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4. Charakteristika školského vzdelávacieho programu v študijnom odbore 3686 F stavebná výroba 

 

4.1 Popis školského vzdelávacieho programu 

 

Školský vzdelávací program Asistent technika na stavbách pre učebný odbor 3686 F stavebná výroba má za cieľ 

pripraviť absolventa, ktorý má uplatnenie na výkon jednoduchých a pomocných prác a činností v oblasti 

stavebníctva.  

Cieľom učebného odboru 3686 F stavebná výroba je príprava a vzdelávanie kvalifikovaných pracovníkov na 

vykonávanie jednoduchých pomocných činností v stavebníctve. Sú to základné odborné činnosti v oblasti 

hlavnej a pridruženej stavebnej výroby pri výrobe stavieb, ich údržbe a rekonštrukcii, v oblasti výroby výrobkov 

a služieb v stavebníctve, ktoré súvisia s prípravnými pomocnými stavebnými prácami v oblasti zemných prác, 

betonárskych prác, pri murovaní, omietaní, ale aj pri prestavbách budov a ich zatepľovaní. Počas prípravy sa  

žiaci oboznámia s montážou a demontážou lešení, skladovaním, prípravou a dopravou stavebného materiálu, s 

pomôckami, pracovným náradím, jednoduchou mechanizáciou, strojmi a zariadeniami v rozsahu vykonávaných 

stavebných prác a s ostatnými pomocnými dokončovacími stavebnými prácami. 

Štúdium je určené pre žiakov, ktorí ukončili základnú školu úspešne v nižšom ako 9. ročníku štúdia, prevažne 

pre žiakov zo sociálne alebo inak znevýhodneného prostredia. Absolvovanie štúdia im umožní získať 

spôsobilosti nevyhnutné na to, aby sa stali adaptabilnou a integrovanou súčasťou spoločnosti. 

Učebný plán je zostavený na základe profilu absolventa, výkonových štandardov, kompetencií, spôsobilostí a 

zručností, ktoré má žiak v rámci štúdia v odbore 3686 F stavebná výroba nadobudnúť. 

Základným cieľom vzdelávacieho programu je pripraviť absolventa ako všestranne rozvinutú osobnosť. 

Získaná kvalifikácia sa potvrdí  získaním  výučného listu, vysvedčenia o záverečnej skúške a dodatku k 

vysvedčeniu o záverečnej skúške.  

 

4. 2 Základné údaje o štúdiu 

Všeobecná zložka vzdelávania poskytuje absolventovi nevyhnutné všeobecné vzdelanie, ktoré dáva predpoklady 

pre lepšiu adaptabilitu v praxi. Obsah je usporiadaný vo vzťahu k odbornej zložke vzdelávania vzhľadom na 

celkový rozvoj osobnosti i profesionálnu pripravenosť žiakov. Spoločenskovedné predmety umožňujú 

absolventovi orientovať sa vo všeobecných ľudských, občianskych a spoločenských otázkach, prírodovedné 

predmety dotvárajú jeho vzťah k reálnemu svetu a životnému prostrediu. 

Odborné vzdelávanie umožňuje absolventovi získať vedomosti a zručnosti potrebné na výkon jednoduchých a 

pomocných prác a činností v oblasti stavebníctva.  

Praktické vyučovanie umožňuje žiakovi získať základné odborné zručnosti v odborných činnostiach pod 

priamym vedením majstrov odbornej výchovy, rozvíjajú a upevňujú sa v samostatnej práci žiakov pod kontrolou 

majstrov odbornej výchovy. 

Nevyhnutnou súčasťou teoretickej aj praktickej prípravy žiakov je bezpečnosť práce, ochrana zdravia pri práci, 

hygiena práce a ochrana pred požiarom. 

 

Kód a názov študijného odboru: 3686 F stavebná výroba 

 

Dĺžka štúdia: 2 roky 

Forma štúdia: Denné štúdium  

Nevyhnutné vstupné požiadavky na 

štúdium: 

Do 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného 

vzdelania môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program 

základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil 

úspešne.  

