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4. Charakteristika školského vzdelávacieho programu v študijnom odbore 3178 F výroba konfekcie 

 

4.1 Popis školského vzdelávacieho programu 

 

Školský vzdelávací program Textil a odevníctvo k odboru výroba konfekcie má za cieľ pripraviť absolventa so 

širokým všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami. 

Vzdelávací program vytvára predpoklady pre získanie všeobecných a odborných vedomostí a kompetencií 

potrebných pre výkon povolania jednoduchých činností v textilnom a odevnom priemysle a službách. Vzhľadom 

na typ vzdelávania ISCED 2C žiaci získajú vedomosti o základných textilných surovinách, odevných a 

textilných materiáloch a ich efektívnom využití v príprave, realizácii a ostatných etapách  výroby. Osvoja si 

zručnosti v oblasti jednoduchých pracovných procesoch, v používaní menej náročných strojov a zariadení 

v textilnej a odevnej výrobe, v ostatných technických zariadeniach a  nástrojoch výroby pri spracovaní 

jednotlivých druhov odevných, textilných výrobkov a konfekcie. Program je zameraný tiež na formovanie a 

rozvoj ich osobnosti, osvojenie si pracovných návykov, kladného prístupu k práci a zodpovednosti za odvedenú  

činnosť a zverené hodnoty. Dôraz sa kladie na rozvoj schopnosti aplikovať získané  poznatky a návyky  na jeho 

konkrétnu činnosť a situácie charakteristické pre jednoduché pracovné činnosti v textilnej, odevnej a špeciálnej 

výrobe od vstupného materiálu do výroby až po hotový výrobok, so súčasným zreteľom na problematiku 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci , ekonomické činitele a ekologické aspekty hlavne textilnej, odevnej 

výroby, ale aj jeho názory a postoje občana.  

Úlohou vzdelania je pripraviť  odborne zdatných pracovníkov, uplatniteľných na trhu práce, súčasne schopných 

adaptovať sa na novo vzniknuté podmienky praxe vo výrobnom procese priemyselnej výroby a sféry služieb.  

Vzdelávací program je spracovaný v súlade s novou koncepciou vzdelávania, obsahu, foriem, metód, stratégie 

a metód hodnotenia. Je koncipovaný s ohľadom na schopnosti žiakov, požiadavky praxe v odvetví textilnej a 

odevnej výroby a umožňuje prípravu absolventa schopného prispôsobiť  sa meniacim sa podmienkam. 

Cieľom všeobecného vzdelávania  je rozšíriť základné všeobecné vedomosti žiakov, ich osobnostné a sociálne 

kvality a pripraviť ich tak, aby boli schopní čiastočne samostatne rozhodovať o svojom postupe v pracovnom a 

občianskom živote. 

Táto oblasť vzdelávania je zameraná na zásady uplatnenia snahy tvorivosti, rozvíjaní schopností žiakov správne 

sa vyjadrovať v materinskom jazyku a ovládaní základov učiva z matematiky. Vzdelávací program poskytuje 

základné princípy etickej/ náboženskej výchovy, základné vedomosti o zdravom spôsobe života a vývoji ľudskej 

spoločnosti. 

Tieto všeobecné vzdelávacie ciele sú vo vzdelávacom programe rozpracované v podobe kompetencií absolventa, 

obsahových štandardov a im odpovedajúcim čiastkovým kompetenciám. 

Vzdelávacie oblasti odbornej zložky vzdelávania vymedzujú učivo spoločné pre všetky odbory tejto skupiny 

vzdelávania bez ohľadu na ich profiláciu a zameranie. Predstavujú povinný základ odborného vzdelávania danej 

skupiny. Sú zvolené tak, aby tvorili ucelený súbor, ktorý vytvára predpoklady pre kvalitnú prípravu absolventov.  

