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PROFIL ABSOLVENTA 
 

Charakteristika absolventa 

 

Absolvent našej školy by mal byť schopný dobre uplatniť získané vedomosti a zručnosti v 

zamestnaní a živote, ovládať dva svetové jazyky, byť zručný v oblasti práce s IKT, osvojiť si 

metódy štúdia a práce s informáciami, mal by poznať kultúru, umenie, dejiny a prírodu svojho 

regiónu a presadzovať ekologické prístupy pri riešení jeho problémov, byť hrdý na svoje 

korene, aktívne sa starať o svoje psychické a fyzické zdravie pohybom, športom, správnymi 

postojmi a byť zodpovedný za svoj život. 

Zameranie školského vzdelávacieho programu na potreby žiaka, aby absolvent dokázal 

pracovať a využívať osvojené poznatky rôznymi informačnými zdrojmi a vedel ich aplikovať 

v praxi. 

Otvorenie brány do praktického života a k ďalšiemu odbornému štúdiu znalosťami cudzích 

jazykov a prácou s informačnými, komunikačnými technológiami. Získanie vedomostí, 

dostatočných zručností, postojov a hodnotovej orientácie obsahom vzdelávania a systémom 

hodnotenia. 

Rozvoj talentu a daností žiaka mimoškolskými aktivitami. Viesť žiaka k aktívnemu občianstvu, 

sociálnemu začleneniu. Viesť žiaka k ochrane životného prostredia a triedeniu odpadu. 

Dosiahnutie dostatočných výsledkov v kognitívnej a afektívnej oblasti podľa výkonových 

štandardov, ktoré sú konzistentné voči cieľom vyučovacieho procesu, primerané schopnostiam 

žiaka, kontrolovateľné, merateľné a produktom výučby. 

Viesť žiaka k osvojovaniu si základných princípov efektívnej komunikácie, aby si vážil sám 

seba, rešpektoval druhých, naučil sa vyjadriť svoj názor kultivovaným spôsobom, vedel sa 

rozhodovať, orientovať vo svojom okolí a celej našej spoločnosti a nemal problémy 

komunikovať s rovesníkmi iných národov. 

 

 

Kľúčové kompetencie absolventa 

 

Absolvent má osvojené základné jazykové, komunikačné, matematické, prírodovedné, 

informačno-komunikačné, sociálne, kultúrne a osobné spôsobilosti, teda má byť schopný 

primerane svojmu vzdelaniu, schopnostiam a veku. 

 



Profil absolventa vzdelanostného stupňa ISCED 1 

 

Absolvent programu primárneho vzdelania má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, 

matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti. Nadobudol základy pre osvojenie 

účinných techník učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilostí. Získal predpoklady pre to, aby si vážil 

sám seba, i druhých ľudí, aby bol dokázal ústretovo komunikovať a spolupracovať. Má 

osvojené základy používania materinského, štátneho a anglického jazyka. Úroveň rozvinutosti 

kľúčových kompetencií tvorí bázu pre ďalší rozvoj v následných stupňov vzdelávania. 

 

 

Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie: 
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Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT): 

 

 dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií, 

 dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete vie používať 

vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa, 

 ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, vie používať rôzne vyučovacie 

programy, 

 chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

 vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT. 

 

Sociálno-komunikačné kompetencie: 

 

 rozumie rôznym typom doteraz používaných textov a bežne používaným prejavom 

neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať, 

 chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, 

 dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné 

argumenty a vyjadriť svoj názor, 

 vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu 

stupňu vzdelávania, 

 uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, 

učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu, 

 v cudzom jazyku je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu, 

uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných 

situácií. 

 

Osobné a občianske kompetencie: 

 

 má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere, 

 uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti, 

 dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti, 

 uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a 

aktívnym trávením voľného času, 

 dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,  



uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, 

 má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine, 

 dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi 

pri spoločnej práci, 

 uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním 

prispieva k dobrým medziľudským vzťahom. 

 

Kompetencia v oblasti matematického a prírodovedného myslenia: 

 

 používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov 

v každodenných situáciách a je schopný používať matematické modely logického a 

priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely) 

 je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, 

ktoré smerujú k systematizácii poznatkov. 

 

Kompetencia učiť sa: 

 

 má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových 

postupov, 

 uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov, 

 vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v 

iných činnostiach, 

 uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok. 

 

Kompetencia riešiť problémy: 

 

 vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, 

adekvátne svojej úrovni, navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z 

danej oblasti, 

 pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti 

riešenia problému, 

 overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo 

nových problémoch. 



Kompetencia vnímať a chápať kultúru: 

 

 dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom 

umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, 

 dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky, 

 uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote, 

 cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, 

 ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, 

 pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu, 

 správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, 

 má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr. 