Spôsob ukončenia štúdia: Záverečná skúška 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: Vysvedčenie ozáverečnej skúške  

Poskytnutý stupeň vzdelania: Nižšie stredné odborné vzdelanie ISCED 2C 

Možnosti pracovného uplatnenia Odborná príprava pre výkon jednoduchých a pomocných prác a činností v 

celej oblasti stavebníctva ako kvalifikovaný pomocný stavebný robotník  
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absolventa: 

Nadväzná odborná príprava (ďalšie 

vzdelávanie): 

Na štúdium odboru vzdelávania, ktorého úspešným absolvovaním získa žiak 

stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, môže byť 

prijatý žiak až po úspešnom získaní nižšieho stredného vzdelania.  

4.3 Organizácia výučby 

 

Vyučovanie v učebnom odbore 3686 F stavebná výroba je organizované ako dvojročné denné štúdium so 

striedaním blokov teoretického a praktického vyučovania v dvojtýždňových cykloch. Z toho dva dni sú určené 

na teoretické vzdelávanie, osem dní na praktickú prípravu. 

Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy na Kukučínovej 23, Košice. 

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

jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu. Žiaci sa tiež 

oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania. 

Osvojujú si základy matematiky a svoju fyzickú zdatnosť si rozvíjajú na hodinách telesnej výchovy. 

Odborné vzdelávanie sa uskutočňuje formou teoretickej a odbornej prípravy. 

Teoretické vzdelávanie pozostáva z výučby odborného predmetu technológia, v ktorom je obsiahnuté učivo 

potrebné pre výkon jednoduchých a pomocných prác a činností v oblasti stavebníctva. V rámci predmetu získajú 

žiaci vedomosti z murárskej, maliarskej, tesárskej a inštalatérskej technológie. 

Praktické vyučovanie je zamerané na pripravenosť absolventov na výkon povolania a činnosti súvisiacich 

s výkonom  jednoduchých a pomocných prác a činností v oblasti stavebníctva. 

Záverečná skúška sa koná v súlade s platnými predpismi a pedagogicko – organizačnými pokynmi MŠ SR. 

4.4 Zdravotné požiadavky na žiaka 

 

Na prijatie do učebného odboru 3686 F stavebná výroba môžu byť prijatí uchádzači s dobrým zdravotným 

stavom. Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov písomne potvrdí dorastový lekár na začiatku štúdia. Uchádzači 

nesmú trpieť : 

- závažným ochorením pohybového ústrojenstva znemožňujúcim fyzickú prácu, 

- závažnými ochoreniami kože, dýchacích ciest, endokrinnými ochoreniami, 

- posudzujú sa sklony k chorobám srdca, obličiek, močových ciest, alergie, reumatizmus, 

- závažnými nervovými a psychickými chorobami, záchvatovými chorobami, epilepsiou. 

V prípade žiakov so zmenenou pracovnou schopnosťou je potrebné odporúčanie posudkovej komisie sociálneho 

zabezpečenia. 

 

4.5 Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci 

Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci, požiarnej ochrany a hygieny práce. Vo výchovno-vzdelávacom procese musí výchova k bezpečnosti 

a ochrane zdravia vychádzať z platných právnych predpisov – zákonov, nariadení, vykonávacích predpisov 

a noriem. Všeobecné zásady pre teoretické a praktické vyučovanie si žiaci osvoja na začiatku školského roka. 

Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci týkajúce sa konkrétnych praktických cvičení si žiaci  osvoja pred 

začatím témy s nasledovným overením osvojenia si poznatkov preskúšaním. 

V priestoroch určených na vyučovanie žiakov sú vytvorené podľa platných predpisov podmienky na zaistenie 

bezpečnosti a hygieny práce. Nevyhnutné je neustále informovať žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci na teoretickom a praktickom vyučovaní. 
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Nácvik a precvičovanie činnosti, ktoré zodpovedajú prácam zakázaným pre mladistvých príslušným rezortným  

zoznamom, žiaci môžu pri výučbe vykonávať v rozsahu určenom učebnými osnovami a v prítomnosti odborného 

dozoru. Ak to vyžaduje charakter činnosti, učebné osnovy určia podmienky vyučovania z hľadiska bezpečnosti, 

ochrany zdravia pri práci a hygieny práce. 

Základné podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú: 

 

 dôkladné oboznámenie žiakov s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, s protipožiarnymi 

predpismi a s technologickými postupmi, 

 používanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipožiarnym predpisom, 

 používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov, 

 vykonávanie stanoveného dozoru. 

Dozor vyžaduje sústavnú prítomnosť majstra odbornej výchovy povereného vedením praktického vyučovania 

žiakov na pracovisku. V prípade, že osoba MOV zrakovo neobsiahne súčasne všetky pracovné miesta, je 

povinný žiakov sústavne kontrolovať. 

