozná spôsoby odmeňovania podriadených zamestnancov. 

 
b) Požadované zručnosti 

- aplikovať získané teoretické vedomosti v praktickej činnosti, 
Absolvent vie:    

- spracúvať a vhodnými metódami hodnotiť potrebné informácie na podnikateľské činnosti 
s využitím komunikačných a informačných technológií, 

- komunikovať prostredníctvom elektronickej pošty a pracovať s webovými stránkami, 
- aplikovať vybrané matematické, fyzikálne a chemické postupy pri riešení technických 

problémov a riešení úloh v hospodárskej praxi, 
- sa správne orientovať v prevádzkových predpisoch a pomôckach, 
- vykonávať technologické postupy, viesť prevádzkovú, ekonomickú, účtovnícku a 

skladovú evidenciu, vyhotovovať príslušné prevádzkové doklady, 
- aplikovať logistické postupy v jednotlivých oblastiach hospodárskeho života, 
- uplatniť a použiť diagnostické metódy, metódy opráv a údržby automobilov, 
- je schopný samostatnej, bezpečnej a hospodárnej jazdy s motorovými vozidlami. 
- vie sa orientovať v rôznych situáciách cestnej premávky, tak aby bola dodržaná bezpečná 

preprava osôb, nákladu, 
- je oboznámený s jednotlivými druhmi vozidiel a vhodnosťou ich použitia na jednotlivé 

prepravné činnosti podľa druhu a množstva tovaru 
- pozná vlastnosti vozidla podľa konštrukcie, druhu nákladu, vie prispôsobiť jazdu 

klimatickým podmienkam z pohľadu bezpečnosti premávky, 
- vypočítať základné elektrické veličiny, riešiť elektrotechnické a elektronické obvody a 

navrhovať jednoduché elektrické obvody a plošné spoje, 
- namerať a analyzovať namerané základné elektrické veličiny, elektrické obvody a 

graficky znázorniť výsledky meraní, 
- dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygiene práce. 

                
c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti                                       
Absolvent sa vyznačuje
- dôslednosťou a zodpovednosťou pri riešení pracovných povinností, 

: 

- samostatnosťou pri práci, samostatným riešením bežných úloh, 
- manuálnou zručnosťou v činnostiach konkrétneho odboru, 
- kreatívnym myslením, 
- schopnosťou integrácie a adaptability 
- organizačnými a komunikatívnymi vlastnosťami, 
- prispôsobivosťou v nových pracovných podmienkach, 
- vhodným sociálnym správaním a prejavmi, 
- sebadisciplínou a mobilitou, 
- potrebnou dávkou sebadôvery a pozitívnym prístupom k povinnostiam. 
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	- rozlišovať spisovný a hovorový jazyk, dialekt a štýlovo príznačné javy, vo vlastnom prejave voliť prostriedky adekvátnej komunikačnej situácie,
	- v písomnom a hovorenom prejave uplatňovať zásady slovenského pravopisu, využívať vedomostí o tvarosloví,
	- pracovať s najnovšími normatívnymi príručkami slovenského jazyka,
	- odhaľovať a opravovať jazykové nedostatky a chyby,
	- používať adekvátnu slovnú zásobu vrátane príslušnej odbornej terminológie,
	- orientovať sa v základnej výstavbe textu, prezentovať a obhajovať svoje stanoviská,
	- vedieť položiť otázku a správne formulovať odpovede,
	- vyjadrovať postoje neutrálne, pozitívne (pochvala) a negatívne (kritika, polemika),
	- vyjadrovať sa vecne správne,  jasne a zrozumiteľne,
	- rozoznávať funkčné štýly a v typických príkladoch slohový útvar,
	- posúdiť kompozíciu textu, jeho slovnú zásobu a skladbu,
	- orientovať sa v rôznych literárnych smeroch,
	- porovnávať literárne diela a chápať súvislostí v dielach,
	- naučiť sa čítať umelecké diela a chápať ich celistvosť a estetickú pôsobnosť, 
	- odborne sa vyjadrovať o javoch vo svojom odbore,
	- vytvoriť základné útvary administratívneho štýlu,
	- samostatne získavať potrebné informácie z dostupných zdrojov, triediť ich a kriticky k nim pristupovať,
	- mať prehľad o dennej tlači a tlači podľa svojho záujmu,
	- komunikovať v cudzom jazyku v rámci základných tém,
	- vymieňať si informácie a názory v cudzom jazyku týkajúce sa základných všeobecných a odborných tém ústnym a písomným prejavom,
	- zvoliť si adekvátnu komunikačnú stratégiu a jazykové prostriedky, zrozumiteľne vyjadrovať hlavné myšlienky v cudzom jazyku,
	- pracovať so základným cudzojazyčným textom vrátane základného odborného textu, využívať text ako poznanie a prostriedok na skvalitnenie jazykových spôsobilostí,
	- pracovať so slovníkom, jazykovými a inými príručkami, internetom a ďalšími zdrojmi informácií,
	- chápať a rešpektovať tradície, zvyky a odlišnosti sociálnej a kultúrnej hodnoty iných národov a jazykových oblastí.   
	- mať prehľad o knižniciach a ich službách. 
	- využívať prírodovedné poznatky a zručnosti v praktickom živote vo všetkých situáciách, ktoré súvisia s prírodovednou 
	- logicky uvažovať, analyzovať a riešiť jednoduché prírodovedné problémy,
	- pozorovať a skúmať prírodu, robiť experimenty a merania, spracovávať a vyhodnocovať získané údaje,
	- porozumieť základným ekologickým súvislostiam a postaveniu človeka v prírode, zdôvodniť nevyhnutnosť udržateľného rozvoja,
	- vysvetliť základné etické pojmy, súvislosť medzi hodnotami a normami,
	- popísať princípy náboženskej a nenáboženskej etiky,
	- vysvetliť etické normy súvisiace so životom a zdravím,
	- vysvetliť etické hodnoty súvisiace s rodičovstvom, rodinným životom a sexualitou,
	- charakterizovať etiku práce,
	- využívať vedomosti a spôsobilosti v praktickom živote pri riešení otázok svojho politického a občianskeho rozhodovania, hodnotenia a správania,
	- konať zodpovedne a prejavovať občiansku aktivitu, vážiť si demokraciu a slobodu, 
	- využívať matematické poznatky v praktickom živote v situáciách, ktoré súvisia s matematikou,
	- numericky počítať, používať a premieňať matematické a fyzikálne jednotky (dĺžka, hmotnosť, čas, objem, povrch, rovinný uhol, rýchlosť, mena, a pod.),
	- orientovať sa v matematickom texte, pochopiť zadanie matematickej úlohy, kriticky vyhodnocovať informácie kvantitatívneho charakteru získané z rôznych zdrojov – grafov, diagramov, tabuliek, správne sa matematicky vyjadrovať.
	- zorganizovať si pohybový režim a program vlastných pohybových aktivít ako súčasť životného štýlu,
	- hodnotiť a diagnostikovať telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť,
	- vedieť uplatňovať viaceré pohybové prostriedky na rozvoj svojich pohybových schopností,
	- preukázať pohybovú gramotnosť k osobnému športovému výkonu,
	- vedieť uplatniť získané poznatky o pravidlách z viacerých športových disciplín pri vykonávaní športovej činnosti.
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