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„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“ 

 

 

V školskom vzdelávacom programe boli  inovované učebné osnovy predmetov, vytvorené sady 

učebných textov a prezentácií v rámci projektu 

 

Inovatívna prestavba vzdelávania na Strednej odbornej škole Handlová 

 ITMS: 261 101 30 605, 

ktorý realizovala Stredná odborná škola Handlová v rokoch 2014 -2015. 

 

 

 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, Lipová 8, 972 51 Handlová 

  
 

 

 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 

 

 

 

odbor 2466 H mechanik opravár  

zameranie  

 02 stroje a zariadenia od 1. ročníka 2015/16 

pre duálne vzdelávanie 
 

 

 

Vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie a prípravu, 

skupinu študijných a učebných odborov  23,24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba 

I, II  so schvaľovacou doložkou: „Schválilo  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
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Slovenskej republiky dňa  6. júla 2015 pod číslom 2015-15112/34008:3-10E0 s účinnosťou od 

1. septembra 2015 začínajúc prvým ročníkom“. 
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ÚVODNÉ IDENTIFIKAĆNÉ ÚDAJE 

 

Názov a adresa školy Stredná odborná škola Handlová,  

Lipová 8, 97251 Handlová 

Názov školského vzdelávacieho 

programu 

Mechanik opravár - stroje a zariadenia 

Kód a názov ŠVP 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba 

Kód a názov učebného odboru 2466 H  Mechanik opravár 02 stroje a zariadenia 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia  denná 

nVyučovací jazyk slovenský  

Druh školy  štátna 

Dátum schválenia ŠkVP  

Miesto vydania  Stredná odborná škola Handlová, Lipová 8 

Platnosť ŠkVP 01. september 2015 začínajúc prvým ročníkom 

 

 

Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu: 

 

Platnosť 

ŠkVP 

Dátum  

Revidovanie ŠkVP 

Dátum 

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.  

1.9.2015   

 31.8.2016 Zapracovaný Dodatok č. 1  
k štátnym vzdelávacím programom pre gymnáziá, stredné 

odborné školy a konzervatóriá z roku 2016  
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V 

UČEBNOM ODBORE 2466 H MECHANIK OPRAVÁR 02 STROJE A ZARIADENIA 

 

Názov a adresa školy Stredná odborná škola Handlová 

Lipová 8, 97251 Handlová 

Názov školského vzdelávacieho 

programu 
Mechanik opravár – stroje a 

zariadenia 
Kód a názov ŠVP 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia 

výroba 

Kód a názov učebného odboru 2466 H  Mechanik opravár 02 stroje a 

zariadenia 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia  denná 

 

 
9 CHARAKTERISTIKA ŠTÁTNEHOVZDELÁVACIEHO PROGRAMU  

 Popis vzdelávacieho programu  
 
Cieľom učebných odborov v skupine 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba je 
vzdelávanie a výchova kvalifikovaných odborníkov pre všetky odvetvia národného 
hospodárstva, kde sa vyrábajú, opravujú a obsluhujú používajú stroje a technické zariadenia. 
Preto vzdelávací program a príprava žiakov pre uplatnenie sa, má široký záber. Široké 
profilovanie absolventov so zameraním na kľúčové kompetencie umožňuje pripraviť žiakov na 
komplexné riešenie výrobných problémov ale aj na ich pohotovú adaptabilitu a prispôsobenie 
sa pre prácu v nových výrobných a nevýrobných odvetviach (v závislosti od trhu práce), pre 
uplatňovanie nových technológií a rozvoj podnikateľských činností vo výrobnej sfére a v 
službách.  
V súčasnej dobe sa vzdelávacie aktivity realizujú v čoraz väčšej miere v automobilovej výrobe 
a výrobe komponentov. Vzdelávanie v strojárstve má veľkú perspektívu aj vďaka množstvu 
iných príležitostí, keďže strojári sú žiadaní v rôznych odvetviach sektoroch hospodárstva. 
Strojárom sa ponúkajú široké možnosti uplatnenia. Informačné a komunikačné technológie, 
výroba a opravy automobilov, strojárenstvo, staviteľstvo, dizajnérstvo, elektronické počítačové 
systémy, elektrotechnika, obrábanie kovov, jemná mechanika, zámočníctvo, inštalatérstvo, 
údržba a opravy strojov a zariadení , zváranie kovových i nekovových materiálov. Skutočné 
široké perspektívy a množstvo príležitostí čaká na absolventov stredných škôl so zameraním na 
strojárske odvetvie. Vzdelávací program poskytne nevyhnutný základ vedomostí a zručností, 
ale efektivita vzdelávania bude spočívať hlavne na pružnosti a efektivite školských vzdelávacích 
programov, ktoré musia reagovať na potreby trhu, potreby regiónu a požiadavky 
zamestnávateľov.  
V odbornom vzdelaní absolvent pozná vlastnosti technických materiálov používaných v 
strojárstve. Vie čítať technické výkresy a zhotoviť náčrty jednoduchých súčiastok a montážnych 
zostáv. Vie stanoviť správny technologický postup a zvoliť optimálne pracovné podmienky pre 
výrobný proces a presne definovať jednotlivé časti. Správne sa orientuje v príslušných 
technických normách a technických predpisoch. Je oboznámený so základnými spôsobmi 
spracovania technických materiálov prostredníctvom vhodných nástrojov, strojov a zariadení. 
Vie správne používať meradlá a ovláda vhodnosť merania pre dané pracovné postupy. Upravuje 
pracovné pomery s ohľadom na optimálnu trvanlivosť nástrojov a ich výmeny. Vie opravovať, 
obsluhovať, kontrolovať a udržiavať pracovné stroje, zariadenia a mechanizmy. Taktiež ovláda 
prácu s diagnostickými zariadeniami a servisno-informačnými prístrojmi Pri práci s náradím 
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pozná jeho správne použitie, manipuláciu a ošetrovanie. Ovláda jednotnú odbornú terminológiu 
a symboliku. Dodržiava zásady a predpisy bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a ochrany 
životného prostredia. Je schopný podporovať podnikateľské aktivity smerujúce k trvalej 
prosperite podnikateľského subjektu. Získaná kvalifikácia sa potvrdí záverečnou skúškou a žiak 
získava výučný list.  
Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením platia všetky ustanovenia uvedené v tomto štátnom 
vzdelávacom programe. Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným 
znevýhodnením (dĺžka štúdia, formy výchovy a vzdelávania, podmienky prijímania, organizačné 
podmienky na výchovu a vzdelávanie, personálne, materiálno-technické a priestorové 
zabezpečenie, ap.) stanovujú vzdelávacie programy vypracované podľa druhu zdravotného 
znevýhodnenia.  
 