Stály dozor predpokladá trvalú prítomnosť MOV na pracovisku, kde prebieha praktické vyučovanie. 

Priamy dozor vyžaduje trvalú prítomnosť MOV. Všetky pracovná miesta musí MOV zrakovo obsiahnuť 

z takého miesta a vzdialenosti, aby mohol po predchádzajúcej inštruktáži bezprostredne zasiahnuť v prípade 

porušenia bezpečnostných predpisov a pracovných pokynov pri ohrození života. 

 

5. Profil absolventa študijného odboru 3686 F stavebná výroba 

 Charakteristika absolventa 

 

Absolvent dvojročného učebného odboru 3686 F stavebná výroba po ukončení štúdia záverečnou skúškou 

získava kvalifikáciu na úrovni ISCED 2C, ktorá je určená k príprave žiakov na povolanie, získanie prvej 

odbornej kvalifikácie a priamy vstup na trh práce. Vytvára podmienky na možnosť pre vstup do vyšších 

programov vzdelávania. Po nástupnej praxi a zapracovaní je pripravený samostatne ako pomocný stavebný 

robotník vykonávať základné odborné technologické činnosti pri realizácií stavieb. 

Po ukončení prípravy vie absolvent používať vhodné materiály, pracovné náradie a technologické postupy. Vie 

hospodárne pracovať s energiami a strojovými zariadeniami, pozná zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, ochrany pred požiarom a ochrany životného prostredia. Je manuálne zručný. Vie zhotovovať a 

realizovať jednoduché stavebné úpravy. Je schopný v požadovanej kvalite a estetickom vzhľade zrealizovať 

pomocné technologické postupy murárskych, maliarskych, tesárskych a inštalatérskych technológií, prípravné a 

dokončovacie stavebné práce. 

Absolventi získajú schopnosť pracovať v tíme, prevziať zodpovednosť za svoju prácu a vykonávať kvalifikovane 

jednoduché pomocné stavebné práce. Sú schopní prispôsobiť sa meniacim pracovným podmienkam a 

motivovaní k potrebe celoživotného vzdelávania. 

Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške a dodatok k vysvedčeniu o 

záverečnej skúške 

Kompetenčný profil absolventa bol vytvorený na základe požadovaných kompetencií v štátnom vzdelávacom 

programe pre skupinu učebných odborov 36 stavebníctvo, geodézia a kartografia a na základe požiadaviek a 

spätnej väzby od stavebných zamestnávateľov. 
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5.1.1 Kompetencie absolventa  

Absolvent študijného odboru 3686 F stavebná výroba po absolvovaní vzdelávacieho programu disponuje týmito 

kompetenciami: 

5.1.1.1 Kľúčové kompetencie 

Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti 

Absolvent má:     

 zvoliť si jednoduchý spôsob, prostriedky a intonáciu ústneho prejavu so zreteľom na osobu, s ktorou 

hovorí 

 pozorne počúvať rozhovor a zapájať sa do jednoduchých diskusií 

 jednoduchým spôsobom zdôvodňovať svoje názory, interpretovať prečítaný alebo vypočutý text 

 s pomocou učiteľa tvoriť jednoduché písomné prejavy, štylizovať jednoduché listy (formálne, 

neformálne), krátke informačné útvary (inzerát, oznam), vyplňovať bežné formuláre (životopis, 

žiadosť) 

 viesť jednoduché číselné záznamy využiteľné v osobnom živote a v povolaní 

 ovládať jednoduchú počítačovú komunikáciu na úrovni spotrebiteľa 

 vyhľadávať s pomocou učiteľa alebo rodiča jednoduché informácie prostredníctvom počítača, kníh, 

novín, časopisov 

 navrhovať s pomocou učiteľa bežné jednoduché návody k činnostiam, 

 pochopiť a s podporou učiteľa vyhodnocovať svoju účasť na procese vzdelávania a jeho výsledku, ktorý 

zabezpečuje právo voľného pohybu občana žiť, študovať a pracovať v podmienkach otvoreného trhu 

práce. 

