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ÚVODNÉ IDENTIFIKAĆNÉ ÚDAJE 
 

Názov a adresa školy Stredná odborná škola Lipová 8, 97251 Handlová 

Názov školského vzdelávacieho 
programu 

Technicko-administratívny pracovník 

Kód a názov ŠVP 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 

Kód a názov učebného odboru 6475 H technicko-administratívny pracovník 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia  denná 

Vyučovací jazyk slovenský  

Druh školy  štátna 

Dátum schválenia ŠkVP August 2013 

Miesto vydania  SOŠ, Lipová 8, Handlová 

Platnosť ŠkVP 01. september 2013 začínajúc prvým ročníkom 

 

Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu: 

 
Platnosť ŠkVP 
Dátum  

Revidovanie ŠkVP 
Dátum  

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.  

01. 09. 2013   

01.09.2015 31.08.2015 Zmena v hodnotení a klasifikácii predmetov etická 
výchova a náboženstvo 

 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  6475 H technicko-administratívny pracovník 

Popis školského vzdelávacieho programu 

Príprava v školskom vzdelávacom  programe v učebnom odbore 6475 H technicko-

administratívny pracovník prebieha na teoretickom i praktickom vyučovaní. Teoretické 

vyučovanie je organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované  

v  odborných učebniach  školy a realizáciou praktického  výcviku v školských dielňach alebo  

priamo na vybraných  pracoviskách v podnikoch. 

Predpokladom pre prijatie do učebného odboru je úspešné ukončenie základnej školy a splnenie 

zdravotných požiadaviek uchádzačov o štúdium.  

V odbornom vzdelaní absolvent ovláda písanie na písacom stroji a osobnom počítači 

desaťprstovou hmatovou metódou. Dokáže spracovávať vecne, štylisticky, gramaticky 

a formálne administratívne, hospodárske a ostatné písomnosti. Absolvent dokáže obsluhovať 

zariadenia oznamovacej, záznamovej, reprodukčnej a výpočtovej techniky. Dokáže viesť 

jednoduché a podvojné účtovníctvo podnikateľských subjektov. Absolvent vie aplikovať 

základné pracovné normy, legislatívu v oblasti občianskeho, obchodného a rodinného práva. 

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. 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.  

Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a 

kľúčových kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka. 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. Osvojujú si základy matematiky, fyziky a informatiky, ktoré sú 

nevyhnutné pre výkon povolania alebo pre pokračujúce štúdium.  V rámci praktickej prípravy 

žiaci získavajú praktické zručnosti zo spracovania výkresovej dokumentácie, vedenia 

účtovníctva, vyhotovovania obchodnej korešpondencie, ekonomických výpočtov. Veľký dôraz 

sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie jeho osobnostných a profesionálnych 

vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.  

Škola vo výučbovej stratégii uprednostňuje tie vyučovacie metódy, ktoré vedú  k harmonizácii 

teoretickej a praktickej prípravy tak pre profesionálny život, ako aj pre život v spoločnosti 

a medzi ľuďmi. Výučba je orientovaná na uplatnenie autodidaktických metód (samostatné 

učenie a práca) hlavne pri riešení problémových úloh, tímovej práci a spolupráci. Uplatňujú sa 

metódy dialogické slovné formou účelovo zameranej diskusie alebo brainstormingu, ktoré 

naučia žiakov komunikovať s druhými ľuďmi na báze ľudskej slušnosti a ohľaduplnosti. 

Poskytujú žiakom priestor na vytvorenie si vlastného názoru založeného na osobnom úsudku. 
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Vedú žiakov k odmietaniu populistických praktík a extrémistických názorov. Učia ich chápať 

zložitosť medziľudských vzťahov a nevyhnutnosť tolerancie. Aj keby boli vyučovacie metódy 

tie najlepšie, nemali by šancu na úspech bez pozitívnej motivácie žiakov, tzn. vnútornej potreby 

žiakov vykonávať konkrétnu činnosť sú tou najdôležitejšou oblasťou výchovno-vzdelávacieho 

procesu. Preto naša škola kladie veľký dôraz na motivačné činitele – zaraďovanie hier, súťaží, 

simulačných a situačných metód, riešenie konfliktových situácií, verejné prezentácie prác 

a pod. Metodické prístupy sú priebežne vyhodnocované a modifikované podľa potrieb a na 

základe skúseností vyučujúcich učiteľov.   