Výkonové štandardy  
 
Absolvent má:  
- zobrazovať strojové súčiastky a jednoduché celky, čítať a zhotoviť technické výkresy 
podľa STN,  
- mať prehľad v technickej dokumentácii, normách, predpisoch a technických  
- požiadavkách súvisiacich so strojárskou výrobou, montážou a opravami strojov a 
zariadení.  
- vysvetliť postup orientácie sa v schémach, pracovných návodoch, katalógoch  
- a technickej dokumentácie a ich používanie v pracovných činnostiach.  
- rozlíšiť konštrukciu a princípy a spôsoby prevádzky strojov a zariadení,  
- rozoznať základnú odbornú terminológiu pre kovospracujúcu výrobu,  
- charakterizovať jednotlivé strojové súčiastky,  
- určiť funkciu súčiastok v jednotlivých zaradeniach,  
- charakterizovať funkciu jednoduchých strojov, zariadení, mechanizmov alebo 
konštrukčných celkov,  
- popísať jednoduché ručné spracovanie kovov,  
- orientovať sa v základoch elektrotechniky  
- zvoliť vhodné pracovné pomôcky, náradie, nástroje a voliť pracovné podmienky,  
- charakterizovať základné zásady posudzovania jednotlivých strojov, častí strojov, 
mechanizmov a zariadení,  
- reprodukovať platné predpisy pri práci so zváracími zariadeniami,  
- zvoliť vhodné zásady ochrany osôb pri zváraní,  
- určiť zloženie a konštrukciu zváracích zariadení,  
- definovať základné druhy materiálov a polotovarov používaných v strojárstve,  
- definovať vlastnosti materiálov dôležité pre ich spracovanie vo výrobe, ich označovanie 
a spôsoby spracovania materiálov,  
- určiť možnosti zlepšenia vlastností materiálov tepelným spracovaním a ochranou proti 
korózii a spôsoby ich použitia,  
- vytvoriť jednoduché technologické postupy výroby súčiastok a zásady pri montáži týchto 
súčiastok do funkčných celkov,  
- definovať spôsoby diagnostikovania, opráv a údržby strojov a zariadení s možnosťami 
ich obsluhy,  
- definovať spôsoby kontroly súčiastok po výrobe a stanoviť spôsoby a metódy ich 
meraní.  
- vytvoriť technologický postup opravy stroja, zariadeni 
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Obsahové štandardy  

 

Spracovanie materiálov, výroba súčiastok  

Žiaci budú ovládať základné operácie pri ručnom spracovaní kovov, používať 

vhodné náradie, nástroje, prípravky a pracovné pomôcky, voliť optimálne pracovné 

podmienky a dodržiavať technologickú disciplínu. Žiaci získajú základné poznatky o 

metódach zisťovania technických vlastností materiálov, volia meracie prístroje a metódy pre 

kontrolu súčiastok a meranie základných technických veličín.  

Obsluha strojov a technických zariadení  

Žiaci získavajú základné vedomosti a zručnosti v obsluhe strojov a zariadení z oblasti 

trieskového obrábania na klasických sústruhoch, frézkach, brúskach, vŕtačkách. Vyberú 

správny technologický postup podľa technického výkresu, určiť rezné podmienky, nástroje 

a meradlá pri výrobe súčiastok.  

Diagnostikovanie a opravy strojov, zariadení a prístrojov  

Žiaci získajú základné vedomosti a zručnosti z technickej diagnostiky zisťovania 

stavu strojov a zariadení, použitím dostupných diagnostických prístrojov a snímačov. Žiaci 

zisťujú chyby, ktoré sú základným predpokladom pre plánovanie nápravných zásahov a 

týmto minimalizovať prestoje strojov.  

Zváranie a údržba zváracích zariadení  

Žiaci budú ovládať obsluhu a manipuláciu so zváracím zariadením, dokážu 

nastavovať parametre, používať prípravky a zhotovovať zvarové spoje.  

