
 

                                           
 

                             Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice 

 

Školský vzdelávací program Technik pre stavebné technológie, stavebné materiály a obsluhu zariadení v odbore pre 

učebný odbor 3661 H murár 

 

 

 

 

Školský vzdelávací program 
 

 

Technik 
pre stavebné technológie, stavebné 

materiály a obsluhu zariadení v 

odbore 
 

 

 
 

 
 

 



 

                                           
 

                             Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice 

 

Školský vzdelávací program Technik pre stavebné technológie, stavebné materiály a obsluhu zariadení v odbore pre 

učebný odbor 3661 H murár 

 

 

 

 

 

4. Charakteristika školského vzdelávacieho programu v učebnom odbore 3611 H  murár 

 

4.1 Popis školského vzdelávacieho programu 

 

Školský vzdelávací program pre učebný odbor 3661 H murár má za cieľ pripraviť absolventa so všeobecno-

vzdelávacím základom, s odbornými a teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami tak, aby bol 

schopný samostatne vykonávať odborné činnosti spojené s murovaním nosného a výplňového muriva, priečok 

a komínov, zhotovovaním vnútorných a vonkajších omietok, vykonávaním betonárskych prác, zhotovovaním 

obkladov a dlažieb, osadzovaním prekladov a výrobkov pridruženej stavebnej výroby, zhotovovaním izolácii 

proti zemnej vlhkosti , tepelných a zvukových izolácií, vykonávaním údržby, opráv, adaptačných  a 

rekonštrukčných prác a montáží stavebných objektov. 

Štúdium je zamerané najmä na prípravu na povolanie murár a vykonávanie niektorých činností obkladača, 

betonára, omietkára, maliara, izolatéra a montéra suchých stavieb. Absolventi sa uplatňujú v stavebných 

dodávateľských firmách pri realizácii a obnove bytových, občianskych, priemyselných a poľnohospodárskych 

stavieb. 

 

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: 3661 H murár 

 

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: 

V pracovných pozíciách murár, omietkár, betonár, izolatér a montér 

suchých stavieb v štátnych a súkromných firmách, neskôr aj ako 

živnostník v danom odbore. 

Nadväzná odborná príprava (ďalšie 

vzdelávanie): 

Nadstavbové štúdium v odbore stavebníctvo ukončené maturitnou 

skúškou. 
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4.3 Organizácia výučby 

Príprava v školskom vzdelávacom programe Stavebníctvo, geodézia, kartografia v učebnom odbore 3661 H 

murár 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, materiálov, technológie, stavebných konštrukcií. 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 murár. 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 

Do učebného odboru môžu byť prijatí chlapci zdraví a fyzicky zdatní. Uchádzač má byť bez porúch nosného 

a pohybového systému, ako sú poruchy chrbtice, dolných končatín vrátane stavu po kongenitálnom postihnutí, 

ploché nohy, varixy a pod.  a bez postihnutia horných končatín, čo obmedzuje najmä funkciu veľkých kĺbov. 

Nemá mať kožné choroby, najmä na rukách, chronické a alergické ochorenia dýchacích ciest, srdcové ochorenia, 

choroby obličiek a močových ciest a záchvatové stavy, epilepsiu, choroby nervovej sústavy sprevádzané 

poruchami koordinácie a závratmi. Uchádzač musí mať dobrý sluch a zrak. Požadovaná ostrosť obidvoch očí má 

byť aspoň 5/15 s prípadnou korekciou +/-4,0D.  Prekážajú poruchy priestorového videnia.  

Odbor nie je vhodný pre chlapcov so zmenenou pracovnou schopnosťou. Do učebného odboru môžu byť prijatí 

len uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť posúdil a písomne potvrdil dorastový lekár. 

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 
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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. 
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5. Profil absolventa učebného odboru 3661 H  murár 

 

 Charakteristika absolventa 

 

Absolvent učebného odboru murár je kvalifikovaný odborný zamestnanec schopný samostatne pracovať. Má 

príslušné vedomosti a zručnosti v danom odbore. Vie sa orientovať v projektovej dokumentácii, pozná vlastnosti 

stavebných materiálov a vie správne voliť technologické postupy prác, murovať nosné a výplňové murivo, 

zhotovovať vnútorné a vonkajšie omietky, jednoduché obklady a dlažby, vykonávať betonárske práce, 

zhotovovať izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, tepelné a zvukové izolácie, vykonávať údržbu, opravy 

a rekonštrukcie stavieb, osadzovať výrobky pridruženej stavebnej výroby a vykonávať jednoduché stavebno-

montážne práce. 