 

 

Profil absolventa vzdelanostného stupňa ISCED 2 

 

Je tvorený prostredníctvom kľúčových kompetencií, ktoré predstavujú všeobecnú spôsobilosť 

založenú na komplexe poznatkov, zručností, hodnôt, postojov, dispozícií umožňujúcich 

jednotlivcovi konať, úspešne sa začleniť do spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať – 

v podstate ide o schopnosť všestranného uplatnenia vzdelania v pracovnom, občianskom a 

osobnom živote. 

 

Jednotlivé kľúčové kompetencie sa navzájom prelínajú, majú nadpredmetový charakter a 

získavajú sa ako výsledok celkového procesu vzdelávania, t. j. celého vzdelávacieho obsahu, 

aktivít a činností, ktoré v škole prebiehajú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetencie k učeniu: 

 

 má osvojené a využíva overené stratégie učenia sa, pričom si je vedomý svojich silných 

a slabých stránok. Dokáže uplatniť získané znalosti a zručnosti v rozličných 

(pracovných a osobných) životných situáciách. Získal základ a motiváciu pre 

celoživotné vzdelávanie a učenie sa. 

 

Kompetencie komunikačné: 
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 má pevný základ vedomostí v oblasti slovnej zásoby, používaní správnej gramatiky a 

uplatnení jazykových funkcií v materinskom a štátnom jazyku, adekvátne používa 

hlavné typy verbálnej a neverbálnej komunikácie a interakcie v rôznych jazykových 

štýloch a sociálnych kontextoch. 

 ovláda slovnú zásobu a zodpovedajúcu gramatiku primeranej škále sociálnych a 

kultúrnych súvislostí v anglickom jazyku tak, že je schopný na primeranej úrovni 

rozumieť hovorenému slovu, dokáže sa uplatniť v osobnej konverzácii, porozumieť 

textom a tiež tvoriť texty 

 má primerané základy nemeckého jazyka a ovláda slovnú zásobu na úrovni mierne 

pokročilý. 

 

Kompetencie k riešeniu problémov: 

 

 má osvojené matematické schopnosti a vedomosti (počty, mierky a štruktúry), 

 uplatňuje základné operácie a základné matematické prezentácie, dokáže využívať 

základné matematické princípy a postupy v každodennom kontexte a zároveň je 

schopný i primeranej abstrakcie, 

 logické a matematické operácie dokáže využívať pri riešení problémov, 

 je schopný problémové situácie vnímať, kriticky myslieť pri hľadaní riešenia, obhájiť 

si svoje rozhodnutie, je si vedomý svojej zodpovednosti za riešenie problémov a 

užitočnosti poučenia sa z vlastných chýb a chýb iných. 

 

Kompetencie občianske: 

 

 chápe význam zákonov a spoločenských noriem, je si vedomý svojich práv a povinností 

v škole i mimo nej, rešpektuje práva ostatných ľudí, pozná a váži si naše kultúrne a 

historické dedičstvo a tradície, 

 chápe základné ekologické a environmentálne súvislosti a rozhoduje sa v záujme 

ochrany zdravia jednotlivca i spoločnosti. Je pripravený zaujímať sa o dianie a riešenie 

problémov v spoločnosti. 

 

Kompetencie sociálne a personálne: 

 



 dokáže spolupracovať v skupine a akceptuje pravidlá práce v tíme, chápe a dokáže 

prebrať svoju zodpovednosť a spoluzodpovednosť za výsledky spoločnej práce, 

 dokáže sa primerane zapojiť do diskusie, pričom rešpektuje aj iné názory, chápe význam 

vzájomnej ohľaduplnosti, 

 dokáže zvládať svoje vlastné pocity, chápe ich podstatu, vie do určitej miery regulovať 

svoje správanie. Uvedomuje si svoj skutočný potenciál, osobné kvality a v súlade s tým 

si projektuje svoj osobný rozvoj a osobné ciele. 

 

Kompetencie pracovné: 

 

 ovláda základné zručnosti v oblasti IKT, využíva komunikáciu a získavanie informácii 

pomocou elektronických médií, rozumie príležitostiam i rizikám tejto komunikácie, 

 dokáže sa orientovať pri hľadaní dostupných príležitosti pre osobné, odborné a 

profesionálne ciele, orientuje sa v základných aktivitách, ktoré súvisia s 

podnikateľským zámerom a s jeho realizáciou, 

 chápe podstatu, cieľ a riziko podnikania, má utvorené základy pracovných zručností. 

 

Kompetencie vnímať a vyjadrovať sa prostredníctvom kultúry: 

 

 dokáže pomenovať a orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch, používať ich 

hlavné médiá, nástroje a vyjadrovacie prostriedky, 

 cení si a rešpektuje súčasné prejavy umenia, kultúrne a historické tradície a dedičstvo, 

 pozná základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, 

 pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

 správa sa kultúrne, kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám, ľuďom. 

 