Bezpečnosť technických zariadení a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  

Žiak musí poznať ochranné zariadenia na mechanizmoch, zariadeniach a strojoch, 

ktoré sa vo výrobných, opravárenských a obslužných procesoch používajú. Žiak bude 

dodržiavať základné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vie poskytnúť prvú 

pomoc pri úraze. Žiak pochopí  

dôležitosť dodržiavania hygienických zásad, osobnej hygieny, hygieny prostredia, a 

bude vedieť tieto zásady používať.  

 

Popis školského vzdelávacieho programu 

Cieľom strojárskych učebných odborov je vzdelávanie a výchova kvalifikovaných 

odborníkov pre všetky odvetvia národného hospodárstva, kde sa vyrábajú, opravujú a obsluhujú 

používajú stroje  a technické zariadenia. Preto vzdelávací program a  príprava  žiakov  pre 

uplatnenie sa, má široký  záber.  Široké profilovanie  absolventov so zameraním na kľúčové 

kompetencie umožňuje pripraviť žiakov na komplexné riešenie výrobných problémov ale aj na  

ich  pohotovú adaptabilitu  a prispôsobenie sa  pre prácu v nových výrobných a nevýrobných 

odvetviach  (v závislosti od trhu práce),  pre uplatňovanie nových  technológií a rozvoj 

podnikateľských činností vo výrobnej sfére a v službách.            

V súčasnej dobe sa vzdelávacie aktivity realizujú v čoraz väčšej miere v automobilovej výrobe 

a výrobe komponentov. Vzdelávanie v strojárstve má veľkú perspektívu aj vďaka množstvu 
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iných príležitostí, keďže strojári sú žiadaní v rôznych odvetviach sektoroch hospodárstva. 

Strojárom sa ponúkajú široké možnosti uplatnenia. Informačné a komunikačné technológie, 

výroba a opravy automobilov, strojárenstvo, staviteľstvo, dizajnérstvo, elektronické počítačové 

systémy, elektrotechnika, obrábanie kovov, jemná mechanika, zámočníctvo, inštalatérstvo, 

údržba a opravy strojov a zariadení či zlievačstvo. Skutočné široké perspektívy a množstvo 

príležitostí čaká na absolventov stredných škôl so zameraním na strojárske odvetvie. Vzdelávací 

program poskytne nevyhnutný základ vedomostí a zručností, ale efektivita vzdelávania bude 

spočívať hlavne na pružnosti a efektivite školských vzdelávacích programov, ktoré musia 

reagovať na potreby trhu, potreby regiónu a požiadavky zamestnávateľov. 

V odbornom vzdelaní absolvent pozná vlastnosti technických materiálov používaných 

v strojárstve. Vie čítať technické výkresy a zhotoviť náčrty jednoduchých súčiastok 

a montážnych zostáv. Vie stanoviť správny technologický postup a zvoliť optimálne pracovné 

podmienky pre výrobný proces a presne definovať jednotlivé časti. Správne sa orientuje 

v príslušných technických normách a technických predpisoch. Je oboznámený so základnými 

spôsobmi spracovania technických materiálov prostredníctvom vhodných nástrojov, strojov 

a zariadení. Vie správne používať meradlá a ovláda vhodnosť merania pre dané pracovné 

postupy. Upravuje pracovné pomery s ohľadom na optimálnu trvanlivosť nástrojov a ich 

výmeny. Vie opravovať, obsluhovať, kontrolovať a udržiavať pracovné stroje, zariadenia a 

mechanizmy. Taktiež ovláda prácu s diagnostickými zariadeniami a servisno-informačnými 

prístrojmi Pri práci s náradím pozná jeho správne použitie, manipuláciu a ošetrovanie. Ovláda 

jednotnú odbornú terminológiu a symboliku. Dodržiava zásady a predpisy bezpečnosti práce, 

požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia. Je schopný podporovať podnikateľské aktivity 

smerujúce k trvalej prosperite podnikateľského subjektu. Získaná kvalifikácia sa potvrdí 

záverečnou skúškou a žiak získava výučný list. 

 

Základné údaje o štúdiu 

 

2466 H   Mechanik opravár 02 stroje a zariadenia 

 

Dĺžka štúdia: 3 roky 

 

Forma štúdia: 

 

denná 

 

Nevyhnutné vstupné 

požiadavky na štúdium:  

- podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací 

predpis o prijímacom konaní na stredné školy, 

- zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium. 

Spôsob ukončenia štúdia:  

 

záverečná skúška 

Doklad o dosiahnutom 

vzdelaní:  

 

vysvedčenie o záverečnej skúške 

výučný list 

Poskytnutý stupeň vzdelania:  

 

 

Stredné odborné vzdelanie 

ISCED 3C 

Možnosti pracovného 

uplatnenia absolventa: 

Absolvent sa ako  odborne kvalifikovaný pracovník môže 

uplatniť v skupine povolaní so zameraním na 

výrobu, montáž, obsluhu, opravy a údržbu strojov, skupín 

a podskupín strojov a technických zariadení. 
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Nadväzná odborná príprava 

(ďalšie vzdelávanie):  

Vzdelávacie programy   nadstavbového  štúdia  pre 

absolventov 3.ročných učebných odborov. 

Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú 

kvalifikáciu absolventov. 

 

Organizácia výučby 

Príprava v školskom vzdelávacom programe Mechanik opravár v učebnom odbore 2466 2 02 

mechanik opravár – stroje a zariadenia zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. 

Výučba je organizovaná v týždňových cykloch – strieda sa jeden týždeň teoretického vyučovania 

a jeden týždeň odborného výcviku.  

