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4.2.3 

 

ŠKOLSKÝ   VZDELÁVACÍ   PROGRAM 
 

 

 

2683 H 11 Elektromechanik – silnoprúdová technika 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Vytvorený podľa štátneho vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie a prípravu, 

skupinu študijných a učebných  odborov 26 Elektrotechnika s dodatkom č.2, ktorý 

schválilo Ministerstvo  školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky dňa 6. júla  

2015 pod číslom 2015 - 15112/34011:4-10E0 s účinnosťou od 1. septembra 2015 začínajúc 

prvým ročníkom. 
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU    

V UČEBNOM ODBORE 

 

2683 H 11 Elektromechanik – silnoprúdová technika 

 

Názov a adresa školy Stredná odborná škola Handlová,  

Lipová 8, 97251 Handlová 

Názov školského vzdelávacieho 

programu 
Elektromechanik – silnoprúdová technika 

Kód a názov ŠVP 26 Elektrotechnika 

Kód a názov učebného odboru 2683 H 11 Elektromechanik – silnoprúdová 

technika 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia  denná 

Vyučovací jazyk slovenský  

Druh školy  štátna 

Dátum schválenia ŠkVP  

Miesto vydania  Stredná odborná škola Handlová, Lipová 8 

Platnosť ŠkVP 01. september 2016 začínajúc prvým ročníkom 

 

 

Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu: 

 

Platnosť 

ŠkVP 

Dátum  

Revidovanie ŠkVP 

Dátum 

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.  

1.9.2016   
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Popis školského vzdelávacieho  programu  

 

ŠkVP je zameraný na výchovu a vzdelávanie pre skupinu učebných odborov 26 

elektrotechnika a umožňuje absolventom získať stredné odborné vzdelanie v oblasti 

elektrotechnických odborov. ŠkVP poskytuje vzdelávacie štandardy stredoškolského 

vzdelávania a výchovy, ktorého cieľom sú všeobecné odborné vedomosti, schopnosti a 

zručnosti absolventa pre výkon povolaní elektrotechnických odborov s vyšším podielom 

praktickej prípravy. Absolvent je spôsobilý na výkon náročnejších pracovných činností, zvláda 

metódy a postupy práce, využíva správne pracovné prostriedky, dodržiava bezpečnostné 

predpisy pri práci. Absolvent uznáva a rešpektuje pracovnú a osobnostnú spoluprácu v 

kolektíve, princípy osobnej a kolektívnej zodpovednosti pri plnení pracovných úloh.  

ŠkVP v smere vzdelávania 26 elektrotechnika je vytvorený na celoštátnej úrovni a vymedzuje 

štátom garantované povinné vzdelávanie. Je určený aj pre žiakov s čiastočným zrakovým (nie 

farbosleposť), sluchovým, resp. iným telesným postihnutím, ako aj pre žiakov so špeciálnymi 

výchovno – vzdelávacími potrebami. Stanovuje základné cieľové požiadavky na kompetencie 

absolventov a od nich odvodené výkonové a obsahové štandardy všeobecného a odborného 

vzdelávania. Výstupným certifikátom je výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške. 

Školský vzdelávací program na tomto stupni je vytvorený pre možnosť spolupráce strednej 

školy so zamestnávateľskou sférou a s možnosťou vykonávania odborného výcviku na 

pracoviskách právnických a fyzických osôb.  

Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na Lipovej 8 , Handlová. Praktická 

príprava prebieha v odborných učebniach, školských dielňach a v podnikoch, s ktorými má 

škola zmluvu v rámci duálneho vzdelávania.  

Kľúčové, všeobecné a odborné kompetencie sú rozvíjané priebežne a spôsob ich realizácie je 

konkretizovaný v učebných osnovách jednotlivých vyučovacích predmetov. Škola bude 

rozvíjať aj kompetencie v rámci pracovného prostredia školy napr. schopnosť autonómneho 

rozhodovania, komunikačné zručnosti, posilňovanie sebaistoty a sebavedomia, schopnosť 

riešiť problémy a správať sa zodpovedne. 