 

 

Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti 

Absolvent má:    

 podieľať sa na stanovení zodpovedajúcich jednoduchých krátkodobých cieľov, ktoré smerujú k 

zlepšeniu vlastnej výkonnosti 

 overovať a interpretovať získané jednoduché údaje 

 rozvíjať s pomocou učiteľa vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne 

myslenie 

 predkladať s podporou učiteľa jednoduché návrhy na výkon práce, za ktorú je zodpovedný 

 určovať čiastočne samostatne a s pomocou učiteľa nedostatky vo vlastnom učení, pracovných výkonoch 

a osobnostnom raste 

 zamerať vlastnú činnosť s podporou učiteľa na dodržiavanie osobnej zodpovednosti a dosiahnutie 

spoločného skupinového cieľa 

 vytvárať dobré vzťahy v kolektíve, dodržiavať zadané pracovné metódy a postupy, organizovať s 

pomocou učiteľa vlastnú činnosť tak, aby splnil svoju zodpovednosť 
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 dodržiavať zadané pracovné metódy a postupy, organizovať s pomocou učiteľa 

 vlastnú činnosť tak, aby splnil svoju zodpovednosť 

 kontrolovať časový rozvrh práce a porovnávať ho so zadaným rozsahom, spoločne s učiteľom hodnotiť 

kvalitu svojej práce, medziľudské vzťahy a vlastný profesionálny vývoj 

 pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť najjednoduchšie práce v menšom kolektíve, niesť 

zodpovednosť aj za prácu druhých 

 stanovovať si ciele podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej orientácie a životných 

podmienok 

 mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, byť si vedomí 

dôsledkov nezdravého životného štýlu a závislostí 

 prispievať k vytváraniu dobrých medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, 

nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým 

 

Schopnosť tvorivo riešiť problémy 

Absolvent má: 

 získavať a vnímať jednoduché informácie o základných problémoch pracovného a mimopracovného 

života 

 s podporou učiteľa porozumieť jednoduché dôsledkové vzťahy a príčiny vyvolávajúce problémové 

situácie 

 využívať pod vedením učiteľa jednoduché návody a postupy, ktoré obsahujú základné informácie 

použiteľné alebo nepoužiteľné pri objasňovaní podstaty problému 

 zhromažďovať s pomocou učiteľa elementárne informácie potrebné na objasnenie problému a na 

stanovenie najjednoduchšieho riešenia 

 

Podnikateľské spôsobilosti 

Absolvent má: 

 rozpoznávať pod vedením učiteľa zdroje potrieb a prístupov podnikania v danej oblasti povolania 

 čiastočne samostatne a pod kontrolou učiteľa identifikovať a interpretovať súčasné a budúce problémy v 

podnikaní, prieskumu trhu práce, reklame a spoločne riešiť tieto problémy 

 účelne a ekonomicky zaobchádzať s finančnými a materiálnymi prostriedkami 

 chápať prácu ako sebarealizáciu, sebauspokojenie a prínos pre seba 

 správať sa energicky, byť citovo stabilný a optimistický, čestný, otvorený spravodlivý, spoľahlivý a 

dôveryhodný 

 pod vedením učiteľa chápať princípy sociálnej spravodlivosti a rovnosti, oceňovať druhých 

 pod vedením učiteľa rozpoznávať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť primerane kritizovať, ale aj 

znášať kritiku od druhých 

 rozpoznávať vlastné chyby a rýchle ich uznať 

 s pomocou učiteľa vedieť sa učiť, permanentne sa vzdelávať a zdokonaľovať 
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 vedieť pozorne počúvať iných, pýtať sa, formulovať, vyjadrovať sa 

 pod vedením učiteľa rozvíjať v sebe schopnosť sebakontroly emócií a schopnosť pracovať aj v 

stresových situáciách, vytvárať si návyk ovládať sa a dosiahnuť všeobecnú kultúrnu úroveň 

 

Spôsobilosť využívať informačné technológie 

Absolvent má: 

 zoznámiť sa za podpory učiteľa s počítačom, jeho základnými časťami a jednoduchým spôsobom 

obsluhy 

 pochopiť základné a jednoduché informácie o fungovaní počítača 

 naučiť sa s pomocou učiteľa uviesť do činnosti počítač a spustiť jednoduchý aplikačný program 

 oboznamovať sa s informáciami o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s počítačom 

 naučiť sa s pomocou učiteľa vyhľadávať jednoduché vhodné informačné zdroje a získavať potrebné 

informácie v danom odbore štúdia 

 zaznamenávať si a uchovávať informácie pod vedením učiteľa tak, aby ich mohol využiť pri práci 

 s podporou učiteľa evidovať, triediť a zoraďovať jednoduché pracovné informácie podľa bežných 

požiadaviek v jeho profesii 

 

