
6. UČEBNÝ PLÁN UČEBNÉHO ODBORU 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP

Platí od 01. 09. 2014
Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, 08001 Prešov

Názov ŠkVP Silnoprúdová technika
Kód a názov  ŠVP 26 Elektrotechnika 

Kód a názov študijného 
odboru 2683 H 11 Elektromechanik  – silnoprúdová technika

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

Dĺžka štúdia 3 roky

Forma štúdia denná

Iné vyučovací jazyk: slovenský jazyk

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

Všeobecné vzdelávanie
Všeobecné 
vzdelávanie – 
povinné predmety

Jazyk a komunikácia 12,5 13,5 1

Zvuková rovina jazyka a pravopis

3,5
Slovenský jazyk

 a literatúra 4,5 1

Významová/lexikálna rovina jazyka

Tvarová/morfologická rovina jazyka

Syntaktická/skladobná rovina

Sloh

Jazyk a reč

Učenie sa

Práca s informáciami

Jazyková kultúra

Komunikácia

Všeobecné pojmy

Literárne obdobia a smery

Literárne druhy

Literárne žánre

Štylizácia textu

Štruktúra literárneho diela

Metrika
Počúvanie s porozumením

9 Cudzí jazyk 9

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 2 2 0

Človek ako občan 1 Občianska náuka 1



Človek a právo

Človek a ekonomika
Človek v ľudskom spoločenstve

1
Etická

výchova/Nábožensk
á výchova

1
Etická výchova

Človek a príroda 1 3 2

Biologické a ekologické 
vzdelávanie

Ekológia 1 1Základy biológie

Základy ekológie

Človek a životné prostredie
Fyzikálne vzdelávanie
Mechanika

1 Fyzika 2 1

Termika
Elektrina a magnetizmus
Vlnenie a optika
Fyzika atómu
Vesmír
Matematika a práca s informáciami 1 5 4

Čísla, premenná a počtové výkony s 
číslami

1 Matematika 3 2Vzťahy, funkcie, tabuľky a diagramy
Geometria a meranie
Kombinatorika, pravdepodobnosti a 
štatistika

Informatika 2 2

Zdravie a pohyb 6 6 0

Zdravie a jeho poruchy

6
Telesná a športová

výchova
6

Zdravý životný štýl

Telesná zdatnosť a pohybová 
výkonnosť

Športové činnosti pohybového režimu

Všeobecné vzdelávanie spolu 22,5 29,5 7

Teoretické vzdelávanie 14 21,5 8,5

Ekonomické vzdelávanie 3 3

Základné ekonomické pojmy

3 Ekonomika 3

Podnikanie a podnikateľ
Podnik, majetok podniku a 
hospodárenie podniku
Peniaze, mzdy, dane a poistné
Zamestnanci
Pravidlá riadenia osobných financií
Voľba povolania
Medzinárodný trh práce
Osobný manažment
Pracovné právo
Bezpečnosť práce

Vzdelávanie o surovinách a 
materiáloch

3 3

Technické kreslenie 1,5 Technické kreslenie 1,5

Elektrotechnické materiály
1,5

Elektrotechnické 
materiály

1,5

Technické a technologické 
vzdelávanie

8 16,5 8,5

Základy elektrotechniky a elektroniky
Základy elektrotechniky

3 2



Elektronika 2

Technológia 2 2

Výroba, rozvod a využitie elektrickej 
energie

Využitie elektrickej 
energie 1

Rozvod elektrickej 
energie 2,5 1,5

Elektrické stroje a prístroje Elektrické stroje 
a prístroje 3 1

Elektrické meranie a diagnostika Elektrické merania 3 2

Praktická príprava 47,5 47,5
Výber materiálov, surovín, prístrojov, 
strojov a zariadení, príprava 
technologického procesu

Odborný výcvik 47,5

Ochranné a preventívne technologické
opatrenia

Princípy technologických postupov 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri 
práci

Obsluha technologických zariadení 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE SPOLU 61,5 70 8,5

CELKOM 84 99,5 15,5

Ochrana života a zdravia

Teoretická príprava Ochrana života
a zdravia

3 hodiny
Praktický výcvik 18 hodín
Mimovyučovacie aktivity 4 týždne

Plávanie Telovýchovno-
výcvikový kurzLyžovanie 1 týždeň

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri 
práci s elektrickým prúdom

Elektrotechnická
spôsobilosť

01)

Požiarna ochrana
Poskytovanie prvej pomoci pri úraze 
elektrickým prúdom
Zákony, vyhlášky a predpisy 
používané v elektrotechnickom 
priemysle
Záverečná skúška 5 dní

1) Výučba v SOŠt je zameraná tak, aby sa žiak mohol po dosiahnutí úplného stredného odborného
vzdelania  prihlásiť  na  vykonanie  skúšok  odbornej  spôsobilosti  v  elektrotechnike  pred  skúšobnou
komisiou  a  získať  osvedčenie  odbornej  spôsobilosti  elektrotechnik  pre  vykonanie  činnosti  na
elektrických zariadeniach do 1000 V vrátane bleskozvodov podľa § 21 citovanej vyhlášky (platnej
v súčasnosti).



