
  UČEBNÝ PLÁN UČEBNÉHO ODBORU 2683 H 11 ELEKTROMECHANIK –  

  SILNOPRÚDOVÁ TECHNIKA 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola technická, 

Volgogradská 1,080 01 Prešov 

Názov ŠkVP Elektrotechnika 

Kód a názov  ŠVP 26 Elektrotechnika  

Kód a názov učebného odboru 
2683 H 11 Elektromechanik –silnoprúdová 

technika   

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie  

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia externá večerná 

Druh školy štátna 

Vyučovací jazyk slovenský  

Kategórie a názvy 

vyučovacích predmetov 

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. Spolu 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 9 14,5 23,5 

Teoretické vzdelávanie 3 2,5 5,5 

základy elektrotechniky a) 1 0 1 

využitie elektrickej energie a) 1 0 1 

rozvod elektrickej energie a), c) 1 1 2 

elektrické merania c), d) 0 0,5 0,5 

elektrické stroje a prístroje a) 0 1 1 

Praktická príprava 6 12 18 

odborný výcvik c), d) 6 12 18 

Spolu 9 14,5 23,5 

 

Poznámky k učebnému plánu:  

a) V jednotlivých vyučovacích predmetoch má vyučujúci možnosť upraviť obsah učiva až do 
výšky 30% v každom ročníku zaradením nových poznatkov, vyplývajúcich z aktuálneho 
rozvoja vedy a techniky a z potreby prispôsobiť učivo aktuálnym potrebám odboru, trhu 
práce, alebo regiónu. Zmeny v obsahu učiva odborných predmetov navrhuje príslušná 
predmetová komisia na základe požiadaviek zamestnávateľa. 

b) Počet týždenných vyučovacích hodín v školskom vzdelávacom  programe je 9 hodín v 

prvom ročníku štúdia, v druhom ročníku je 14,5 hodín a za celé štúdium je počet 

týždenných hodín 23,5 hodín  (celkový počet hodín za celé štúdium 752 hodín). Do 

celkového počtu hodín za štúdium sa počíta priemer 32 týždňov, spresnenie počtu hodín 

za štúdium bude predmetom školských učebných plánov. Časová rezerva sa využije na 

opakovanie a doplnenie učiva a v poslednom ročníku na prípravu a absolvovanie 

záverečnej skúšky. 

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



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) Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne záväznými 

právnymi predpismi.  

f) Dĺžka externej formy štúdia trvá dva roky. 

g) Záverečná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy. 
 
 

Prehľad využitia týždňov: 

Činnosť 1. ročník 2. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 32 32 

Záverečná skúška x 1 

Časová rezerva (účelové kurzy, opakovanie učiva, 

exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a i.) 
x x 

Spolu týždňov 32 33 

 

 


