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6 UČEBNÝ PLÁN  
 

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

Názov školského vzdelávacieho programu poľnohospodárska výroba 

Kód a názov študijného odboru 4572 F  poľnohospodárska výroba 

Stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia  Denná 

Druh školy Štátna 

Vyučovací jazyk slovenský 

Kategórie a názvy vyučovacích 
predmetov 

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1 2 Spolu 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 3,5 2,5 6 

Jazyk a komunikácia 

 slovenský jazyk a literatúra a) 0,5 0,5 1 

Človek a hodnoty 

 etická výchova / náboženská 
výchova b) 

1 1 2 

Človeka spoločnosť 

 občianska náuka  0,5 0,5 1 

Matematika a práca s informáciami 

 matematika 0,5 0,5 1 

Zdravie a pohyb 

 telesná a športová  výchova a) 1 - 1 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 27 28 55 

Teoretické vzdelávanie 

 poľnohospodárska výroba 3 4 7 

Praktická príprava 

 odborný výcvik c) 24 24 48 

Spolu  30,5 30,5 61 

Účelové kurzy 6 18 24 

kurz ochrany zdravia a života d) - 18 18 

telovýchovno-výcvikový kurz e) 6 - 6 

 
Prehľad využitia týždňov 1. ročník 2. ročník 
Vyučovanie poľa rozpisu 33 30 
Záverečná skúška – 1 
Časová rezerva (účelové kurzy, opakovania učiva, 
exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie 

7 6 

Spolu týždňov 40 40 
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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. Predmety sú klasifikované. 
c) Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Pre 

kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie 
požadovaných praktických zručností a činností formou odborného výcviku. Na 
odbornom výcviku sa môžu žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a 
ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa všeobecne záväzných 
právnych predpisov. Počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy sa riadi 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

c) 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 zdravia a človeka. Cvičenia 
sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku priamo v teréne. Samostatný kurz je organizovaný v 2. 
ročníku a  je súčasťou plánu práce školy 

d) V prvom 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 

 