      
UČEBNÝ PLÁN

     Platí od 01. 09. 2014

Názov ŠkVP 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

1. 2. 3. Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety 13,5 8,5 7,5 29,5

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra e) 1,5 1,5 1,5 4,5

Anglický jazyk / Nemecký jazyk  a) f) 3 3 3 9

Človek, hodnoty a spoločnosť 

Občianska náuka c) 1 - - 1

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

Človek a príroda

Fyzika g) 2 - - 2

Ekológia 1 - - 1

Matematika a práca s informáciami

Matematika 1 1 1 3

Informatika a) 1 1 - 2

Zdravie a pohyb

Telesná výchova d) a) 2 2 2 6

Odborné predmety 21 24,5 25,5 71

Ekonomické vzdelávanie

Ekonomika - 1 2 3

Technické a technologické vzdelávanie

Technické kreslenie a) 1,5 - - 1,5

Základy elektrotechniky 2 1 - 3

Technológia j) 1 2 - 2

Elektrické merania  a)  i) - 2 1 3

Elektronika j) - 1 1 2

Elektrotechnické materiály 1,5 - - 1,5

Rozvod elektrickej energie j) - - 2,5 2,5

Elektrické stroje a prístroje j) - 1,5 1,5 3

Využitie elektrickej energie j) - 1 - 1

Odborný výcvik a), f) 15 15 17,5 47,5

   Spolu 33,5 33 34 100,5



Účelové kurzy 47  12 21  80

Ochrana života a zdravia k) 12 12 21 45

Telovýchovno-výcvikový kurz l) 35 - - 35

Prehľad využitia týždňov 

 Činnosť 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 30
Záverečná skúška m) - - 1
Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, 
exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie ai.) 

7 6 6

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 Občianska náuka 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 aj v popoludňajších
hodinách a spájať ju do viachodinových celkov. Súčasťou vyučovania môže byť aj týždenný
výchovno-výcvikový kurz v 1. alebo 2. ročníku.  

e)    Výučba slovenského jazyka a literatúry sa realizuje s dotáciou 1,5 hodiny v 1., 2. a v 3. ročníku
f)    Vyučuje  sa  jeden  z jazykov:  Anglický  jazyk,  Nemecký  jazyk,  Ruský  jazyk,  podľa  potreby

a podmienok školy v rozsahu 3 týždenných vyučovacích hodín v ročníku
g)     Súčasťou  vzdelávacej  oblasti  „  Človek  a príroda“  sa  vyučuje  predmet  Fyzika  a  Ekológia

vzhľadom k odboru štúdia. 
h)    Odborný výcvik sa realizuje podľa súčasne platnej legislatívy v rozsahu minimálne 1520 hodín

za  štúdium, čo je podmienkou vykonania záverečnej skúšky. 
i)    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.  

j)    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. 

k) 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.

l) V 1.  alebo 2.  ročníku je súčasťou vyučovania týždenný telovýchovno-výcvikový kurz.  Účelové
kurzy  sa  realizujú  v rámci  sedemtýždňovej  časovej  rezervy  v školskom  roku.  Lyžiarsko-
turistický výcvikový kurz sa realizuje 5 dní (7 hodín denne) v 1. ročníku. 

m) Záverečná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy.

Odborné  vzdelávanie  vedie  žiakov  k zvládnutiu  základných  úloh  odboru,  na  ktorý  sa  pripravujú.
Základným cieľom je osvojiť si vedomosti a zručnosti potrebné pre zvládnutie celého okruhu učiva.
Žiaci  získavajú,  upevňujú  a prehlbujú  si  vedomosti,  zručnosti  a návyky  predpísané  pre  daný  typ
odboru.



Názov a adresa školy Stredná odborná škola technická,
Volgogradská 1, 080 01 Prešov

Názov školského vzdelávacieho programu Silnoprúdová technika
Kód a názov ŠVP 26 Elektrotechnika 
Kód a názov študijného odboru 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika
Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C
Dĺžka štúdia 3 roky
Forma štúdia denná

Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu:

Platnosť ŠkVP
Dátum 

Revidovanie ŠkVP
Dátum 

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod. 

01. 09. 2012
01.09. 2012 zmena čísla odboru 2683 H 11

01.09.2013 01.09. 2013 Zmena ŠVP - zrušenie druhého cudzieho jazyka na 
SOŠ, posilnenie prírodovedných predmetov


