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4. Charakteristika školského vzdelávacieho programu v učebnom odbore 2683 H  11 elektromechanik – 

silnoprúdová technika 

 

4.1 Popis školského vzdelávacieho programu 

 

Príprava v školskom vzdelávacom programe Elektrotechnika v učebnom odbore 2683 H 11 elektromechanik – 

silnoprúdová technika zahŕňa teoretické vyučovanie a praktickú prípravu. Teoretické vyučovanie je 

organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku v 

priestoroch dielni alebo na pracoviskách právnických a fyzických osôb. Trojročný odbor štúdia je koncipovaný 

homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre výkon elektrotechnických povolaní so základnými predpokladmi 

pre výkon podnikateľských aktivít.   

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. V 

odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na získanie teoretických vedomostí z elektrotechniky, elektroniky, 

výroby rozvodu a využitia elektrickej energie. V rámci odborného výcviku žiaci získavajú teoretické a praktické 

zručnosti na vykonávanie kvalifikovaných prác v oblasti elektrotechniky pri zaistenej bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich 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 diskusií 

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. 

Vedú žiakov k odmietaniu populistických praktík a extrémistických názorov. Učia ich chápať zložitosť 

medziľudských vzťahov a nevyhnutnosť tolerancie. Metódy činnostne zameraného vyučovania (praktické práce) 

sú predovšetkým aplikačného a heuristického typu (žiak poznáva reálny život, vytvára si názor na základe 

vlastného pozorovania a objavovania), ktoré im pomáhajú pri praktickom poznávaní reálneho sveta a života. Aj 

keby boli vyučovacie metódy tie najlepšie, nemali by šancu na úspech bez pozitívnej motivácie žiakov, tzn. 

vnútorné potreby žiakov vykonávať konkrétnu činnosť sú tou najdôležitejšou oblasťou výchovnovzdelávacieho 

procesu. Preto naša škola kladie veľký dôraz na motivačné činitele – účasť na súťažiach, verejné prezentácie 

výrobkov a pod. Uplatňované metódy budú konkretizované na úrovni učebných osnov jednotlivých predmetov. 

Metodické prístupy sú priebežne vyhodnocované a modifikované podľa potrieb a na základe skúseností 

vyučujúcich učiteľov.    

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.  Školský vzdelávací program 

Elektrotechnika je určený pre uchádzačov s dobrým zdravotným stavom. V prípade talentovaných žiakov sa 

výučba bude organizovať formou individuálnych učebných plánov a programov, ktoré sa vypracujú podľa 

reálnej situácie. Pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami sa pristupuje s ohľadom na 

doporučenie špeciálnych pedagógov a psychológov vo vzťahu na individuálne potreby žiaka, stupeň a typ 

poruchy, úroveň kompenzácie poruchy a možnosti školy. Učebný odbor 2683 H 11 elektromechanik nie je 
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vhodný pre žiakov s mentálnym postihnutím, s vážnymi poruchami zraku a sluchu a s vážnym telesným 

narušením.    

   

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 rozhovormi so 

žiakom, jeho rodičmi, ale aj s majstrami odborného výcviku.  Žiaci sú s hodnotením oboznámení.      

 

4. 2 Základné údaje o štúdiu 

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

i prípadné nadstavbové štúdium. Obsah učiva všeobecno-vzdelávacích predmetov je usporiadaný vo vzťahu 

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

Spoločensko-vedné predmety umožňujú absolventovi orientovať sa vo všeobecne ľudských, občianskych, 

spoločenských otázkach, prírodovedné predmety dotvárajú jeho vzťah k reálnemu svetu i k životnému 

prostrediu. 

Odborné vzdelávanie umožňuje absolventovi získať vedomosti z odborných predmetov, ktoré sú doplnené 

základnými ekonomickými, ekologickými, technickými a technologickými poznatkami. Zároveň mu umožňuje 

získané vedomosti aplikovať v praxi, pri riešení praktických problémov a vykonávaní praktických úkonov 

v profesii.  