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

príprava prebieha v odborných učebniach, školských dielňach,  laboratóriách výpočtovej 

techniky a na pracoviskách firiem, ktoré si žiaci vyberú po vzájomnej dohode so školou.  

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 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.  

Získaná kvalifikácia sa potvrdí záverečnou skúškou a žiak získava výučný list. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základné údaje o štúdiu 
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64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby 

Dĺžka štúdia: 3 roky 

Forma štúdia: Denné štúdium pre absolventov základnej školy  

Vyučovací jazyk: Štátny jazyk 

Nevyhnutné vstupné 

požiadavky na štúdium:  

Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok 

prijímacieho konania  

Spôsob ukončenia štúdia:  Záverečná skúška 

Doklad o získanom stupni 

vzdelania:  

Vysvedčenie o záverečnej skúške 

Doklad o získanej kvalifikácii: Výučný list 

Poskytnutý stupeň vzdelania:  Stredné odborné vzdelanie  

Možnosti pracovného 

uplatnenia absolventa: 

Podľa profilácie absolventa: 

   - v súkromných a štátnych podnikoch a organizáciach                                                                                      

   - v súkromnom podnikaní 

Možnosti ďalšieho štúdia:  Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre 

absolventov trojročných učebných odborov 

Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú 

kvalifikáciu absolventov 

 

Organizácia vyučovania 

Príprava v školskom vzdelávacom programe 6475 H technicko-administratívny pracovník 

zahŕňa všeobecné a odborné vzdelávanie, ktoré sa člení na teoretické vzdelanie  a praktickú 

prípravu. Výučba je organizovaná pravidelne podľa týždenného rozvrhu. 

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 a informatiky, 

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

oblasť aplikácie prírodovedných predmetov, informatiky, základov techniky a ekonomiky. 

Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich osobnostných a 

profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.  

Praktická príprava sa realizuje v odborných učebniach, laboratóriách výpočtovej techniky 

v priestoroch školy, v  dielňach  a na pracoviskách firiem, ktoré si žiaci vyberú po vzájomnej 

dohode so školou.  

Súčasťou učebného plánu sú účelové cvičenia  na ochranu života a zdravia v 1.,2.,3. ročníku a 

kurz na ochranu života a zdravia v 2. ročníku. Ďalšou súčasťou je kurz pohybových aktivít v 

prírode v 1. ročníku so zameraním na zimné športy. Kurzové formy výučby sú súčasťou 

predmetu telesná výchova a majú samostatnú časovú dotáciu. Sú formou s povinným obsahom 

a riadia sa samostatnými smernicami.Medzi účelové kurzy patrí aj kurz Spoznajme sa 

navzájom, ktorý prebieha v 1.ročníku s dotáciou 15 hodín. 
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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. 

 

Zdravotné požiadavky na uchádzača 

 

Do učebného odboru môžu byť prijatí žiaci, ktorí netrpia vážnymi poruchami obmedzujúcimi 

funkciu drobných  kĺbov horných končatín, pri práci je potrebná zručnosť rúk. Neprípustné sú 

aj nervové choroby sprevádzané poruchami koordinácie a motoriky a poruchy psychiky. 

Odbor je vhodný pre deti so zníženou pracovnou schopnosťou, s poruchami dolných končatín, 

chrbtice, srdca, pre alergikov, po úraze a pooperačnom stave a pod. Umožňuje integráciu 

telesne postihnutých detí medzi ostatných žiakov stredných škôl. Požadovaná zraková ostrosť 

je aspoň 5/5 a J. č. 1 s prípadnou korekciou. 