Na štúdium odboru môžu byť prijatí len tí uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť posúdi 

a písomne potvrdí dorastový lekár.   

Klasifikácia teoretických predmetov prebieha podľa klasifikačného poriadku. Výsledky žiakov 

sa hodnotia priebežne na základe kritérií, s primeranou náročnosťou a pedagogickým taktom. 

Podklady pre hodnotenie sa získavajú sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti 

na vyučovanie, rôznymi metódami a prostriedkami hodnotenia, analýzou činnosti žiaka, 

konzultáciami s ostatnými učiteľmi vrátane výchovného poradcu a zamestnancov pedagogicko 

- psychologických poradní, rozhovormi so žiakom a s jeho rodičmi. Pri hodnotení sa využívajú 

kritériá hodnotenia na zabezpečenie jeho objektivity. Žiaci sú priebežne oboznamovaní 

s ich  hodnotením.  

Základné údaje o štúdiu  

 

Dĺžka štúdia: 3 roky 
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Forma výchovy a vzdelávania: 
Denné štúdium pre absolventov základnej školy 

Poskytnutý stupeň vzdelania: 
Stredné odborné vzdelanie 

Vyučovací jazyk: Štátny jazyk 

Nevyhnutné vstupné 

požiadavky na štúdium:  

Podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací 

predpis o prijímacom konaní na stredné školy. 

Spôsob ukončenia štúdia:  Záverečná  skúška 

Doklad o získanom stupni 

vzdelania: 

Vysvedčenie o záverečnej skúške 

 

Doklad o získanej kvalifikácii  

Výučný list  

 

Vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti v zmysle 

vyhlášky MPSVa R SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti 

zariadení v zmysle §25 ods.3,vyhlášky získa osvedčenie 

odbornej spôsobilosti elektrotechnik pre vykonávanie 

činnosti na zariadeniach do 1000V vrátane bleskozvodov 

podľa § 21 citovanej vyhlášky 

Poskytnutý stupeň vzdelania1)   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  

Možnosti ďalšieho štúdia: 

 

Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre 

absolventov trojročných učebných odborov.  

Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú 

kvalifikáciu absolventov  

 

 

1 Organizácia vyučovania 

 

Príprava v školskom vzdelávacom programe 2683 H 11 Elektromechanik – silnoprúdová 

technika  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 
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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 urobiť základný 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  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 daného 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 elektrotechniky. 

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

pokynmi MŠ SR +plánu.  

 

 

Zdravotné požiadavky na uchádzača  

 

Na učebný odbor môžu byť prijatí len tí uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť posúdi 

a písomne potvrdí dorastový lekár.  V prípade zmenenej pracovnej schopnosti je potrebné 

posúdenie lekárom. Študijný odbor  nie je vhodný pre žiakov s mentálnym postihnutím, 

s vážnymi poruchami zraku (farbocitlivosť) a sluchu a s vážnym telesným narušením (práca vo 

výškach). Ďalej sú to postihnutia dolných a horných končatín obmedzujúce manuálnu 

spôsobilosť, srdcové chyby, choroby nervového systému, onemocnenia sprevádzané poruchami 

pohybových funkcií a koordinácií a záchvatové stavy. 

 

 

Požiadavky na bezpečnosť, ochranu zdravia a hygienu práce 

 

Výchova k  bezpečnosti a ochrane zdravia, hygiene práce a ochrane pred požiarom je neoddeliteľnou súčasťou teoretického 

vyučovania a praktickej prípravy. V priestoroch určených na vyučovanie žiakov sú vytvorené podľa platných predpisov podmienky 

na zaistenie bezpečnosti a hygieny práce. Preukázateľne sú žiaci poučení  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a dodržiavanie 

týchto predpisov  sa vyžaduje, čo žiaci potvrdzujú svojim podpisom . 

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, používaním ochranných prostriedkov a dodržiavanie týchto predpisov kontrolovať a vyžadovať. 
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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  

 

Absolventi skupiny učebných odborov 26 Elektrotechnika sú kvalifikovaní pracovníci so 

širokým odborným profilom, schopní samostatne vykonávať odborné technické a 

technologické činnosti v odvetví elektrotechniky .  