Praktické vzdelávanie je zamerané na osvojovanie a upevňovanie zručností a spôsobilostí žiakov uvedených 

v profile absolventa. 

Spojenie všeobecného a  odborného vzdelania umožňuje pripraviť všestranne rozvinutú a adaptabilnú osobnosť 

schopnú uplatniť sa na dynamicky meniacom sa trhu práce.  

 

Kód a názov učebného odboru: 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 

Dĺžka štúdia: 3 roky 

Forma štúdia: denná 

Nevyhnutné vstupné požiadavky na 

štúdium: 

- podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací 

predpis o prijímacom konaní na stredné školy 

- zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium 

Spôsob ukončenia štúdia: Záverečná skúška 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške 

výučný list 

Poskytnutý stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie ISCED 3C 

Možnosti pracovného uplatnenia 

absolventa: 

Učebný odbor pripravuje absolventov na výkon povolania a 

odborných činností v oblasti elektrotechniky v  pracovných 

pozíciách ako servisný technik elektrických strojov a zariadení, 

pracovník montáže bytových a priemyselných elektroinštalácií, 

súkromný podnikateľ v oblasti poskytovania elektrotechnických 

služieb a pod. 

Nadväzná odborná príprava (ďalšie 

vzdelávanie): 

Nadstavbové štúdium pre absolventov trojročných učebných 

odborov v študijných odboroch 2675 4 01/2675 L 01, 2675 4 

02/2675 L 02 - úplné stredné odborné vzdelania na úrovni ISCED 

3A. Špeciálne kurzy na rozšírenie odbornej kvalifikácie   

 



Názov a adresa školy 

 

Stredná odborná škola technická,  

Kukučínova 23, 040 01 Košice    

Druh školy Štátna 

Názov školského vzdelávacieho programu Technik pre silnoprúdovú techniku 

Kód a názov ŠVP 26 Elektrotechnika  2014-2143/30012:5-10E0 
Kód a názov študijného odboru 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 

Stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia Denné štúdium pre absolventov základnej školy 

Vyučovací jazyk Slovenský 

 

 

Školský vzdelávací program Technický pracovník v oblasti elektrotechniky pre učebný odbor 2683 H 11 

elektromechanik – silnoprúdová technika 

 

4.3 Organizácia výučby 

Príprava v školskom vzdelávacom programe Elektrotechnika v učebnom odbore 2683 H 11 elektromechanik – 

silnoprúdová technika zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie.  Výučba je organizovaná v týždňových cykloch 

– strieda sa jeden týždeň teoretického vyučovania a jeden týždeň odborného výcviku. Teoretické vyučovanie je 

organizované v priestoroch školy na 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 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. Všeobecné vzdelávanie dáva predpoklady pre 

lepšiu adaptabilitu v praxi, pre sústavné somovzdelávanie a ďalšie štúdium. Obsah učiva všeobecno-

vzdelávacích predmetov je usporiadaný vo vzťahu k odborným predmetom vzhľadom na celkový rozvoj 

osobnosti i profesionálnu pripravenosť žiaka. Spoločensko-vedné predmety umožňujú absolventovi orientovať 

sa vo všeobecne ľudských, občianskych, spoločenských otázkach, prírodovedné predmety dotvárajú jeho vzťah 

k reálnemu svetu  i k životnému prostrediu. 

Odborné vzdelávanie umožňuje absolventovi získať všetky potrebné vedomosti z odborných predmetov, 

uvedené v  profile absolventa, ktoré sú doplnené základnými ekonomickými, technickými a technologickými 

poznatkami. Zároveň mu umožňuje získané vedomosti aplikovať v praxi, pri riešení praktických problémov 

a vykonávaní praktických úkonov v profesii. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť 

ekonomiky, odborného kreslenia, technológie, rozvodov a využitia elektrickej enegie, elektrického merania, 

elektroniky a elektrických strojov a prístrojov. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie 

ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.  

Praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku v škole, alebo priamo na pracoviskách 

zamestnávateľov. Praktické vyučovanie umožňuje žiakovi získať zručnosti potrebné pre profesiu 

elektromechanik – silnoprúdová technika. Žiaci získavajú zručnosti, pracovné návyky a rozširujú si odborné 

vedomosti potrebné na vykonávanie práce. Naučia sa správne ovládať pracovné nástroje, náradie a pomôcky, 

ovládajú technologické postupy podľa predpísaných noriem alebo predpisov. 

Spojenie všeobecného a odborného vzdelania umožňuje pripraviť všestranne rozvinutú a adaptabilnú osobnosť 

schopnú uplatniť sa na dynamicky sa meniacom trhu práce.  

4.4 Zdravotné požiadavky na žiaka 

 

Na prijatie do učebného odboru  2683 H 11 elektromechanik –silnoprúdová technika  môžu 

byť prijatí uchádzači s dobrým zdravotným stavom. Prijatiu uchádzača do elektrotechnického 

odboru z hľadiska zdravotného stavu prekážajú najmä poruchy:  

• Porucha zraku - farbocitlivosť  

• Ťažké poruchy sluchu  

• Poruchy nosného a pohybového systému  

• Srdcové vady  

• Choroby nervového systému  

• Poruchy koordinácie a záchvatové stavy  

V prípade uchádzača so zmenenou pracovnou schopnosťou je treba predložiť odporúčanie posudkovej 

komisie sociálneho zabezpečenia.    
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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. 

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 učebného odboru 2683 H  11 elektromechanik – silnoprúdová technika 

 

 Charakteristika absolventa 

 

Absolvent trojročného učebného odboru 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika má ucelené 

základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre prácu s elektrickými zariadeniami, kde môže 

využívať štandardné elektrické a elektronické meracie prístroje a diagnostickú techniku. Absolvent je spôsobilý 

na výkon náročnejších pracovných činností, zvláda metódy a postupy práce, využíva správne pracovné 

prostriedky, dodržiava bezpečnostné predpisy pri práci. Absolventi sú kvalifikovaní pracovníci schopní 

vykonávať nastavovanie, obsluhu a údržbu mechanizačných prostriedkov, strojov a zariadení v technologických 

procesoch, zabezpečovať produkciu s ohľadom na ekonomiku a ekológiu výroby v rozsahu podľa príslušného 

odboru. Je schopný pracovať samostatne alebo v pracovnom kolektíve pri rešpektovaní princípov osobnej a 

kolektívnej zodpovednosti pri plnení pracovných úloh. Výstupným certifikátom vzdelávania na stupni ISCED 
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3C je výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške. Následným vykonaním skúšky podľa vyhlášky MPSV a R 

SR č.718/2002 Z.z. získa Odbornú spôsobilosť elektrotechnika podľa par.21.Ďalší rozvoj absolventov je možný 

vzdelávaním v nadstavbovom štúdiu pre absolventov stredných odborných učilíšť a vykonaním maturitnej 

skúšky. Rozsah jeho vedomosti mu umožňuje samostatne sa vzdelávať štúdiom odbornej literatúry a tiež 

zahraničných odborných časopisov. Absolvent ovláda na primeranej úrovni informačno-komunikačné 

technológie. Získané vedomosti mu dávajú predpoklady konať v súlade s právnymi normami, zásadami 

vlastenectva a demokracie.    Kompetenčný profil absolventa sme vytvorili na základe kompetencií uvedených v 

ŠVP a analýzy povolania v priamej spolupráci so zamestnávateľmi. Týmto má absolvent učebného odboru 

garantované získanie aktuálnych vedomostí, zručností a kompetencií v závislosti od potrieb zamestnávateľov.  

 

5.1.1 Kompetencie absolventa  

Absolvent učebného odboru  2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika po absolvovaní vzdelávacieho 

programu disponuje týmito kompetenciami: 

5.1.1.1 Kľúčové kompetencie 

a)  Spôsobilosť konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 

Absolvent má: 

 posudzovať reálne svoje fyzické a duševné možnosti, odhadovať dôsledky svojho konania a správania sa 

v rôznych situáciách, 

 vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém  a postoje, 

 reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 

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

podmienok, 

 vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia, 

 reagovať adekvátne na hodnotenie svojho vystupovania a spôsobov správania zo strany iných ľudí, prijímať 

rady a kritiky,  

 plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou využívania sebakontroly, 

sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania, 

 overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých, 

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

dôsledkov nezdravého životného štýlu a závislostí, 

 prijímať a zodpovedne plniť dané úlohy, 

 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.  

