
UČEBNÝ PLÁN

STROJÁRSTVO – VÝROBA, MONTÁŽ A OPRAVA PRÍSTROJOV,
STROJOV A ZARIADENÍ

Názov a adresa školy Stredná odborná škola strojnícka,
Športová 1326 Kysucké Nové Mesto

Názov školského vzdelávacieho programu strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a
zariadení

Kód a názov študijného odboru 2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov ,
strojov a zariadení

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia 2 roky
Forma štúdia denná, nadstavbové štúdium
Druh školy štátna
Vyučovací jazyk slovenský

Kategórie a názvy vyučovacích
predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1 2 Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety 16 16 32

slovenský jazyk a literatúra 4 5 9

anglický jazyk b) 4 4 8

dejepis 1 1 2

fyzika 2 2 4

matematika 3 2 5

Informatika a) 1 1 2

telesná a športová výchova a), c) 1 1 2

Odborné predmety 17 17 34

technická mechanika 2 2 4

technické merania 1 1 2

technická príprava výroby 1 – 1

technológia montáže 2 2 4

ekonomika 2 2 4

výpočtová technika a), e) 1 2 3

programovanie CNC strojov a) , e) 2 2 4

odborná prax a) 6 6 12

Spolu 33 33 66



Poznámky k učebnému plánu:

a) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy.
c) Predmety etická výchova/náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 20

žiakov. Predmety sú klasifikované.
d) Predmet ma charakter cvičení.
e) Predmet telesná výchova možno vyučovať 1 hodinu týždenne aj v popoludňajších hodinách a spájať ju do

viachodinových celkov.
g) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov učebných odborov stredných odborných škôl v SR je

učivo „Ochrana zdravia a života“. Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami a samostatným kurzom
na ochranu zdravia a človeka. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku priamo v teréne. Samostatný kurz
je organizovaný v 3. ročníku a  je súčasťou plánu práce školy

h) V 1. a 2. ročníku je súčasťou vyučovania týždenný telovýchovno-výcvikový kurz. Účelové  kurzy sa
realizujú v rámci sedemtýždňovej časovej rezervy v školskom roku. Lyžiarsko-výcvikový kurz  sa realizuje
5 dní (7 hodín denne) v 1. ročníku. Plavecký výcvik sa organizuje v rozsahu 5 dní (7 hodín denne) v 2.
ročníku.