Teoretické vyučovanie je  organizované v priestoroch školy na Lipovej 8, Handlová.  Všeobecná 

zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. 

V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, 

ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa 

v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež 

oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami 

spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy matematiky, fyziky, ktoré sú 

nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť 

ekonomiky, spoločenskej komunikácie, technického kreslenia, základov strojníctva a 

technológie a pod. V rámci odborného výcviku žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti 

pri obsluhe a opravách strojov a zariadení a ich funkčných celkov potrebných pre výkon 

povolania v oblasti strojárstva. Majú možnosť si urobiťzákladný zváračský kurz.Veľký dôraz sa 

kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, 

postojov a hodnotovej orientácie.  

Praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku v škole, v stredisku 

praktického vyučovania a priamo na pracoviskách zamestnávateľov. Praktická príprava prebieha 

v školských odborných učebniach, a v kovospracujúcich podnikoch pre duálne vzdelávanie. 

Tieto podniky sú základom odbornej prípravy žiakov v tomto učebnom odbore. Dôvodom takejto 

organizácie je skutočnosť,  aby si žiaci precvičili a vyskúšali aj také zručnosti, situácie a javy, 

ktoré sa v bežnej praxi vyskytujú zriedkavo.  Tieto vyučovacie aktivity prebiehajú pod dozorom 

učiteľa odborného výcviku a majstra danného podniku. Pre kvalifikované vykonávanie 

uvedených činností získava žiak štúdiom odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním 

a tiež schopnosť aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti samostatne alebo v tíme. 

Trojročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre úsek 

obsluhy so všeobecným prehľadom o celej oblasti strojárskej výroby a so základnými 

predpokladmi umiestnenia sa aj v oblasti lesníctva, poľnohospodárstva, koľajovej dopravy atď. 

Záverečná skúška sa koná v súlade s platnými predpismi a pedagogicko-organizačnými pokynmi 

MŠ SR.  

Ďalšie organizačné podrobnosti týkajúce sa účelových kurzov a cvičení sú súčasťou učebného 

plánu.  



2466 H Mechanik opravár 02 stroje a zariadenia pre 1.a 2. ročník                                                

9 

Zdravotné požiadavky na žiaka 

Do učebného odboru môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť na prihláške 

potvrdil všeobecný lekár. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške 

vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania. 

 

Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci 

Výchova k  bezpečnosti a ochrane zdravia, hygieny práce a požiarna ochrana sú neoddeliteľnou 

súčasťou teoretického vyučovania a praktickej prípravy.  

V priestoroch určených na vyučovanie žiakov je potrebné utvoriť podľa platných predpisov 

podmienky na zaistenie bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutné preukázateľne poučiť 

žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a dodržiavanie týchto predpisov vyžadovať. 

V priestoroch určených na praktickú prípravu je potrebné podľa platných technických 

predpisov vytvoriť podmienky na bezpečnú prácu, dôkladne a preukázateľne oboznámiť žiakov  

s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, s hygienickými predpismi, s technickými 

predpismi a technickými normami, s predpísanými   technologickými postupmi, s pravidlami 

bezpečnej obsluhy technických zariadení a používaním ochranných prostriedkov 

a dodržiavanie týchto predpisov kontrolovať a vyžadovať. 

Ak práca vyžaduje priamy dozor, musí osoba poverená priamym dozorom obsiahnuť všetky 

pracovné miesta žiakov tak, aby mohla pri ohrození zdravia žiaka bezprostredne zasiahnuť.  

Žiaci majú zakázané vykonávať práce so zvýšeným nebezpečenstvom 

 

 

PROFIL ABSOLVENTA  

Charakteristika absolventa 

Absolvent učebného oboru je kvalifikovaný pracovník, ktorý sa môže uplatniť na rôznych 

postoch strojárskej výroby a v každej oblasti, kde sa vyrábajú, opravujú, používajú, diagnostikujú 

a obsluhujú stroje, zariadenia a mechanizmy a kde je potrebné stredné odborné vzdelanie.  

Absolvent je schopný pracovať na konvenčných strojoch, pozná základné princípy 

nekonvenčných technológií a dokáže pružne reagovať na meniace sa podmienky. Dobre sa 

orientuje v technologických postupoch opráv a konštrukcie strojov a strojných zariadení. Svojím 

tvorivým prístupom podporuje marketingové orientované podnikateľské aktivity, ktorých 

konečným cieľom je spokojnosť zákazníka. Absolventi sú pripravený tak, aby sa mohli uplatniť 

pri obsluhe konvenčných obrábacích strojov s rozličným stupňom automatizácie, ale i pri obsluhe 

CNC strojov.  

Rozsah získaných vedomostí a praktických zručností umožňuje absolventom ďalej sa vzdelávať, 

zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore, štúdiom odbornej literatúry a periodík v klasickej tlačenej 

ako aj elektronickej forme. Získané vzdelanie umožňuje absolventovi používať racionálne 

metódy techník a vedomostí. Po ukončení prípravy v učebnom obore a po úspešnom vykonaní 

záverečnej skúšky je absolvent pripravený na výkon práce pri strojnom a ručnom obrábaní 

materiálov, opravách strojov a zariadení, ale i ďalších postoch strojárskej výroby. Absolventi sú 

kvalifikovaní pracovníci schopní uplatniť pri výrobe, opravách, obsluhe a údržbe, strojov a 

zariadení, mechanizačných prostriedkov, v technologických procesoch, zabezpečovať produkciu 
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s ohľadom na ekonomiku a ekológiu výroby v rozsahu podľa príslušného odboru. Nadobudnuté 

poznatky dávajú absolventovi predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne, v súlade s 

právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva humanizmu a demokracie pri výkone 

uvedených činností.  

Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje stanovenými kľúčovými a 

odbornými kompetenciami.  

Kompetencie absolventa  

Absolvent učebného odboru 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia po absolvovaní 

vzdelávacieho programu disponuje týmito kompetenciami: 

 

Kľúčové kompetencie  

 

Vzdelávanie v ŠVP v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania na danom stupni vzdelania smeruje 

k tomu, aby si žiaci vytvorili zodpovedajúce schopnosti a študijné predpoklady. Kľúčové 

kompetencie chápeme ako kombináciu vedomostí, zručností, postojov, hodnotovej orientácie a 

ďalších charakteristík osobnosti, ktoré každý človek potrebuje na svoje osobné uspokojenie a 

rozvoj, aktívne občianstvo, spoločenské a sociálne začlenenie, k tomu, aby mohol primerane 

konať v rôznych pracovných a životných situáciách počas svojho celého života. Kľúčové 

kompetencie ako výkonové štandardy sa v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu 

prostredníctvom výchovných a vzdelávacích stratégií rozvíjajú, osvojujú a hodnotia buď na 

úrovni školy, odboru vzdelávania alebo vyučovacieho predmetu. 

 V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií pre celoživotné 

vzdelávanie5 ŠVP vymedzil nasledovné kľúčové kompetencie: 

 

a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote  
Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a 

hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre cieľavedomé a zodpovedné 

riadenie a organizovanie svojho osobného, spoločenského a pracovného života. Jednotlivci si 

potrebujú vytvárať svoju osobnú identitu vo vzťahu k životným podmienkam, povolaniu, práci a 

životnému prostrediu, spoločenským normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť 

správne rozhodnutia, voľby, opatrenia a postupy. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté s 

osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania.  

Absolvent má:  

- reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia,  

- porovnať bežné pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, morálne zásady, vlastné a 

celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje,  

- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti,  

- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností,  

- vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia,  

- popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby,  

- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie.  

 

b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, 

komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku  
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Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej 

na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, sebazdokonaľovanie a 

zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého 

života, aktualizovania a udržovania potrebnej základnej úrovne jazykových schopností, 

informačných a komunikačných zručností. Od žiaka sa vyžaduje efektívne využívať písaný a 

hovorený materinský a cudzí jazyk, disponovať s čitateľskou a matematickou gramotnosťou, 

prehodnocovať základné zručnosti a sebatvoriť.  

Absolvent má:  

- spoľahlivo vyjadrovať sa v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme,  

- vyjadrovať sa v jednom cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme,  

- riešiť bežné matematické príklady a rôzne situácie,  

- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje,  

- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov,  

- overovať a interpretovať získané údaje,  

- pracovať s elektronickou poštou,  

- pracovať so základnými informačno-komunikačnými technológiami.  

 

c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách  
Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových typov 

spolupráce. Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení 

problémov ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiaci musia byť schopní učiť 

sa, nažívať a pracovať nielen ako jednotlivci, ale v sociálne vyváženej skupine. Sú to teda 

schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí, sociálnych zručnosti, interkulturálnych 

kompetencií, postojov a hodnotovej orientácii umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na 

vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané poznatky využívať v osobnom živote a 

povolaní.  

Absolvent má:  

- prejaviť empatiu a sebareflexiu,  

- vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu,  

- pozitívne motivovať seba a druhých,  

- stanoviť priority cieľov,  

- predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre ostatných 

členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie 

zvládnuť,  

- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje,  

- konštruktívne diskutovať a pozorne počúvať druhých,  

- uzatvárať jasné dohody,  

- rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností,  

- určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom 

kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach,  

- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi,  

- samostatne pracovať v menšom kolektíve,  

- určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom 

raste,  

- predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať 

návrhy druhých,  

- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným 

konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.  
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 Odborné kompetencie  

 

a) Požadované vedomosti  
 

Absolvent má:  

- vysvetliť základnú odbornú terminológiu pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu, 

schopnosť využívať všeobecné poznatky, pojmy pravidlá a princípy pri riešení praktických úloh,  

- aplikovať základy technického zobrazovania a kreslenia v strojárstve,  

- vymenovať základné strojové súčiastky a mechanizmy používané v strojárstve,  

- riešiť jednoduché technické výpočty s použitím technických tabuliek,  

- popísať základné druhy materiálov a polotovarov používaných v strojárstve, ich technologické 

vlastnosti, metódy tepelného spracovania a povrchových úprav,  

- aplikovať základné technologické postupy ručného a strojného spracovania, strojného 

obrábania, tvárnenia, zlievania, zvárania, montáže a funkčných skúšok strojárskych polotovarov 

a výrobkov,  

- zvoliť základné technologické postupy montáže, diagnostikovania, demontáže a opráv strojov, 

zariadení, mechanizmov a ich komponentov,  

- zvoliť základné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,  

- preukázať základné práva a povinnosti vyplývajúce z postavenia zamestnanca v základnej 

ekonomickej štruktúre podniku,  

- popísať základné princípy drobného podnikania a problematiku súvisiacu so založením 