 

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

v štátnom, materinskom a cudzom jazyku 

Absolvent má: 

 rozumieť bežnému a odbornému ústnemu a písomnému prejavu druhých, 

 komunikovať zreteľne  a kultivovane na primeranej odbornej úrovni v štátnom a materinskom jazyku, 

 formulovať svoje myšlienky zrozumiteľne a súvisle, v písomnom prejave prehľadne a jazykovo správne, 

 zúčastňovať sa aktívnej diskusie, formulovať svoje názory a postoje,   
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 ovládať základy komunikácie v cudzom jazyku pre základné pracovné uplatnenie podľa potrieb a charakteru 

príslušnej odbornej kvalifikácie,  

 chápať výhody ovládania cudzích jazykov pre životné a spoločenské uplatnenie a prehlbovať svoju 

jazykovú spôsobilosť, 

 spracovávať bežné  administratívne písomnosti a pracovné dokumenty, 

 dodržiavať jazykové a štylistické normy,    

 používať odbornú terminológiu a symboliku, 

 vyjadrovať sa a vystupovať v súlade so zásadami kultúry prejavu a správania sa, 

 využívať svoje vedomosti pri riešení bežných problémových situácií, 

 ovládať prácu s príručkami, učebnicami, odborným textom a primerane ich interpretovať, 

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

 pracovať s elektronickou poštou, 

 ovládať užívateľské operácie na počítači  na úrovni spotrebiteľa a vnímať digitálnu gramotnosť ako 

východisko pre  celoživotné vzdelávanie, 

 rozvíjať svoju tvorivosť, 

 využívať informačné zdroje  poskytujúce prístup k informáciám a príležitostiam na vzdelávanie v celej 

Európe. 

 

c)  Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 

Absolvent má: 

 
 prejaviť empatiu a sebareflexiu, 

 vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu, 

 pozitívne motivovať seba a druhých, 

 stanoviť priority cieľov, 

 prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje, 

 konštruktívne diskutovať a pozorne počúvať druhých, 

 uzatvárať jasné dohody, 

 rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností, 

 spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, 

 samostatne pracovať v menšom kolektíve, 

 zmerať vlastnú činnosť na dodržiavaní osobnej zodpovednosti a dosiahnutie spoločného cieľa v pracovnom 

kolektíve, 

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

 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. 

 

 

5.1.1.2 Odborné kompetencie 

 

a)  Požadované vedomosti 

 

Absolvent má:  
 

 poznať základnú odbornú terminológiu používanú v elektrotechnickejj praxi, 

 poznať základné úlohy odvetvia a odboru, 
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 profesionálne rozlíšiť a definovať základné elektrotechnické pojmy – živá a neživá časť elektrického 

zariadenia, ochrany živých a neživých častí elektrických zariadení, účinky elektrického prúdu na ľudský 

organizmus, prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom, 

 poznať farebnú identifikáciu vodičov, rozumie písmenovému značeniu vodičov a káblov,  

definovať základné druhy elektrických pohonov,  

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

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

 samostatne čítať technické výkresy, elektrotechnické schémy, pracovné návody,  

 samostatne kresliť a rysovať jednopólové a viacpólové schéma elektrických zariadení, blokové schémy, 

základné strojnícke súčiastky,  

 pri pracovnom riešení úloh používať výpočtovú techniku a grafické aplikácie pre počítačovú podporu 

konštruovania a vytvárania návrhov, zostáv a simulácií, typu AutoCAD, PTC ProDesktop a pod.,  

 definovať a určiť materiály používané v elektrotechnike,  

 určiť druhy a použitie spojov používaných v elektrotechnike,  

 správne navrhnúť plošný spoj vzhľadom na funkčnosť elektronického zariadenia a minimalizáciu rozmerov,  

 vykonávať údržby a odstraňovať poruchy elektrických zariadení nízkeho, vysokého napätia a automobilov,  

 definovať princíp činnosti polovodičových súčiastok a ich možnosti použitia v elektronických obvodoch,  