Spôsobilosť žiaka pre učebný odbor potvrdí dorastový lekár, v prípade zmenenej pracovnej 

schopnosti aj posudková komisia sociálneho zabezpečenia.  

 

      Požiadavky na bezpečnosť, ochranu zdravia a hygienu práce 

 

Neoddeliteľnou súčasťou  teoretického a praktického vyučovania je bezpečnosť 

a ochrana zdravia pri práci, požiarna  ochrana a hygiena práce.  

Vo výchovno-vzdelávacom procese musí výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia    

pri práci vychádzať z platných legislatívnych  noriem. Výklad musí smerovať od všeobecného 

ku konkrétnemu, t. j. špecifickému pre daný učebný odbor. 

V priestoroch určených na vyučovanie žiakov musia byť vytvorené podmienky na    

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v súlade s platnými predpismi. Nácvik a precvičovanie 

činností, ktoré zodpovedajú prácam zakázaným mladistvým príslušným rezortným 

zoznamom, môžu žiaci vykonávať pri výučbe len v rozsahu určenom osnovami. Ak to 

vyžaduje charakter činností, určí učebná osnova z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci a hygieny práce podmienky, za ktorých sa môže výučba žiakov uskutočniť. 

 

Pod základnými podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa rozumie: 

 

1. dôkladné oboznámenie s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

s protipožiarnymi predpismi a s technologickými postupmi,     

2. používanie technickej výstroje, ktorá zodpovedá bezpečnostným a protipožiarnym 

predpisom, 

3. používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov, 

4. vykonávanie stanoveného dozoru. 

 

D o z o r   vyžaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej vedením praktického 

vyučovania žiakov na ich pracovisku. V prípade, že osoba poverená vedením praktického 

vyučovania neobsiahne zrakovo súčasne všetky pracovné miesta, musí žiakov sústavne 

kontrolovať. 
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S t á l y    d o z o r    predpokladá trvalú prítomnosť osoby poverenej vedením 

praktického vyučovania žiakov na ich pracovisku. 

P r i a m y    d o z o r    vyžaduje trvalú prítomnosť osoby poverenej vedením 

praktického vyučovania žiakov na ich pracovisku. Všetky pracovné miesta musí osoba 

poverená priamym dozorom zrakovo obsiahnuť z takého miesta a vzdialenosti, aby mohla po 

predchádzajúcej inštruktáži bezprostredne zasiahnuť v prípade porušenia bezpečnostných 

predpisov a pracovných pokynov pri ohrození zdravia. 
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PROFIL ABSOLVENTA 
  

Celková charakteristika absolventa 

Absolvent trojročného učebného odboru 6475 H technicko-administratívny pracovník  po 

ukončení štúdia úspešne vykonanou  záverečnou  skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni 

stredného odborného vzdelania. Po ukončení prípravy zvládne vykonávanie jednoduchých 

administratívnych prác podľa pokynov. Absolvent dokáže obsluhovať kancelárske stroje, 

rozmnožovaciu techniku. Bude vedieť využiť osobné počítače na bežnú administratívnu 

agendu. Absolvent dokáže napísať a odpísať texty a rukopisy. Vie manipulovať 

s písomnosťami a poštovými zásielkami. Absolvent dokáže triediť a expedovať písomnosti 

a poštové zásielky. Technicko-administratívny pracovník po skončení štúdia dokáže písať texty 

podľa diktátu alebo zvukového záznamu.  Absolvent sa vie  orientovať v základných pojmoch 

technológie, materiálov, odborného kreslenia, v odvetviach, na ktoré bola jeho príprava 

zameraná. 