 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

Absolvent má:    

 čiastočne samostatne a s pomocou učiteľa uvedomiť si a rešpektovať, že telesná, citová, rozumová i 

vôľová zložka osobnosti sú rovnocenné a vzájomne sa dopĺňajú 

 pochopiť s pomocou učiteľa globálnu povahu sveta a úlohu jednotlivca v ňom, rozvoj 

masovokomunikačných prostriedkov, dopravných prostriedkov, masovej turistiky, komunikačných 

systémov 

 pod vedením učiteľa chápať problémy zachovania mieru, bezpečnosti jednotlivcov, národov a štátov, 

zachovávania a ochrany životného prostredia, vyčerpania nerastných surovín, liečenia civilizačných 

nemocí, populačnej explózie v rozvojových krajinách, drogovej závislosti najmä mladistvých, sexuálnej 

výchovy a pozitívne pristupovať k riešeniu týchto problémov 

 pod dohľadom učiteľa uvedomiť si a orientovať sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho 

rozvoja, etnických, rasových a náboženských konfliktov, terorizmu a navrhovať najjednoduchšie cesty 

na jej odstránenie 

 pod vedením učiteľa chápať pojmy spravodlivosť, ľudské práva a zodpovednosť a aplikovať ich v 

globálnom kontexte 

 dodržiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne špecifiká, vystupovať proti 

neznášanlivosti, xenofóbií a diskriminácií 

 konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, prispievať k uplatňovaniu 

hodnôt demokracie 
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 uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať s toleranciu k identite 

druhých 

 zaujímať sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete 

 uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť v európskom a svetovom 

kontexte 

 

5.1.1.2 Všeobecné kompetencie 

Absolvent má:   

 

 riešiť jednoduché situácie, používať vhodné výrazové prostriedky (zvukové, verbálne, neverbálne) 

reagovať na vopred nenacvičenú jednoduchú situáciu, 

 vhodným jednoduchým spôsobom vyjadrovať svoj úmysel, prezentovať sám seba, podávať a získavať 

ústne alebo písomne jednoduchú požadovanú informáciu všeobecného charakteru, hovoriť krátko a 

súvislo na danú tému 

 používať jednoduché postupy a jazykové prostriedky (zvukové, lexikálne, gramatické) v hovorom štýle, 

ovládať základy jednoduchého a nenáročného administratívneho a odborného štýlu 

 pracovať s Pravidlami slovenského pravopisu a inými príručkami za pomoci učiteľa 

 chápať význam jazykovej kultúry a základných funkcií spisovného jazyka, rozdiely medzi spisovným 

jazykom a ostatnými útvarmi národného jazyka 

 oboznámiť sa s nevyhnutnosťou zapojiť sa do spoločenskej praxe a mať prospech zo získavania 

vedomostí a zručností po celý život 

 ovládať základné schopnosti potrebné na sebapoznávanie a sebaovládanie 

 mať základné schopnosti potrebné pre styk s ľuďmi, ovládať a uplatňovať základy spoločenského 

správania 

 hodnotiť celospoločenské javy ako je chudoba, gamblerstvo, drogy, terorizmus, globalizácia sveta, 

novodobé nemoci a poskytovať najjednoduchšie cesty na riešenie protispoločenských javov 

 osvojiť si potrebu zodpovedného, mravného rozhodovania a riadiť sa všeobecne uznávanými mravnými 

a právnymi zásadami a normami 

 oboznámiť sa so súčasným postavením Slovenskej republiky v európskych a svetových štruktúrach so 

súčasným dianím vo svete a s globálnymi problémami ľudstva 

 rozvíjať morálne a vôľové vlastnosti, akými sú kritickosť, húževnatosť, samostatnosť a primerané 

sebavedomie 

 vytvoriť si pozitívny vzťah ku kultúrnym hodnotám, prírode a životnému prostrediu a podieľať sa na ich 

ochrane 

 rozumieť základným matematickým pojmom, poznať základné vzťahy medzi nimi a obsah 

najjednoduchších matematických operácií 

 vyhľadávať, triediť a používať jednoduché matematické informácie potrebné pre bežnú profesijnú 

situáciu 
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 poznať a používať základné jednoduché postupy pri riešení úloh budúcej praxe 