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

dopady na životné prostredie,  

 riešiť jednoduché technické výpočty za použitia elektrotechnických tabuliek a noriem,    

 vykonávať prevody medzi elektrickými veličinami, ovládať základné elektrotechnické veličiny a jednotky,   

 definovať činnosť a princíp základných regulačných obvodov a pozná základné charakteristické veličiny 

regulačných obvodov,  

 samostatne  zostavovať  elektricko-pneumatické  regulačné  obvody  s využitím signalizácie 

stavov ( Festo technológie),  

 uviesť moderné technologické trendy v oblasti elektrotechniky,  

 určiť správne technologické postupy pri údržbárskych, diagnostických, výrobných a iných činnostiach,  

 ponúknuť know -how elektrotechnickej oblasti v rámci stredného odborného vzdelania,  

 

 

 

b)  Požadované zručnosti 

 

Absolvent vie:    
 

   prakticky ovládať základné spôsoby ručného a strojového obrábania materiálov,  

 prakticky realizovať základné elektroinštalačné a montážne práce,  

 vykonávať údržbu a opravy elektrických strojov a prístrojov nízkeho, vysokého napätia,  

 diagnostikovať pomocou meracích prístrojov chybu elektronického alebo elektrického zariadenia,  

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

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

 spájať elektricky vodivé materiály rôznymi spôsobmi,  

 prakticky používať meracie prístroje na meranie základných elektrických veličín, vie namerané hodnoty 

vyhodnotiť a použiť,  

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

 niesť zodpovednosť za vykonanú prácu, dodržiavať pracovnú disciplínu,  
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 viesť sprievodnú dokumentáciu o údržbe a opravách elektrických zariadení, resp. automobilov, viesť 

evidenciu spotreby a výkonov,  

 samostatne podnikať  v odbore v súlade s vyhláškou MPSV a R SR č.718/2002Z.z.  

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

 prakticky zabezpečiť pracovisko z hľadiska bezpečnosti práce, dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, hygieny práce a ochrany životného prostredia,  

 správne poskytnúť prvú pomoc pri úraze elektrickým prúdom,  

 

  

c)  Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti    

Absolvent sa vyznačuje: 

 

    dôslednosťou a zodpovednosťou pri riešení pracovných poninností,  

    samostatnosťou pri práci, samostatným riešením bežných úloh, 

    schopnosťou spolupráce, spoľahlivosťou a presnosťou, 

    kreatívnym myslením, 

    adaptabilnosťou na zmenu podmienok jednotlivých pracovísk, 

    schopnosťou prechádzať z jednej činnosti na inú, 

    organizačnými a komunikatívnymi vlastnosťami, 

    toleranciou nepohodlia a schopnosťou pracovať v nepohodlnej polohe, 

    samostatnosťou, dôslednosťou, vytrvalosťou, vynaliezavosťou, pozornosťou a opatrnosťou, 

    zmyslom pre detail a poriadok, 

    priestorovou  a plošnou predstavivosťou, 

    zmyslom pre súmernosť a citom pre vodorovnú a zvislú rovinu, 

    manuálnou zručnosťou, vykonávaním telesnej práce rukami, 

    organizačnými schopnosťami, 

    estetickým citom, 

    citlivým vzťahom k živej prírode.             