Absolvent má potrebné všeobecné vzdelanie a široký odborný profil pre kvalifikovaný výkon odborných 

činností. Je dostatočne adaptabilný v príbuzných odboroch, je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti 

a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov. Je schopný cieľavedome, rozvážne a rozhodne 

konať. Má byť schopný pracovať v tíme, aktívne sa podieľať na organizácii a riadení pracoviska, sústavne sa 

vzdelávať, trvalo sa zaujímať o vývoj stavebných materiálov a technológií, ovládať manuálne zručnosti, konať 

v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. V práci je schopný 

uplatňovať moderné metódy a technológie, logické myslenie, samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívu. 

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

pre absolventov trojročných učebných odborov v rámci denného alebo diaľkového nadstavbového štúdia na 

úrovni ISCED 3A v študijnom odbore 3659 4 stavebníctvo dennou, večernou alebo externou formou a získať 

úplné stredné odborné vzdelanie. Svoju kvalifikáciu môže zvyšovať rôznymi vzdelávacími aktivitami, prípadne 

môže získať aj inú kvalifikáciu ako je kvalifikácia v danom učebnom odbore.  

Po niekoľkomesačnej praxi je absolvent pripravený samostatne vykonávať činnosti v povolaniach murár, 

omietkár, obkladač, betonár, izolatér a montér suchých stavieb. 

 

5.1.1 Kompetencie absolventa  

Absolvent učebného odboru 3611 H  murár 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, 
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 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,   

 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, 
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 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 stavebnej praxi, 

 poznať základné úlohy odvetvia a odboru, 

 poznať hlavné časti objektov pozemných stavieb, 

 poznať stavebné a technické výkresy, skice, schémy a pracovné návody, 

 poznať orientáciu v normách, 

 poznať pravidlá zobrazovania v pravouhlom premietaní a spôsoby zobrazovania 

         jednotlivých konštrukčných prvkov, 

 poznať druhy, vlastnosti a použitie stavebných materiálov, stanoviť ich množstvo   

         potrebné pre jednotlivé druhy prác, 

 poznať spôsoby manipulácie, dopravy a skladovania stavebných materiálov, 

 poznať zásady statického spolupôsobenia zvislých a vodorovných nosných 

         konštrukcií,  

 poznať pracovné náradie, nástroje a pomôcky používané pri stavebných prácach 

         a pri montáži sadrokartónových systémov, 

 poznať stroje, prístroje a malú mechanizáciu používanú v odbore, 

 poznať prípravu, organizáciu a zabezpečenie pracoviska, 

 poznať väzby tehlového, tvarovkového a zmiešaného muriva, 

 poznať technologické postupy a princípy murovania múrov, pilierov, komínov 

         a klenieb, omietania, zhotovenia obkladov a dlažieb, 

 poznať podstatu výroby, dopravy a ošetrovania betónu a oceľobetónu, 

 poznať spôsoby ručného opracovania dreva, kovov a plastov, 

 poznať základné technologické postupy maliarskych a natieračských prác, 

 poznať technologické postupy pri ručnom a strojovom omietaní povrchov 

         stavebných konštrukcií, 

    poznať zásady zhotovenia jednoduchých izolácií proti vode a vlhkosti, tepelnýc a zvukových izolácií, 

    poznať technologické postupy a princípy osadzovania výrobkov pridruženej stavebnej výroby, 

    poznať technologické postupy a princípy údržby, rekonštrukcií, adaptácií a opráv stavebných objektov, 

    poznať vývoj stavebných slohov a starostlivosť o stavebné pamiatky, 

    poznať zásady hospodárneho využívania energie a zverených materiálových hodnôt, 

    poznať všeobecné pravidlá riešenia technologických úloh adekvátnych úrovni vzdelania, 

    poznať pracovné činnosti využívané v súčinnosti s technologickými postupmi, 

    poznať základy práce v oblasti informatiky v odbore, 

    poznať zásady kontroly kvality stavebných prác, 
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    poznať a dodržiavať platné predpisy a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri          

         práci, hygieny práce a ochrany pred požiarmi, 

    poznať zásady ochrany životného prostredia pri vykonávaní stavebnej činnosti.   