Absolvent je spôsobilý na výkon základných pracovných činností, zvláda metódy a postupy 

práce, využíva správne pracovné prostriedky, dodržiava bezpečnostné predpisy pri práci.  

Absolvent uznáva a rešpektuje pracovnú a osobnostnú spoluprácu v kolektíve, princípy osobnej 

a kolektívnej zodpovednosti pri plnení pracovných úloh.  

Absolventi ovládajú príslušnú techniku, mechanizačné prostriedky, stroje a zariadenia, 

príslušné technológie, základy ekonomiky výroby a služieb. Poznajú základné prírodovedné 

zákonitosti svojho odboru a vedia ich prakticky využívať pri riešení odborných problémov.  

Absolventi sú kvalifikovaní pracovníci schopní vykonávať nastavovanie, obsluhu a údržbu 

mechanizačných prostriedkov, strojov a zariadení v technologických procesoch, zabezpečovať 

produkciu s ohľadom na ekonomiku a ekológiu výroby v rozsahu podľa príslušného odboru.  

Ďalší rozvoj absolventov je možný vzdelávaním v nadstavbovom štúdiu pre absolventov 

trojročných učebných odborov a vykonaním maturitnej skúšky. Špeciálne kurzy umožňujú 

prehĺbiť odborný rozvoj v konkrétnom odbore. 

 

Kompetencie absolventa 

Absolvent učebného odboru 2683 H 11  elektromechanik – silnoprúdová technika po 

absolvovaní vzdelávacieho programu disponuje  týmito kompetenciami : 

 

 Kľúčové kompetencie 

Kľúčové kompetencie chápeme ako kombináciu vedomostí, zručností, postojov, 

hodnotovej orientácie a ďalších charakteristík osobnosti. 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. 

 

a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 

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. Tieto kompetencie 

sú veľmi úzko späté s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania. 

1.1.1.1.1.1 Absolvent má: 

 



7 

2682 K mechanik počítačových sietí pre 1. až 4. ročník 

o logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 

o porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, morálne 

zásady, vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje, 

o identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti, 

o vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností, 

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

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

 

 

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

komunikovať v materinskom a cudzom jazyku 

Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti 

založenej na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu, 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.  

1.1.1.1.1.2 Absolvent má: 

 

o správne sa vyjadrovať v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 

o spoľahlivo sa vyjadrovať v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 

o riešiť matematické príklady a rôzne situácie, 

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

o kriticky hodnotiť získané informácie, 

o overovať a interpretovať získané údaje, 

o pracovať s elektronickou poštou, 

o pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami. 

 

c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 

Sú to schopnosti, ktoré 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. 

1.1.1.1.1.3 Absolvent má: 

o prejaviť empatiu a sebareflexiu, 

o vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu, 

o pozitívne motivovať seba a druhých, 

o ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie), 

o stanoviť priority cieľov, 

o 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, 

o prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje, 

o konštruktívne diskutovať, aktívne predkladať progresívne návrhy a pozorne počúvať 

druhých, 
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o uzatvárať jasné dohody, 

o rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností, 

o analyzovať hranice problému, 

o identifikovať oblasť dohody a rozporu, 

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

danom kontexte aj v dlho dobejších súvislostiach, kritériá pre voľbu konečného 

optimálneho riešenia, 

o spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, 

o samostatne pracovať a riadiť práce v menšom kolektíve, 

o určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a 

osobnostnom raste, 

 

 Odborné kompetencie 

a) Požadované vedomosti 

1.1.1.1.1.4  

1.1.1.1.1.5 Absolvent má: 

 

 

 používať odbornú elektrotechnickú terminológiu v pracovnom styku,  

 profesionálne rozlíšiť a definovať základné elektrotechnické pojmy – živá a neživá 