Vzdelávacia oblasť teoretické vzdelávanie vedie žiakov k porozumeniu základných pracovnoprávnych vzťahov, 

pripravuje ich aktívne rozhodovať o svojom pracovnom raste, uplatniť sa na trhu práce, dbať o na bezpečnosť 

a ochranu zdravia pri práci a myslieť ekologicky. Vzdelávacia oblasť  vymedzuje obsah teoretickej prípravy pre 

výkon povolania osvojenými technologickými postupmi v súlade s požiadavkami zákazníka a estetickými 

zásadami. Poskytuje žiakom nevyhnutné vedomosti a zručnosti z oblasti používaných materiálov, strojov 

a zariadení s dôrazom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Vo vzdelávacej oblasti praktická príprava, 

ktorá je najdôležitejšou časťou prípravy na povolanie, si žiaci osvojujú zručnosti a pracovné návyky potrebné pre 

výkon pracovných činností. 
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4. 2 Základné údaje o štúdiu 

Všeobecné vzdelávanie dáva predpoklady pre lepšiu adaptabilitu v praxi a pre permanentné vzdelávanie 

i prípadné stredné odborné vzdelávanie. Obsah učiva všeobecno-vzdelávacích predmetov je usporiadaný vo 

vzťahu k odborným predmetom vzhľadom na celkový rozvoj osobnosti i profesionálnu pripravenosť žiaka.  

Odborné vzdelávanie umožňuje absolventovi získať vedomosti a zručnosti potrebné pre  vykonávanie činností 

súvisiacich s výrobou dámskych odevov. Zároveň mu umožňuje získané vedomosti aplikovať v praxi, pri riešení 

praktických problémov a vykonávaní praktických úkonov v profesii. Praktické vyučovanie umožňuje žiakovi 

získať zručnosti potrebné pre pomocné práce v krajčírskych dielňach a zručnosti potrebné pre výrobu a opravu 

pracovných odevov. 

Spojenie všeobecného a odborného vzdelania umožňuje pripraviť osobnosť schopnú uplatniť sa na dynamicky sa 

meniacom trhu práce.  

 

Kód a názov študijného odboru: 3178 F výroba konfekcie 

 

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 

absolventa: 

Výkon jednoduchých a pomocných kvalifikovaných prác s 

uplatnením vo veľkých, stredne veľkých aj malých firmách v 

textilnom, odevnom priemysle, špeciálnej výrobe a v oblasti 

stredných alebo drobných prevádzok, služieb, v oblasti stravovacích 

služieb, poľnohospodárskej výroby a sociálnych zariadení  

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 

Príprava v školskom vzdelávacom programe Textil a odevníctvo v učebnom odbore 3178 F výroba konfekcie 

zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie. Výučba je organizovaná v týždňových cykloch – strieda sa jeden deň 

teoretického vyučovania a štyri dni odborného výcviku.  

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, ovládanie oznamovacieho odborného 

prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku 

v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú so základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania 

a protokolu. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť druhov textilných materiálov, prípravy 

a výroby odevov, ako aj ich úprav. V rámci odborného výcviku žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti 

s cieľom výroby pracovných a ochranných odevov. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na 

formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.  
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Praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku v škole. Dielne sú základom odbornej 

prípravy žiakov v tomto učebnom odbore. Výrobu odevov zabezpečujú žiaci pod dozorom učiteľa alebo 

inštruktora (zamestnanec podniku) odborného výcviku. Ďalšie odborné zručnosti žiaci získavajú pri rôznych 

spoločenských akciách – rôzne módne prehliadky a príprava odevov na ne. 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. Takéto podujatia sú 

pre žiakov veľmi lákavé, motivujúce a inšpirujúce. Plánujeme realizovať spoločenské akcie pri príležitosti 

organizovania rôznych domácich a zahraničných kultúrnych akcií – Deň učiteľov, Vianočná besiedka, Deň 

žien....  

Časť odborného výcviku máme zabezpečenú zmluvnými vzťahmi s fyzickými a právnickými osobami.  

Učebný odbor 3178 F výroba konfekcie integruje teoretické a praktické vyučovanie. Vo vzdelávacom programe 

dominujú predmety praktického zamerania. Odborný výcvik je zameraný z 50% na výrobu odevov.  

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.  