 



 

                                           
 

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

Názov ŠkVP Technik pre silnoprúdovú techniku 

Kód a názov  ŠVP 26 Elektrotechnika, 2014-2143/30012:5-10E0 

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 

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 22  27 5 

Jazyk a komunikácia 11,5  26 2 

Zvuková rovina jazyka a pravopis 

3,5 
Slovenský jazyk a literatúra 

 
5,5 2 

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 

Počúvanie s porozumením 

8 Anglický jazyk / Nemecký jazyk 8  

Čítanie s porozumením 

Písomný prejav 

Ústny prejav 

Interkultúrna komunikácia 

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  2 1 

Dejepis  

Občianska náuka 2 1 
Vplyv hospodárskych podmienok na život človeka. Zmysel a spôsob života 

 Estetika životného prostredia 

Ľudové a regionálne umenie 
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Aplikácia poznatkov z umenia a kultúry do života 

Úvod do spoločenského vzdelávania. Psychológia osobnosti 

Sociálna psychológia a základy komunikácie 

Demokracia a jej fungovanie 

Človek a príroda 1  2 1 

Človek a životné prostredie 

 Fyzika 2 1 
Elektrické a magnetické javy 

Svetlo a žiarenie 

Formy a príčiny mechanického pohybu, štruktúra a vlastnosti látok 

Matematika a práca s informáciami 3  4 1 

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami 

3 Matematika 4 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 4,5  4,5  

Zdravie a jeho poruchy 

4,5 Telesná a športová výchova 4,5  
Zdravý životný štýl 

Telesná zdatnosť a pohybová výkonnost 

Športové činnosti pohybového režimu 

Odborné vzdelávanie 65,5  72 6,5 

Teoretické vzdelávanie 18  21  

Ekonomické vzdelávanie – ekonomika, svet práce, pravidlá riadenia osbobných financií, výchova k podnikaniu, 

spotrebiteľská výchova 

Technické vzdelávanie 

Technologické vzdelávanie 

 

Ekonomika 2 

3 

Úvod do sveta práce 1 

Odborné kreslenie 2 

Základy elektrotechniky 2 

Technológia 2 

Elektrické merania 2 

Elektronika 2 

Rozvod elektrickej energie 2 

Využitie elektrickej energie 3 

Elektrické stroje a prístroje 3 

Praktická príprava 47,5  51  

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Technologické procesy 
 Odborný výcvik 51 3,5 

Disponibilné hodiny 24    

CELKOM 132  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. 3. Spolu 

Všeobecnovzdelávacie predmety 12 9 6 27 

Slovenský jazyk a literatúra a) 2 2 1,5 5,5 

Anglický jazyk / nemecký jazyk a) 3 3 2 8 

Etická výchova/náboženská výchova a), b) 1 0 0 1 

Občianska náuka 1 1 0 2 

Fyzika 1 1 0 2 

Matematika a) 2 1 1 4 

Telesná a športová výchova a), c) 2 1 1,5 4,5 

Odborné predmety 21 24 27 72 

Ekonomika 0 0 2 2 

Úvod do sveta práce 0 1 0 1 

Odborné kreslenie 2 0 0 2 

Základy elektrotechniky 2 0 0 2 

Technológia 2 0 0 2 

Elektrické merania 0 1 1 2 

Elektronika 0 2 0 2 

Rozvod elektrickej energie 0 1 1 2 

Využitie elektrickej energie 0 2 1 3 

Elektrické stroje a prístroje 0 2 1 3 

Odborný výcvik a),d) 15 15 21 51 

Spolu 33 33 33 99 

Účelové kurzy     

Ochrana života a zdravia f)     

 

Prehľad využitia týždňov  

 

Činnosť 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 30 

Záverečná skúška - - 1 

Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie, 

výchovno-vzdelávacie akcie ai.)  
7 6 6 

Účasť na odborných akciách e) - 1 - 

Spolu týždňov 40 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“. 



Názov a adresa školy 

 

Stredná odborná škola technická,  

Kukučínova 23, 040 01 Košice    

Druh školy Štátna 

Názov školského vzdelávacieho programu Technik pre silnoprúdovú techniku 

Kód a názov ŠVP 26 Elektrotechnika  2014-2143/30012:5-10E0 

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

Stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia Denné štúdium pre absolventov základnej školy 

Vyučovací jazyk Slovenský 

 

Školský vzdelávací program Technický pracovník v oblasti elektrotechniky pre učebný odbor 2683 H 11 

elektromechanik – silnoprúdová technika 

 

 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. 

  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.  