časť elektrického zariadenia, ochrany živých a neživých častí elektrických 

zariadení, účinky elektrického prúdu na ľudský organizmus, prvá pomoc pri úraze 

elektrických prúdom,  

 poznať farebnú identifikáciu vodičov, rozumie písmenovému značeniu vodičov a 

káblov,  

 samostatne čítať technické výkresy, elektrotechnické schémy, pracovné návody,  

 samostatne kresliť a rysovať jednopólové a viacpólové schéma elektrických 

zariadení, blokové schémy, základné strojnícke súčiastky,  

 pri pracovnom riešení úloh používať výpočtovú techniku a grafické aplikácie pre 

počítačovú podporu konštruovania a vytvárania návrhov, zostáv a simulácií,  

 definovať a určiť elektrotechnické materiály používané v elektrotechnike,  

 určiť druhy a použitie spojov používaných v elektrotechnike  

 definovať a popísať spôsoby výroby elektrickej energie, vie uviesť výhody a 

nevýhody, vie vysvetliť dopady na životné prostredie,  

  riešiť jednoduché technické výpočty za použitia elektrotechnických tabuliek a 

noriem,  

 vykonávať prevody medzi elektrickými veličinami, ovládať základné 

elektrotechnické veličiny a jednotky,  

 určiť správne technologické postupy pri údržbárskych, diagnostických, výrobných 

a iných činnostiach,  

 ponúknuť know-how elektrotechnickej oblasti v rámci odboru na úrovni stredného 

odborného vzdelania,  

 poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií,  
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 rozoznávať 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  

 uviesť moderné technologické trendy v oblastiach elektrotechniky  

 definovať a popísať funkciu elektrických strojov a prístrojov nízkeho, vysokého a 

veľmi vysokého napätia,  

   definovať základné druhy elektrických pohonov,  

   definovať po základnej stránke všetky oblasti výroby, prenosu a využitia elektrickej 

energie,  

 vykonávať údržbu a odstraňovať poruchy elektrických zariadení malého, nízkeho, 

resp. vysokého napätia  

 

1.1.2 b) Požadované zručnosti 

 

1.1.2.1.1.1 Absolvent vie: 

 

 

 prakticky ovládať základné spôsoby ručného a strojového obrábania materiálov,  

 prakticky realizovať základné elektroinštalačné a montážne práce,  

 vykonávať údržbu a opravy elektrických strojov a prístrojov nízkeho, resp. vysokého 

napätia,  

 diagnostikovať pomocou meracích prístrojov chybu elektronického alebo elektrického 

zariadenia,  

 zvoliť správne technologické postupy, pracovné pomôcky, pracovné náradie a servisnú 

techniku,  

 chrániť a udržiavať v dobrom stave pracovné náradie, servisnú techniku a iné technické 

zariadenia,  

 spájať elektricky vodivé materiály rôznymi spôsobmi,  

 používať meracie prístroje na meranie základných elektrických veličín, namerané 

hodnoty vyhodnotiť a použiť,  

 prakticky použiť pri práci stroje a zariadenia, ktorých použitie priamo súvisí s výkonom 

povolania,  

 niesť zodpovednosť za vykonanú prácu, dodržiavať pracovnú disciplínu,  

 viesť sprievodnú dokumentáciu o údržbe a opravách elektrických zariadení,  

 samostatne podnikať v odbore v súlade s vyhláškou MPSVaR SR č.508/2009 Z. z. na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení,  

 prakticky zabezpečiť pracovisko z hľadiska bezpečnosti práce, dodržiavať zásady 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a ochrany životného prostredia,  

 poskytnúť predlekársku prvú pomoc pri úraze elektrickým prúdom.  
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c)  Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti  

 

   Absolvent sa vyznačuje: 

 

 

 pracovnými výkonmi v súlade s uvedenými kľúčovými, všeobecnými a odbornými 

kompetenciami,  

 tým, že sa riadi normami správneho spoločenského správania,  

 ambicióznosťou, je podnikateľsky orientovaný, má dobré komunikačné schopnosti a 

voči ostatným je ústretový.  