V rámci tejto pozície sú na absolventa kladené vysoké požiadavky na koncentráciu pozornosti, 

krátkodobú pamäť, odolnosť voči monotónnej práci. V rámci tejto pozície sú kladené 

požiadavky na prispôsobivosť, rozsah zrakového poľa, rozdelenie pozornosti, dlhodobú pamäť, 

praktické myslenie, písomný a slovný prejav, flexibilitu, sebakontrolu, sebaovládanie, 

presnosť, precíznosť, odolnosť voči senzorickej záťaži, kultivovanosť vystupovania a vzhľadu, 

schopnosť sociálneho kontaktu. 

Absolventi získajú schopnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť problémové úlohy 

a pracovať v skupine. Aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti  a zručnosti 

priebežne aktualizovať. Budú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu 

ostatných. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získajú zručnosti pri práci s osobným 

počítačom a internetom. Naučia sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie 

pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci. 

Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške. Môže 

pokračovať v štúdiu pre absolventov trojročných učebných odborov v rámci denného alebo 

diaľkového nadstavbového štúdia na úrovni ISCED 3A. Svoju kvalifikáciu môže zvyšovať 

rôznymi vzdelávacími cestami, prípadne môže získať aj inú kvalifikáciu ako je kvalifikácia 

v danom učebnom odbore.  

Absolvent učebného odboru je kvalifikovaný pracovník, schopný samostatne pracovať ako 

technickoadministratívny a hospodársky pracovník  v rôznych  oblastiach národného 

hospodárstva (vo výrobe, v doprave, skladovom hospodárstve, obchode, službách) alebo 

v súkromnom sektore.   

Kompetencie absolventa  

 

1. Kľúčové kompetencie       

a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 

 

         Absolvent má: 

         - reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 

         - porovnať bežné pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, morálne 
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            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, 

         - 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 materinskom a cudzom jazyku 

 

           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, 

- overovať a interpretovať získané údaje, 

- pracovať so základnými informačno-komunikačnými technológiami. 

 

         
         c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 

 

 

Absolvent má: 

- stanoviť priority cieľov, 

- konštruktívne diskutovať a pozorne počúvať druhých, 

- 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, 

- 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 

 

 

 

 

Odborné kompetencie 

a) Požadované vedomosti 

1.1.1.1.1.1 Absolvent má: 

                 

- používať základné právne predpisy,ustanovenia obchodného,živnostenského, 

  občianskeho a pracovného práva, 

- ovládať základné návyky z oblasti osobnej aj prevádzkovej hygieny 

  a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

- definovať zásady správnej výrobnej praxe, 
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- popísať odbornú terminológiu typickú pre oblasť svojho povolania a jej využitie 

  pri riešení praktických úloh, 

- popísať materiály, ich zloženie, kvalitu, získavanie, spracovanie a ostatnú 

  manipuláciu s ohľadom na zdravie človeka a ochranu životného prostredia, 

- charakterizovať správny životný štýl človeka, 

- popísať špecifickú problematiku vo svojom odbore, 

- aplikovať vedomosti v priamom kontakte s klientmi, 

- rozhodovať samostatne o pracovných problémoch. 

1.1.1.1.1.2 b)   Požadované zručnosti 

1.1.1.1.1.3 Absolvent vie: 

 - uplatniť v praxi etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského  správania a 

vystupovania, 

- uplatniť estetiku práce a prostredia s dodržaním hygienických zásad a zásad 

bezpečnosti práce na prevádzke, 

- praktizovať odbornú terminológiu v svojom odbore a využívať všeobecné 

poznatky, pojmy a zásady pri riešení praktických úloh, 

- vykonávať základné užívateľské práce s výpočtovou technikou, 

- vykonávať pracovné činnosti tak, aby nenarušoval životné prostredie, 

- pracovať v tíme, 

- použiť základné zásady rokovania s klientmi, zákazníkmi a spolupracovníkmi, 

- konať hospodárne a v súlade so stratégiou trvale udržateľného rozvoja. 

b) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti                                       

1.1.1.1.1.4 Absolvent sa vyznačuje: 

 