 

4.4 Zdravotné požiadavky na žiaka 

Do učebného odboru môžu byť prijatí len uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť písomne posúdil a potvrdil 

dorastový lekár. Nesmú mať poruchy pohybového ústrojenstva, chyby alebo choroby srdca a ťažké choroby 

dýchacieho ústrojenstva. Neprípustné sú ťažké chyby zraku a poruchy sluchu.  

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. 

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. 
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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. 
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5. Profil absolventa študijného odboru 3178 F výroba konfekcie 

 Charakteristika absolventa 

Kompetencie absolventa  

Absolvent učebného odboru 3178 F výroba konfekcie je odborný pracovník so základným odborným vzdelaním 

schopný zhotoviť celý jednoduchý výrobok, samostatne vykonávať jednoduché operácie pri výrobe odevov, 

bielizne a technickej konfekcie, vykonať jednoduché opravy odevov a bielizne, vie obsluhovať základné stroje 

v spájacom, tepelnotvarovacom a dokončovacom procese, vykonávať práce v sklade materiálu, drobnej prípravy 

a hotových výrobkov. Pre kvalifikovaný výkon má potrebné všeobecné i odborné vzdelanie.  

Absolvent je schopný aplikovať odborné vedomosti a zručnosti pri výkone povolania, je schopný pracovať v 

tíme. Naučenými pracovnými návykmi si samostatne pripravujú pracovisko a volia vhodné, menej náročné 

pracovné prostriedky, nenáročné pracovné postupy v príprave, realizácii výroby v adjustačnom, baliacom 

a skladovom procese, využívajú jednoduché strojové zariadenia, nástroje a racionálne využívajú materiálne 

prostriedky. Poznajú a vykonávajú úkony údržby jednoduchých strojov a nástrojov, osvoja si základné zásady 

ochrany životného prostredia, bezpečnosti práce a hygieny svojho pracoviska. Vo vyučovacom procese sa okrem 

odbornej zložky naučia estetickému cíteniu, podľa možnosti si vyformujú svoju osobnosť, osvoja si základy 

etických a morálnych hodnôt spoločenského a občianskeho života. 

V oblasti ďalšieho rozvoja môže absolvent po úspešnom ukončení 9. ročníka ZŠ pokračovať v štúdiu 

v trojročnom učebnom odbore. Absolvent dokáže vykonať manipuláciu v sklade materiálu a drobnej prípravy, 

v sklade hotových výrobkov.  

 

Absolvent učebného odboru 3178 F výroba konfekcie po absolvovaní vzdelávacieho programu disponuje týmito 

kompetenciami: 

5.1.1.1 Kľúčové kompetencie 

Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 

Absolvent má: 

 - zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 

 - identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti, 

 - vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností, 

 - vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia,  

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

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

 

Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať v 

štátnom, materinskom a cudzom jazyku 

 

Absolvent má: 

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

 - riešiť ľahšie matematické príklady a rôzne situácie, 

 - identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať jednoduché informácie, 

 - pracovať s elektronickou poštou. 
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Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 

Absolvent má: 

 - prejaviť empatiu a sebareflexiu,  

 - vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu, 

 - pozitívne motivovať seba a druhých, 

 - ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie),  

 - stanoviť priority cieľov, 

 - prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje, 

 - diskutovať a pozorne počúvať druhých, 

 - spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, 

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

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

 - prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom. 

 

5.1.1.2 Odborné kompetencie 

 

 Požadované vedomosti 

 

Absolvent pozná:  
 

 ovládať a používať základnú odbornú terminológiu svojho odboru, 

 poznať jednoduché a menej náročné  pracovné postupy výroby textilného materiálu, 

 poznať základné väzobné a pletiarenské techniky,  

 osvojiť si nenáročné pracovné postupy spracovania textilných a odevných materiálov, 

 ovládať funkcie pracovných nástrojov používaných vo výrobe,  

 poznať funkcie jednoduchých výrobných zariadení, 

 na primeranej úrovni ovládať primárne a pomocné techniky, 

  ovládať ručné pracovné postupy, poznať ochranné pracovné prostriedky  

 ovládať pracovné postupy opráv chybných výrobkov, 

 vedieť na primeranej úrovni zhodnocovať kvalitu výrobkov, 

 mať vedomosti o dokončovacích procesoch textilnej , odevnej tvorby , 

 manipulovať s materiálom , hotovými výrobkami  

 poznať baliaci a adjustačný proces, osvojiť si vedomosti o skladovaní hotových výrobkov, 

 poznať základné zásady bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia, 

 mať znalosti o údržbe strojov a zariadení, 

 získať vedomosti o zásadách estetického cítenia.    