 mať základné poznatky o číslach 

 mať zručnosti zostrojovaní jednoduchých geometrických nákresov, vo výpočtoch základných plošných 

obsahov a objemov 

 vytvoriť si jednoduchú predstavu o ľudskom organizme ako celku z hľadiska stavby a funkcie 

 poznať zásady správnej životosprávy, zmysle aktívneho zdravia a zdravého životného štýlu 

 splniť požiadavky všeobecnej pohybovej výkonnosti a ovládať cvičenia zodpovedajúcej jeho 

psychomotorickým predpokladom 

 uvedomovať si význam telesného a pohybového zdokonaľovania, vnímať krásu pohybu, prostredia 

ľudských vzťahov 

 prejavovať zmysel pre fair – play, kolektívnu spoluprácu a vzájomnú pomoc, najmä jednotlivcom 

handicapovaným, či menej pohybovo nadaným, ovládať a dodržiavať zásady pomoci, zabrániť úrazu a 

poskytnúť prvú pomoc pri úraze 

 

 
5.1.1.3 Odborné kompetencie 

 

Požadované vedomosti 

 

Absolvent pozná:    
 

 základnú odbornú terminológiu používanú v rozsahu odboru 

 základnú podstatu stavebnej výroby 

 hlavné časti stavebných objektov a ich konštrukcií v rozsahu odboru 

 základné druhy stavebných materiálov, ich prípravu, použitie, spôsoby opracovania a manipulácie pri 

doprave, výrobe, montáži a skladovaní v rozsahu odboru 

 druhy, použitie, prípravu a údržbu náradia a pomôcok, jednoduchých mechanizmov, strojov a zariadení 

používaných pri jednoduchých a pomocných prácach v rozsahu odboru 

 jednoduché a pomocné pracovné činnosti súvisiace s technologickými postupmi výroby, montáže a 

spôsoby dopravy výrobkov, prvkov a konštrukcií v oblasti hlavnej a pridruženej stavebnej výroby v 

rozsahu odboru 

 zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, ochrany pred požiarom, poznať osobné 

ochranné pracovné prostriedky a ich použitie v rozsahu odboru 

 zásady ochrany životného prostredia pri stavebnej činnosti v rozsahu odboru 
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Požadované zručnosti 

 

Absolvent vie:    

 

 používať základnú odbornú terminológiu používanú v rozsahu odboru 

 pripraviť pracovisko 

 pracovať so stavebnými materiálmi 

 voliť a používať správne nástroje, náradia, stroje a zariadenia v rozsahu odboru 

 ovládať prípravu, spájanie, manipuláciu a dopravu materiálov v rozsahu odboru 

 voliť správne technologické postupy jednoduchých a pomocných činností v hlavnej a pridruženej 

výrobe v stavebníctve v rozsahu odboru 

 vykonávať jednoduché a pomocné práce a činnosti v hlavnej a pridruženej výrobe v stavebníctve v 

rozsahu odboru 

 odstraňovať zistené jednoduché chyby a nepresnosti pri prácach v rozsahu odboru 

 dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, ochrany pred požiarom v 

rozsahu odboru 

 používať osobné ochranné pracovné prostriedky pri jednoduchých a pomocných prácach v hlavnej a 

pridruženej výrobe v stavebníctve v rozsahu odboru 

 dodržiavať zásady ochrany životného prostredia pri stavebnej činnosti 

 

 

Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti    

Absolvent má : 

 

 zmysel pre samostatnosť a vynaliezavosť 

 zmysel pre zodpovednosť, dôslednosť a presnosť 

 zmysel pre manuálnu zručnosť 

 vypestovanú koordináciu pohybov, intenzitu vykonávania pracovných úkonov 

 zmysel pre vytrvalosť, odolnosť voči pracovnej záťaži 

 zmysel pre iniciatívnosť a adaptabilnosť 
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6 Učebný plán študijného odboru 3686 F stavebná výroba 

 

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP 
Škola (názov, adresa) Stredná  odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice 