- manuálnou zručnosťou v činnostiach konkrétneho odboru, 

- adaptabilitou, kreativitou, disponibilitou, spoľahlivosťou, 

- trpezlivosťou, dôslednosťou a presnosťou, 

- schopnosťou spolupracovať, sebadisciplínou, mobilitou, schopnosťami pracovať v   tíme, 

- budovaním imidžu firmy, pozitívnym kontaktom so zákazníkom, samostatnou 

prácou, dodržovaním predpisov o ochrane spotrebiteľa, dodržiavaním firemnej 

kultúry, 

- flexibilitou, profesionálnou hrdosťou, zodpovednosťou za zverený majetok, 

- schopnosťou riešiť konfliktné situácie  



11 

6475 H technicko-administratívny pracovník pre 2. a 3. ročník 

 Škola (názov, adresa) 

 

Stredná odborná škola Handlová, Lipová 8, 97251 

Handlová 

Názov Škvp Ekonomika a organizácia, obchod a služby 

Kód a názov  ŠVP 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby  

Kód a názov učebného odboru 6475 H technicko-administratívny pracovník    

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 Spolu 

1. 2.J 3.J 

Všeobecnovzdelávacie predmety 12 8 8 28 

Jazyk a komunikácia 5 5 5 15 

Slovenský jazyk a literatúra b) 2 2 2 6 
Cudzí jazyk a) b) 3 3 3 9 

Človek a hodnoty 1 - - 1 

Etická výchova/náboženská výchova c) 1 - - 1 

Človek a spoločnosť 1 - - 1 

Občianska náuka 1 - - 1 

Človek a príroda 1 - - 1 

Fyzika b) 1 - - 1 

Matematika a práca s informáciami 2 1 1 4 

Matematika b) 1 1 1 3 
Informatika b) 1 - - 1 

Zdravie a pohyb 2 2 2 6 

Telesná a športová výchova b) e) g) h) 2 2 2 6 

Odborné predmety 21 25 25 71 

Teoretické vzdelávanie 9 8 6 23 

Ekonomika  b) 2 2 2 6 
Právna náuka - 1 - 1 

Účtovníctvo b) - 2 1 3 

Spoločenská komunikácia  - 1 - 1 

Odborné kreslenie b) 2 - - 2 

Materiály 1 - - 1 

Základy strojníctva  1 1 2 4 

Technológia  - 1 - 1 

Technika administratívy b) 3 - - 3 

Marketing - - 1 1 

Praktická príprava 12 17 19 48 

Odborný výcvik  f) 12 12 14 38 
Sekretárske práce  f) - 3 3 6 

Cvičenia z účtovníctva f) - 2 2 4 

29  
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1.1.2 Spolu 
33 33 33 99 

Účelové kurzy     
Účelové cvičenia na ochranu života a zdravia h) 6 hodín 6 hodín 6 hodín  
Kurz na ochranu života a zdravia g)  5 dní   
Kurz pohybových aktivít v prírode g) 15 hodín    
Spoznajme sa navzájom 15 hodín    

 

 

Poznámky k učebnému plánu 

 

a) Vyučuje sa jeden z jazykov : jazyk anglický, nemecký alebo ruský.  

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

c) Predmety etická výchova/náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov v 

rozsahu 1 týždennej vyučovacej hodiny v 1.  ročníku. V skupine je najviac 20 žiakov.  

d) Predmet má charakter teoreticko - praktický. Počet hodín pred lomítkom udáva celkový 

týždenný počet hodín, za lomítkom týždenný počet hodín cvičení. Na cvičenia sa delí 

trieda do skupín podľa podmienok školy 

e) Predmet možno spájať do viachodinových celkov. 

f) Predmet sa vyučuje sa v laboratóriách, dielňach a odborných učebniach. Na cvičeniach, 

odbornej praxi a odbornom výcviku sa žiaci delia do skupín, najmä s ohľadom na 

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa platných 

predpisov.  

g) Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu života a zdravia a kurz 

pohybových aktivít v prírode. Kurz na ochranu života a zdravia má samostatné 

tematické celky s týmto obsahom: riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, 

zdravotná príprava, pobyt a pohyb v prírode, záujmové technické činnosti a športy. 