 pracovnými vzťahmi, v ktorých rešpektuje význam pracovného kolektívu,  

 uznávaním postavenia vedúcich pracovníkov a nadriadených,  

 zodpovednosťou za vykonanú prácu,  

 základmi právneho vedomia a osobnej zodpovednosti za zverený majetok,  

 dodržiavaním bezpečnostných predpisov a predpisov na ochranu zdravia,  

 dodržiavaním zásad ochrany životného prostredia.  
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1.1.2.2 UČEBNÝ PLÁN učebného odboru 2683 H 11  elektromechanik – silnoprúdová 

technika 

Škola (názov, adresa) 
Stredná odborná škola Handlová,  

Lipová 8, 972 51 Handlová 

Názov ŠkVP 
elektromechanik – silnoprúdová 

technika 

Kód a názov  ŠVP 26 Elektrotechnika 

Kód a názov učebného odboru 
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová 

technika 

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    

1.J 2.  3. Spolu 

Všeobecnovzdelávacie predmety 7 5,5 6 18,5 

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

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

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

Občianska náuka      c) - - 1 1 

Fyzika       a)  - 1 - 1 

Matematika   a) 1 1 1 3 

Informatika   a) 1 - - 1 

Telesná a športová výchova   a) d) h) i)               1 1 1 3 

Odborné predmety 25 28,5 28 81,5 

Teoretické  vzdelávanie 7 7,5 7 21,5 

Elektrotechnika   a)  f)  g) 3 - - 3 

Technické kreslenie    f) 2 - - 2 

Technológia 2 - - 2 

Elektronika  a)  g) - 1 - 1 

Elektrické merania  a)  f) - 2 1 3 

Elektrické stroje a prístroje  g) - 2 1,5 3,5 

Rozvod a využitie elektrickej energie g) - 2,5 1,5 4 

Grafické systémy   a) f) - - 1 1 

Elektrotechnická spôsobilosť  a) f) - - 1 1 

Ekonomika                                   -  1 1 

Praktická príprava 18 21 21 60 

Odborný výcvik     e) f) 18 21 21 60 

1.1.3 Spolu 32 34 34 100 

Účelové kurzy     

Účelové cvičenia na ochranu života a zdravia  6 hodín 6 hodín 6 hodín  

29  
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Kurz na ochranu života a zdravia   18 hodín   
Kurz pohybových aktivít v prírod e  h) 15 hodín    
Kurz zvárania - - 105 hodín  
Spoznajme sa navzájom 15 hodín    

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. 

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 a športová výchova možno vyučovať 1 hodinu týždenne. Súčasťou 

vyučovania môže byť aj týždenný výchovno-výcvikový kurz v 1. alebo 2. ročníku. 

e)     Odborný výcvik sa realizuje podľa súčasne platnej legislatívy v rozsahu minimálne 1917 

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.  
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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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

2682 K mechanik počítačových sietí pre 1. až 4. ročník 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka vzťahu kľúčových kompetencií k obsahu vzdelávania 

 

Prehľad kľúčových kompetencií 

Spôsobilosti konať 

samostatne 

v spoločenskom 

a pracovnom živote 

 

Spôsobilosť 

interaktívne používať 

vedomosti, 

informačné 

a komunikačné 

technológie, 

komunikovať 

v materinskom 

a cudzom jazyku 

 

Schopnosť pracovať 

v rôznorodých 

skupinách 

 

Prehľad názov predmetov Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Povinné všeobecnovzdelávacie 

predmety 

 

Slovenský jazyk a literatúra     

Cudzí jazyk     

Etická/náboženská  výchova     

Občianska náuka      

Fyzika     

Matematika     

Informatika     

Telesná a športová výchova     

Povinné odborné predmety  

Elektrotechnika     

Technické kreslenie      

Technológia      

Elektronika     

Elektrotechnické meranie     

Elektrické stroje a prístroje     

Rozvoj a využitie elektrickej energie     

Grafické systémy     

Elektrotechnická spôsobilosť     

Ekonomika     

Odborný výcvik     

Účelové kurzy  

Kurz pohybových aktivít v prírode     

Kurz na ochranu života a zdravia     

 

 

 