 

b)  Požadované zručnosti 

 

Absolvent vie:    

 

    orientovať sa v technickej a projektovej dokumentácii stavieb, 

    čítať stavebné výkresy, 

    zhotovovať jednoduché technické náčrty a skice, 

    ovládať potrebné výpočty týkajúce sa danej stavby a vyplývajúce z jeho náplne práce, 

    voliť správne technologické postupy práce, pripraviť pracovisko, pracovné náradie a pomôcky, 

    ovládať prípravu, používanie vhodných pracovných prostriedkov a drobnú mechanizáciu podľa špecifikácie 

    zabezpečovať bežnú údržbu pracovnýchprostriedkov, ktoré používa, 

    posúdiť, vybrať a určiť spotrebu vhodných stavebných materiálov vzhľadom k zvoleným pracovným               

   postupom, 

    ovládať technologické postupy a organizáciu odborných a pomocných prác, 

    ovládať hospodárne využívanie zverených materiálových hodnôt, šetriť energiu, používať materiálové    

   a výkonové normy,  

    ovládať rozmeriavanie, správne založenie a osadenie stavebných prvkov a konštrukcií podľa výkresovej  

   dokumentácie, 

    murovať nosné a výplňové múry, priečky, stĺpy, komíny a klenby z rôznych stavebných materiálov, 

    zhotovovať vnútorné a vonkajšie omietky s rôznou povrchovou úpravou z tradičných materiálov aj suchých  

   omietkových zmesí, 

    vykonávať základné maliarske a natieračské práce, 

    vykonávať jednoduché betonárske práce pri zhotovovaní konštrukcií z prostého betónu a oceľobetónu,  

    strihať, ohýbať, ukladať a viazať oceľovú výstuž do priemeru 10 mm, 

    zhotovovať a rozoberať debnenia jednoduchých konštrukčných prvkov,  

    zhotovovať jednoduché izolatérske práce proti vode a vlhkosti, tepelné a zvukové izolácie na vodorovných,  

   zvislých a šikmých konštrukciách,   

    zhotovovať cementové potery, mazaniny a podkladové betóny, 

    vykonávať priebežnú kontrolu zvislých a vodorovných rovín, výšok a spádov, 

    zhotovovať tehlové, kamenné, terazzové a keramické dlažby a obklady a zámkovú dlažbu,  

    ukladať drenážne rúrky, 

    zhotovovať sklobetónové konštrukcie, 

    vykonávať základné štukatérske práce a osadzovať jednoduché štukatérske prvky, 

    ručne opracovávať drevo, kovy a plasty, 

    osadzovať preklady, nosníky, parapetné dosky, okná, zárubne, zábradlia, konzoly a ostatné výrobky  

   pridruženej stavebnej výroby, 

    pripravovať a montovať oceľové nosné profily priečok a podhľadov, 

    zhotoviť montáž obkladov stien sadrokartónovými doskami a ich povrchové úpravy, 

    vykonať montáž podkrovia na drevenú aj kovovú konštrukciu, 

    zhotoviť zatepľovací systém fasád budov vrátane povrchovej úpravy, 

    montovať, demontovať a udržiavať jednoduché lešenie a ľahké vonkajšie lešenia, 

    vykonávať jednoduché búracie práce, 

    vykonávať údržbu a opravy opotrebovaných častí stavebných konštrukcií, rekonštrukcie a adaptácie  

   novodobých a historických objektov a stavebných montáží, 
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    vykonávať dokončovacie práce na stavbe, upratať pracovisko od zvyškov materiálov a odpadkov, 

    robiť jednotlivé druhy kontrolnej činnosti, hľadať spôsoby odstránenia výrobných chýb, 

    uvedomovať si zodpovednosť za výsledky svojej činnosti, dodržiavať technologické postupy, rešpektovať  

   pracovný poriadok a spolupracovať s ostatnými zamestnancami, 

    chrániť jestvujúci porast a vodné zdroje počas výstavby, 

    vykonávať terénne úpravy podľa technickej dokumentácie a požiadaviek na ochranu životného prostredia, 

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

    využívať ochranné pomôcky a zariadenia, 

    zaobchádzať s protipožiarnym zariadením, 

    dodržiavať pracovný poriadok a zásady správania sa v kolektíve spoluzamestnancov. 

  

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.             
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6 Učebný plán učebného odboru 3661 H murár 

 

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 stavebné technológie, stavebné materiály a obsluhu zariadení v odbore 

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

Kód a názov študijného odboru 3661 H murár 

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 

64,5 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 5 

Stavebné konštrukcie 2 

Materiály 3 

Prestavby budov 1 

Technológia 7 

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 2 1 5 

Stavebné konštrukcie 0 2 0 2 

Materiály 2 1 0 3 

Prestavby budov 0 0 1 1 

Technológia 2 3 2 7 

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“. 

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

viachodinových celkov.  
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 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.  

 