Organizuje sa v treťom ročníku štúdia a trvá tri dni po šesť hodín, resp. 5 dní pri 

realizácii internátnou formou.  

h) Účelové cvičenia sú súčasťou prierezovej témy Ochrana života a zdravia. Uskutočňujú 

sa v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského 

roka raz.  
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1  UĆEBNÝ PLÁN UČEBNÉHO ODBORU 6475 H technicko-administratívny pracovník    

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola Handlová, Lipová 8, Handlová 

Názov Škvp Ekonomika a organizácia, obchod a služby 

Kód a názov  ŠVP 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby  

Kód a názov učebného 

odboru 

6475 H Technicko-administratívny pracovník 

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 11,5 Všeobecné vzdelávanie – 

povinné predmety 

28 6 

Zvuková rovina  jazyka a pravopis  

 

3,5 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

 

 

6 

 

 

2,5 
Lexikálna rovina jazyka 

Syntaktická  rovina jazyka 

Štylistická rovina 

Komunikácia 

Jazyková kultúra 

Práca s informáciami 

Integrované pojmy z jazykovej zložky 

Dejiny svetovej a slovenskej literatúry 

Počúvanie s porozumením  

 

8 

 

 

 

 

 Cudzí jazyk 

 

 

9 

 

 

1 
Čítanie s porozumením 

Písomný prejav 

Dialóg 

Monológ 

Interkultúrna komunikácia 

Rečové zručnosti 

Jazykové prostriedky 
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Komunikačné situácie a jazyková funkcia 

Poznatky o krajinách študovaného jazyka 

Počúvanie s porozumením  

 

0 

 

Druhý cudzí jazyk 

 

0 

 

 Čítanie s porozumením 

Písomný prejav 

Dialóg 

Monológ 

Interkultúrna komunikácia 

Rečové zručnosti 

Jazykové prostriedky 

Komunikačné situácie a jazyková funkcia 

Poznatky o krajinách študovaného jazyka 

Človek a hodnoty  1  1  

Prosociálne správanie 1 Etická výchova/Náboženská 

výchova 

1  

Dôstojnosť ľudskej osoby 

Mravné rozhodovanie človeka 

Človek a spoločnosť 1  1  

Sociálne vzťahy v spoločnosti  

 

1 

 

 

Občianska náuka 

 

 

1 

 

Človek - občan 

Ľudské práva a základné  slobody 

Ochrana spoločenských hodnôt a slobôd 

Človek a príroda 1  1  

 Biológia 0 Biológia   

Človek a jeho zdravie 

Človek a životné prostredie 

Mechanika     

 

1 

 

 

Fyzika  

 

 

1 

 

Energia okolo nás 

Elektromagnetické žiarenia a fyzika mikrosvete 

Atómy a chemické prvky, Periodická sústava prvkov 0  

Chémia 

 

 

 

Chemická väzba a štruktúra látok 

Základy názvoslovia anorganických látok 

Zmesi a roztoky 

Chemické reakcie 

Prvky a anorganické zlúčeniny dôležité v bežnom živote 

Charakteristika a rozdelenie organických látok 
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Biolátky 

Matematika a práca s informáciami 3  4  

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami  

2 

 

Matematika  

 

3 

 

1 Vzťahy, funkcie, tabuľky a diagramy 

Geometria a meranie 

Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika. 