živnosti,  

- určiť základné strojárske technológie, má vedomosti o používaných strojoch, prístrojoch, 

nástrojoch a prípravkoch, má prehľad o navrhovaní jednoduchých výrobných pomôcok,  

- definovať základné ekonomické zákonitostí a zásady podnikania, postupy vedenia jednotlivých 

dokladov o materiálových a finančných prostriedkoch v podniku a uplatňovať ich pri nákupe 

surovín, materiálov v technologických postupoch a pri predaji produktov,  

- vyjadriť a použiť základné poznatky z oblasti práva a ich aplikácie v právnych otázkach 

súvisiacich s podnikaním, s pracovnoprávnymi a občianskoprávnymi vzťahmi,  

- vysvetliť postup orientácie sa v schémach, pracovných návodoch, katalógoch a technickej 

dokumentácie a ich používanie v pracovných činnostiach,  

- používať informačné systémy a aplikovať ich do praxe,  

- vysvetliť zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného 

prostredia,  

- definovať a určiť možné zdroje znečisťovania životného prostredia súvisiace s príslušnou 

výrobou alebo službou,  

- definovať druhy odpadov, určiť ich vplyv na životné prostredie,  

- vysvetliť možnosti eliminácie zdrojov znečistenia životného prostredia,  

- určiť základné pravidlá riadenia vlastných financií,  

- popísať riziká v riadení vlastných financií,  

- orientovať sa v zabezpečovaní základných ľudských a ekonomických potrieb jednotlivca a 

rodiny,  

- hodnotiť úspešnosť vlastnej sebarealizácie,  

- orientovať sa v oblasti finančných inštitúcií,  

- orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa  

- plniť svoje finančné záväzky,  

- zveľaďovať a chrániť svoj majetok.  

b) Požadované zručnosti  



2466 H Mechanik opravár 02 stroje a zariadenia pre 1.a 2. ročník                                                

13 

 

Absolvent vie:  

- s istotou aplikovať odbornú terminológiu typickú pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu 

výrobu, využívať všeobecné poznatky, pojmy, pravidlá a princípy pri riešení praktických úloh,  

- zobrazovať strojové súčiastky a jednoduché celky, čítať a zhotoviť technické výkresy podľa 

STN,  

- popísať strojové súčiastky a mechanizmy, používané v strojárstve, konštruovať jednoduché 

montážne celky,  

- riešiť technické výpočty s použitím technických tabuliek a noriem,  

- vykonávať základné spôsoby ručného a strojného spracovania materiálov,  

- vykonať kontrolu rozmerov a tvarov výrobkov a kontrolu kvality vykonaných prác s použitím 

vhodných meradiel a meracích prístrojov,  

- obsluhovať konvenčné stroje a riadiť ich prácu podľa technickej dokumentácie,  

- orientovať sa v technickej dokumentácii, normách, predpisoch a technických požiadavkách 

súvisiacich so strojárskou výrobou, montážou a opravami strojov a zariadení,  

- vykonávať diagnostiku, nastavovanie, údržbu a opravy strojov a zariadení,  

- pracovať s výpočtovou technikou a využívať softvér potrebný pre vykonávanie práce v 

konkrétnom odbore a pracovať s internetom pre potreby danej činnosti v konkrétnom odbore,  

- manipulovať s materiálom a pomocnými materiálmi tak aby neohrozil životné prostredie,  

- vykonávať obsluhu technologických zariadení podľa príslušného odboru,  

- pracovať s modernými diagnostickými zaradeniami,  

- vykonávať ošetrovanie a údržbu prístrojov, vybavenosti strojov, strojov a zariadení, liniek , 

prípadne opravy v rozsahu odboru štúdia,  

- určiť najefektívnejší pracovný postup pri vykonávaní pracovných operácií,  

- využívať informačné technológie pri riešení odborných úloh,  

- postupovať v zmysle zásad bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ochrany životného 

prostredia,  

- postupovať hospodárne pri manipulácii s materiálmi, energiou, strojmi a zariadeniami,  

- dodržiavať technologickú a pracovnú disciplínu,  

- vykonávať kvalifikovane základné odborné práce , racionálne riešiť jednoduché problémové 

situácie,  

- dodržiavať normy, parametre kvality procesov, výrobkov alebo služieb.  

 

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,  

- primeranou fyzickou zdatnosťou  

- 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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UĆEBNÝ PLÁN UČEBNÉHO ODBORU 2466 H MECHANIK OPRAVÁR 02 STROJE A ZARIADENIA 

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP 
 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola Handlová,  

Lipová 8, 97251 Handlová 

Názov ŠkVP  

Kód a názov  ŠVP 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba 

Kód a názov učebného odboru 2466 H Mechanik opravár 02 stroje a zariadenia 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

iné vyučovací jazyk - slovenský 

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 

Jazyk a komunikácia  Všeobecné vzdelávanie – 

povinné predmety 

18,5  

Zvuková rovina jazyka a pravopis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

 

 

3,5 

 

 

 

 

Lexikálna rovina jazyka 

Syntaktická rovina jazyka 

Stylistická rovina 

Komunikácia 

Jazyková kultúra 

Práca s informáciami 

Integrované pojmy z jazykovej zložky 

Dejiny svetovej a slovenskej literatúry 
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Počúvanie s porozumením  

 

 

 

 

Cudzí jazyk 

 

 

5 

 

 