Názov ŠkVP Asistent technika na stavbách 

Kód a názov  ŠVP 36 Stavebnícto, geodézia a kartografia, 2013-762/1880:20-925 

Kód a názov študijného odboru 3686 F stavebná výroba 

Stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie – ISCED 2C 

Dĺžka štúdia 2 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 

Všeobecné vzdelávanie 5  7 2 

Jazyk a komunikácia 1  2 1 

Zvuková rovina jazyka a pravopis 

1 
Slovenský jazyk a literatúra 

 
2 1 

Významová/lexikálna rovina jazyka 

Tvarová/morfologická rovina jazyka 

Syntaktická/skladobná rovina 

Sloh 

Jazykoveda 

Jazyk a reč 

Učenie sa 

Práca s informáciami 

Jazyková kultúra 

Komunikácia 

Literárna tvorba: všeobecné pojmy, literárne obdobia a smery, literárne druhy, štruktúra literárneho diela, štylizácia textu, 

metrika 

Človek a hodnoty   1  1  

Mravné rozhodovanie človeka. Človek a právne vzťahy 
1 Etická výchova/Náboženská výchova 1 

 

Filozoficko-etické základy hľadania zmyslu života 

Človek a spoločnosť  1  1  

Dejepis 

1 Občianska náuka 1  

Vplyv hospodárskych podmienok na život človeka. Zmysel a spôsob života 

Estetika životného prostredia 

Ľudové a regionálne umenie 

Aplikácia poznatkov z umenia a kultúry do života 

Úvod do spoločenského vzdelávania. Psychológia osobnosti 

Sociálna psychológia a základy komunikácie 

Demokracia a jej fungovanie 

Matematika a práca s informáciami 1  2 1 

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami 1 Matematika 2 1 
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Vzťahy, funkcie, tabuľky a diagramy 

Geometria a meranie 

Kombinatorika, pravdepodobnosti a štatistika 

Logika, dôvodenie a dôkazy 

Práca s údajmi a informáciami 

Zdravie a pohyb 1  1  

Zdravie a jeho poruchy 

1 Telesná a športová výchova 1  
Zdravý životný štýl 

Telesná zdatnosť a pohybová výkonnost 

Športové činnosti pohybového režimu 

Odborné vzdelávanie 50  53 3 

Teoretické vzdelávanie 2  5 3 

Ekonomické vzdelávanie – svet práce, pravidlá riadenia osobných financií, spotrebiteľská výchova, výchova k podnikaniu 

Technologické vzdelávanie 
 Technológia 5 3 

Praktická príprava 48  48  

Technologické vzdelávanie 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  Odborný výcvik 48  

Disponibilné hodiny 5    

CELKOM 60  132  

Ochrana života a zdravia     

Teoretická príprava  Teoretická príprava 3 hodiny  

Praktický výcvik  Praktický výcvik 18 hodín  
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Kategórie a názvy vyučovacích predmetov 
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. Spolu 

Všeobecnovzdelávacie predmety 4 3 7 

Slovenský jazyk a literatúra a) 1 1 2 

Etická/Náboženská výchova 1 0 1 

Občianska náuka 0 1 1 

Matematika 1 1 2 

Telesná a športová výchova a), c) 1 0 1 

Odborné predmety 26 27 53 

Technológia 2 3 5 

Odborný výcvik a),d) 24 24 48 

Spolu 30 30 60 

Účelové kurzy    

Ochrana života a zdravia f)    

 

Prehľad využitia týždňov  

 

Činnosť 1. ročník 2. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 30 

Záverečná skúška - 1 

Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-
vzdelávacie akcie ai.)  

7 6 

Účasť na odborných akciách e) - - 

Spolu týždňov 40 37 

 

Poznámky k učebnému plánu:  

 Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy. 

 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“. 

 Predmet telesná výchova možno vyučovať 1 hodinu týždenne aj v popoludňajších hodinách a spájať ju do 

viachodinových celkov.  

    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.   

    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.  



Názov a adresa školy 

 

Stredná odborná škola technická,  

Kukučínova 23, 040 01 Košice    

Druh školy Štátna 

Názov školského vzdelávacieho programu Asistent technika na stavbách 

Kód a názov ŠVP 36 Stavebníctvo, geodézia, kartografia ,  
 2013-762/1880:20-925 

Kód a názov študijného odboru 3686 F stavebná výroba 

Stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie – ISCED 2C 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia Denné štúdium pre absolventov základnej školy s nedokončeným 

základným vzdelaním 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

                                     Školský vzdelávací program Asistent technika na stavbách               

 pre učebný odbor 3686 F stavebná výroba 

 

 

 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 života a zdravia. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku priamo v teréne. Samostatný kurz je 

organizovaný v 3. ročníku a  je súčasťou plánu práce školy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