Informácie okolo nás 1 Informatika 1  

Princípy fungovania digitálnych technológií 

Komunikácia prostredníctvom digitálnych technológií 

Informačná spoločnosť 

Zdravie a pohyb 4,5  6  

Zdravie a jeho poruchy  4,5  

Telesná  a športová výchova 

 

6 

 

1,5 Zdravý životný štýl 

Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť  

Športové činnosti pohybového režimu 

Teoretické  vzdelávanie 18 Odborné vzdelávanie – 

povinné predmety 

71 5,5 

Ekonomika  Ekonomika  6 

 

 

Svet práce 

Pravidlá riadenia osobných financií 

Výchova k podnikaniu 

Spotrebiteľská výchova 

Základné pojmy   

Spoločenská komunikácia 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Informácia( získanie,príjem,spracovanie,podávanie) 

Spoločenská komunikácia 

Odborné kreslenie  Odborné kreslenie 

Základy strojníctva 

2 

4 

 

Materiály  Materiály 

Technológia 

1 

1 

 

Účtovníctvo  Účtovníctvo 3  

Základy administratívnej práce a obchodnej korešpondencie  Technika administratívy 3  

Základy práva  Právna náuka 1  

Marketing  Marketing 1  

Praktická príprava 47,5  48  
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Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci    

 

Odborný výcvik 

 

 

 

38 

 

Pracovné činnosti vo výrobných, obchodných, odbytových strediskách 

a strediskách služieb 

Pracovné stroje,zariadenia a inventár výrobných, obchodných, 

odbytových strediskách a stredísk služieb 

Príprava finálnych produktov a služieb 

 

Nácvik základných pravidiel spoločenského správania  Sekretárske práce 6  

Ekonomické a administratívne práce v prevádzke  Cvičenia z účtovníctva 4  

Disponibilné hodiny 11,5    

CELKOM 99  99 11,5 

Ochrana života a zdravia  Účelové cvičenia na ochranu 

života a zdravia 

18 hodín  

Teoretická príprava Kurz na ochranu života a 

zdravia 

5 dní  

Praktický výcvik Kurz pohybových aktivít v 

prírode 

 

15 hodín 

 

Telovýchovno- výcvikový kurz 

Plávanie Spoznajme sa navzájom 15 hodín  

Lyžovanie    

Záverečná skúška    
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2 UČEBNÉ OSNOVY UČEBNÉHO ODBORU 6475 2 technickoadministratívny pracovník    

 

Tabuľka vzťahu kľúčových kompetencií k obsahu vzdelávania 

Prehľad kľúčových 

kompetencií 
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Prehľad názov predmetov Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Povinné všeobecnovzdelávacie 

predmety 

 

Slovenský jazyk a literatúra    

Cudzí jazyk    

Občianska náuka    

Etická/Náboženská  výchova    

Fyzika    

Matematika    

 Informatika    

Telesná a športová výchova    

Povinné odborné predmety   

Ekonomika    

Právna náuka    

Účtovníctvo    

Spoločenská komunikácia    

Odborné kreslenie    

Materiály    

Základy strojníctva    

Technológia    

Technika administratívy    

Odborný výcvik    

Sekretárske práce    

Cvičenia z účtovníctva    

 Marketing    

Účelové kurzy  

Účelové cvičenia na ochranu 

života a zdravia 

   

Kurz na ochranu života a zdravia    

Kurz pohybových aktivít v prírode    

Spoznajme sa navzájom    

 
 
 
 

Kľúčové kompetencie predstavujú spoločne uplatňované zásady a pravidlá pri vybraných postupoch, 

metódach a formách práce, pri organizovaní rôznych slávnostných alebo výnimočných príležitostí, akcií 

alebo  aktivít, mali by podporovať a rozvíjať aktivitu, tvorivosť, zručnosť, učenie žiaka. Výchovné 

a vzdelávacie stratégie (ďalej len „VVS“) nie sú formulované ako ciele, konkrétne metódy, postupy, pokyny 

alebo predpokladané výsledky žiakov, ale predstavujú spoločný postup, prostredníctvom ktorého by učitelia 

doviedli žiakov k vytváraniu alebo ďalšiemu rozvoju kľúčových kompetencií.  

VVS sú v našom školskom vzdelávacom programe stanovené pre každý vyučovací predmet a pre vybrané 

kľúčové kompetencie tak, ako to ukazuje tabuľka. Táto stratégia bola odsúhlasená všetkými predmetovými 

komisiami na škole.   

 