 
Čítanie s porozumením 

Písomný prejav 

Dialóg 

Monológ 

Interkultúrna komunikácia 

Rečové zručnosti 

Jazykové prostriedky 

Komunikačné situácie a jazyková funkcia 

Poznatky o krajinách študovaného jazyka 

Človek, hodnoty a spoločnosť      

Prosociálne správanie  Etická výchova/Náboženská 

výchova 

1  

Dôstojnosť ľudskej osoby 

Mravné rozhodovanie človeka 

Sociálne vzťahy v spoločnosti  

 

 

 

 

Občianska náuka 

 

 

1 

 

Človek - občan 

Ludské práva a tákladné slobody 

Ochrana spoločenských hodnôt a slobôd 

Človek a príroda     

Mechanika   

 

 

 

Fyzika  

 

 

1 

 

 

Termika 

Elektrina a magnetizmus 

Vlnenie a optika 

Fyzika atómu 

Vesmír 

Všeobecná chémia  Chémia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anorganická chémia 

Organická chémia 

biochémia 
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Základy biológie Biológia  

Základy ekológie 

Človek a životné prostredie  

Matematika a práca s informáciami     

 Čísla, premenná a počtové výkony s 

číslami. 

             

 

 

 

Matematika  

 

3 

 

 

Vzťahy, funkcie, tabuľky a diagramy. 

 Geometria a meranie. 

Kombinatorika, pravdepodobnosť a 

štatistika. 

Informácie okolo nás  

 

 

Informatika                   1  

Princípy fungovania digitálnych médií 

Komunikácia prostredníctvom digitálnych 

médií 

Postupy , riešenie problémov, algoritmické 

myslenie 

Informačná spoločnosť 

Zdravie a pohyb     

Zdravie a jeho poruchy   

Telesná a športová výchova 

 

 

3 

                  

 

Zdravý životný štýl 

Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť  

Športové činnosti pohybového režimu 

Ekonomické vzdelávanie  Odborné vzdelávanie – 

povinné predmety 

81,5  

Základné ekonomické pojmy  

 

 

 

 

 

Ekonomika  

 

 

 

 

 

2 

 

 

                  

 

Ekonomika 

Svet práce 

Pravidlá  riadenia osobných financií 

Výchova k podnikaniu 

Spotrebiteľská výchova 

Technické a technologické vzdelávanie   19,5  

Technické zobrazovanie     
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Odborné kreslenie                             Technické kreslenie 

 

4 

 

 

 

Normalizované a nenormalizované 

strojové súčiastky 

 Základy strojárstva 

 

5 

 

 

 

 

Časti strojov, zariadení a mechanizmov 

Obrábanie materiálov 

Technické tabuľky a technické normy 

Základné druhy materiálov a ich spájanie 

Zváranie kovov a plastov, skúšky zvarov 

a prevádzka, údržba zváracích zariadení 

 

 

 

Strojárska technológia 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Kontrola a merania  Kontrola a meranie 

 

1  

Oprava, obsluha a údržba strojov 

a zariadení 

 Oprava, obsluha a údržba 

strojov a zariadení 

2  

Výroba a montáž  Výroba a montáž 2,5  

Stavba a prevádzka strojov a zariadení  Stavba a prevádzka strojov a 

zariadení 

2  

Praktická príprava   60  

Spracovanie materiálov, výroba súčiastok   

 

Odborný výcvik 

 

 

60 

 

 

 
Obsluha strojov technických zariadení 

Diagnostikovanie a opravy strojov, 

zariadení a prístrojov 

Výroba a montáž konštrukčných celkov 

Riadenie technologických procesov na 

základnej úrovni 

Zváračský kurz- ZM1 

Bezpečnosť technických zariadení 

a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Disponibilné hodiny     

CELKOM   100  

Ochrana života a zdravia  OŽAZ 1 týždeň  
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Telovýchovno-výcvikový kurz  Lyžiarsky výcvik / plavecký 

výcvik 

1 týždeň  
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Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola Handlová,  

Lipová 8, 972 51 Handlová 

Názov ŠkVP Mechanik opravár 

Kód a názov  ŠVP 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia 

výroba 

Kód a názov učebného odboru 2466 H Mechanik opravár 02 stroje a 

zariadenia 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy štátna 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

 2016/17 2016/17   

1.J 2. J 3. Spolu 

Všeobecnovzdelávacie predmety 7 5,5 6 18,5 

Slovenský jazyk a literatúra        a 1,5 1 1 3,5 

Cudzí jazyk                        a,f ,k           1,5 1,5 2 5 

Občianska náuka                   c - - 1 1 

Etická výchova/náboženská výchova       a,b 1 - - 1 

Matematika 1 1 1 3 

Informatika 1 - - 1 

Fyzika                                       a,f - 1 - 1 

Telesná a športová výchova   a ,d                 1 1 1 3 

Odborné predmety 25 28,5 28 81,5 

Teoretické  vzdelávanie 7 7,5 7 21,5 

Ekonomika                                  g - 1 1 2 

Technické kreslenie                  a,f 2 1 1 4 

Základy strojárstva                    f,g 2 2 1 5 

Strojárska technológia               a,f 2 1 - 3 

Kontrola a meranie                    f,g 1 - - 1 

Oprava, obsluha a údržba strojov a zariadení  f - 1 1 2 

Výroba a montáž                    a,f,g  1,5 1 2,5 

Stavba a prevádzka strojov a zariadení      a,f,g - - 2 2 

Praktická príprava 18 21 21 60 

Odborný výcvik                        e,f 18 21 21 60 

Spolu 
32 34 34 100 

Účelové kurzy     

Účelové cvičenia na ochranu života a zdravia g) 6 hodín 6 hodín 6 hodín  
Kurz na ochranu života a zdravia g)  18 hodín   
Kurz pohybových aktivít v prírod e  h) 15 hodín    
Kurz zvárania - - 105 hodín  
Spoznajme sa navzájom 15 hodín    

