
                                                                  
Úvod do sveta práce – USP 
 
Predmet Úvod do sveta práce poskytne žiakom základné vedomosti o formách a 
nástrojoch politiky zamestnanosti a trhu práce. Žiaci sa naučia základnej orientácii na 
pracovnom trhu. Predmet vedie žiakov k aktívnemu a efektívnemu postupu pri 
hľadaní pracovného miesta po ukončení strednej školy. Pri výučbe predmetu sú 
využívané medzipredmetové vzťahy odborných ekonomických predmetov, občianskej 
a právnej náuky. Žiaci sa oboznámia so základnými problémami pracovnoprávnych 
vzťahov a Zákonníka práce. Tiež si žiaci osvoja rôzne spôsoby a zásady pri hľadaní 
zamestnania.  
 
Cieľom vyučovacieho predmetu Úvod do sveta práce je osvojiť si rôzne spôsoby a 
zásady pri hľadaní zamestnania. Žiaci sa naučia ako postupovať pri hľadaní práce 
prostredníctvom služieb zamestnanosti ako sú sprostredkovateľské a poradenské 
služby. Naučia sa písať profesijný, štrukturovaný životopis, žiadosť o prijatie do 
zamestnania, motivačný list a iné písomnosti, ktoré im pomôžu správne sa 
prezentovať u perspektívneho zamestnávateľa. Vo vyučovacom predmete Úvod do 
sveta práce sa rozvíjajú vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 
 

- rozvíjať osobnostný rast a učiť sa pracovať v priateľskej atmosfére 
- vyjadriť a formovať vlastný názor 
- správne postupovať pri hľadaní nového zamestnania 
- sprostredkovať písomné informácie vhodným spôsobom 
- hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu iných ľudí 
- osvojiť si pocit zodpovednosti za svoju prácu a prácu kolektívu 
- vedieť vystupovať v súlade so spoločenskými normami 

 
K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese patria aj konzultácie 
s výchovným poradcom a školským psychológom. Žiaci môžu navštíviť aj 
pedagogicko-psychologickú poradňu.  
 
 
Pri klasifikácii žiakov sa používajú adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. 
Klasifikácia žiakov ústnou formou bude vychádzať z pravidiel hodnotenia školského 
vzdelávacieho programu, ktorý vyplýva z Metodického pokynu č. 21/2011 na 
hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. Pri hodnotení formou didaktického 
testu sa bude vychádzať z percentuálneho ohraničenia, ktoré bolo odsúhlasené v rámci 
predmetovej komisie, pričom 0 – 24% sa hodnotí známkou ‚nedostatočný‘, od 25 – 
49% známkou ‚dostatočný‘, od 50 – 74% známkou ‚dobrý‘, od 75 – 89% známkou 
‚chválitebný‘ a od 90 – 100% známkou ‚výborný‘. 
 