 

Požadované zručnosti 

 

Absolvent vie:    

 na primeranej úrovni ovládať primárne a pomocné techniky a technológie, 

 používať nástroje, jednoduché stroje a zariadenia používané v danej výrobe, 

 používať jednoduché a menej náročné  pracovné postupy, 

 vedieť čítať odbornú dokumentáciu na primeranej úrovni a podľa nej zhotovovať    výrobky, 

 ovládať menej náročnú a jednoduchú údržbu používaných strojov a zariadení, nástrojov a čistenie 

pracovných pomôcok, 

 ovládať jednoduchú odbornú terminológiu, 
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 vedieť skladovať, manipulovať a ošetrovať hotové výrobky, 

 opravovať vzniknuté chyby výrobkov, väzieb, 

 dodržiavať hygienu práce a pracoviska, 

 dodržiavať základné zásady bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia, 

 osvojiť si pravidlá ochrany pred úrazom, 

 vykonávať jednoduché úkony údržby pracovných prostriedkov, 

 poznať jednoduché ekonomické a právne zásady organizácie práce, 

 nakladať hospodárne so zverenými prostriedkami, 

 ovládať jednoduché primárne a pomocné techniky a technológie,  

 používať nástroje, jednoduché stroje a zariadenia používané v danej výrobe, 

 používať jednoduché a menej náročné  pracovné postupy, 

 vedieť čítať nenáročnú  odbornú dokumentáciu  a podľa nej zhotovovať    výrobky, 

 ovládať menej náročnú a jednoduchú údržbu používaných strojov a zariadení, nástrojov a čistenie 

pracovných pomôcok, 

 ovládať jednoduchú odbornú terminológiu, 

 vedieť skladovať, manipulovať a ošetrovať hotové výrobky, 

 opravovať vzniknuté chyby výrobkov, väzieb, 

 dodržiavať hygienu práce a pracoviska, 

 dodržiavať základné zásady bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia, 

 osvojiť si pravidlá ochrany pred úrazom, 

 vykonávať jednoduché úkony údržby pracovných prostriedkov, 

 poznať jednoduché ekonomické a právne zásady organizácie práce, 

 nakladať hospodárne so zverenými prostriedkami.    

 

Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti    

Absolvent má : 

 

 samostatnosťou a vynaliezavosťou, 

 zodpovednosťou, dôslednosťou a presnosťou, 

 manuálnou zručnosťou, 

 koordináciou pohybov, intenzitou vykonávania pracovných úkonov, 

 vytrvalosťou, odolnosťou voči pracovnej záťaži, 

 iniciatívnosťou a adaptabilnosťou. 
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6 Učebný plán študijného odboru 3178 F výroba konfekcie 

 

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 pre navrhovanie odevov 

Kód a názov  ŠVP 31 Textil a odevníctvo, 2013-762/1845:2-925 

Kód a názov študijného odboru 3178 F výroba konfekcie 

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 
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Čísla, premenná a počtové výkony s číslami 

1 Matematika 2 1 

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 

Technické a technologické vzdelávanie 

Bezpečnosť práce 

Suroviny a materiály výroby 

Technické a technologické procesy výroby 

 Výroba konfekcie 5 3 

Praktická príprava 48  48  

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  

Pracovisko a odborná práca 

Technologické postupy 

 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 

Výroba konfekcie 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:  

a) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy. 

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

viachodinových celkov.  

d) 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.   

e) 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.  
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f) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov učebných odborov stredných odborných škôl v SR je 

učivo „Ochrana človeka a prírody“. 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. 