 

29  
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Prehľad využitia týždňov  

Činnosť 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 32 34 34 

Záverečná skúška - - 1 

Telovýchovno-výcvikový kurz 1 1 1 

Kurz na ochranu života a zdravia - 1 - 

Časová rezerva(účelové kurzy, 

opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-

vzdelávacie akcie a iné)  

6 4 1 

Účasť na odborných akciách 1 - - 

Spolu týždňov 40 40 37 

 

Poznámky k učebnému plánu:  

  

a) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa potrieb odboru štúdia a podmienok školy 

b) Predmety etická výchova/náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov 

v skupinách najviac 20 žiakov minimálne v rozsahu 1 týždennej vyučovacej hodiny v 1. 

ročníku. Predmety nie sú klasifikované, na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa 

uvedie „absolvoval/-a“.  

c) Predmet náuka o spoločnosti sa v učebných odboroch  realizuje minimálne v rozsahu 1 

týždennej vyučovacej hodine v 1 ročníku. Predmet je klasifikovaný.  

d) Predmet telesná výchova možno vyučovať 1 hodinu týždenne .Súčasťou vyučovania 

môže byť aj týždenný výchovno-výcvikový kurz v 1.alebo druhom ročníku. 

e)     Odborný výcvik sa realizuje podľa súčasne platnej legislatívy v rozsahu minimálne1917 

hodín za  štúdium, čo je podmienkou vykonania záverečnej skúšky. Vo všetkých 

ročníkoch škola zabezpečí odborný výcvik  v podnikoch so zameraním na študijný odbor. 

f)   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 odborného výcviku. Na cvičeniach 

a odbornom výcviku 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.   

g)    Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie (1 až 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie, 

upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú 

súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého 

vyučovací predmet najviac súvisí s obsahom exkurzie.  

h) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov učebných odborov stredných 

odborných škôl v SR je učivo „Ochrana života a zdravia“. Obsah učiva sa realizuje 

účelovými cvičeniami a samostatným kurzom na ochranu človeka a prírody. Cvičenia sa 

uskutočňujú v 1. a 2. ročníku priamo v teréne. Samostatný kurz je organizovaný v 3. 

ročníku a  je súčasťou plánu práce školy.  

i) V 1. ročníku je súčasťou vyučovania týždenný telovýchovno-výcvikový kurz. Účelový 

kurz sa realizuje v zimných mesiacoch školského roku. Lyžiarsko-výcvikový kurz sa 

organizuje v rozsahu 5 dní (7 hodín denne) v 1. ročníku.  

j) Záverečná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy. 
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k) Cudzí jazyk je povinný v 1. a 2. Ročníku v rozsahu 1,5 hodiny a v 3.ročníku 2 hodiny 

týždenne a žiak si môže vybrať anglický, nemecký jazyk a ruský jazyk 

l)   Riaditeľ školy môže na základe odporúčania predmetovej komisie vykonať vo   

vzorovom učebnom pláne  úpravy až do 10% z celkového počtu týždenných vyučovacích 

hodín. Pri týchto úpravách nie je možné zrušiť žiadny vyučovací predmet, alebo do 

skupiny predmetov zaradiť nový predmet. Minimálny percentuálny podiel vyučovacích 

hodín odborného teoretického praktického vyučovania z celkového počtu vyučovacích 

hodín musí ostať zachovaný.   

m)    V jednotlivých vyučovacích predmetoch má vyučujúci možnosť upraviť obsah       učiva 

až do                                 výšky 30% v každom ročníku zaradením nových poznatkov, 

vyplývajúcich z aktuálneho rozvoja vedy a techniky a z potreby prispôsobiť učivo 

aktuálnym potrebám odboru, trhu práce, alebo regiónu. Zmeny v obsahu učiva 

všeobecnovzdelávacích predmetov navrhuje príslušná predmetová komisia. Zmeny 

v obsahu učiva odborných predmetov navrhuje príslušná predmetová komisia na základe 

požiadaviek zamestnávateľa.  
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UČEBNÉ OSNOVY UĆEBNÉHO ODBORU 2466 H  Mechanik opravár 02 stroje a 

zariadenia 

 

Tabuľka vzťahu kľúčových kompetencií k obsahu vzdelávania 

 

Prehľad kľúčových 
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Prehľad názov predmetov Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Povinné 

všeobecnovzdelávacie 

predmety 

 

slovenský jazyk a literatúra    

cudzí jazyk              

náuka o spoločnosti- občianska 

náuka 

   

etická/náboženská  výchova     

matematika     

informatika     

fyzika     

telesná a športová výchova                

Povinné odborné predmety   

ekonomika               

technické kreslenie              

základy strojárstva                   

strojárska technológia       

kontrola a meranie         

oprava a obsluha a údržba 

strojov a zariadení 
      

 

výroba a montáž               

stavba a prevádzka strojov a 

zariadení 
            

odborný výcvik                                 

Voliteľné predmety  

druhý cudzí jazyk       

Účelové kurzy  

ochrana človeka a prírody       

telovýchovno-výcvikový kurz       

 


