
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kód a názov študijného odboru 2675 M elektrotechnika 

Zameranie Priemyselná informatika 

Vyučovací jazyk Štátny jazyk - slovenský 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia Denné štúdium pre absolventov ZŠ 

Nevyhnutné vstupné požiadavky 

na štúdium 

Podmienky prijatia na štúdium ustanovuje 

vykonávací predpis o prijímacom konaní 

na SŠ 

Spôsob ukončenia štúdia Maturitná skúška 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní Vysvedčenie o maturitnej skúške,  

Dodatok k maturitnému vysvedčeniu, 

Osvedčenie odbornej spôsobilosti 

elektrotechnikov §21 

Poskytnutý stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie  

ISCED 3A 

Možnosti pracovného uplatnenia 

absolventa 

Študijný odbor pripravuje absolventov na 

výkon činnosti technika konštrukčného, 

technologického, montážneho 

a prevádzkového charakteru , ale aj na 

ďalšie funkcie v odborných útvaroch. 

Nadväzná odborná príprava 

absolventa a ďalšie vzdelávanie 

- vysokoškolské štúdium najmä 

technického smeru 

- pomaturitné štúdium 

Platnosť ŠkVP Od 1.septembra 2016 
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Korekcie školského vzdelávacieho programu: 

 

Názov ŠkVP Školský vzdelávací program odboru 

2675 M elektrotechnika 

Platnosť ŠkVP 
Dátum 

Revidovanie ŠkVP 
Dátum 

Zaznamenanie návrhu na inovácie, zmeny, 
úpravy a pod. 

01.09.2015   

 01.09.2018 Zapracovanie: Národného štandardu finančnej 
gramotnosti do predmetov matematika, občianska 
náuka a ekonomika 

 01.09.2018 Doplnenie: Do kompetencií absolventa doplnená 
veta: "Absolvent pozná pravidlá zdravého životného 
štýlu, má zdravé životné návyky, dbá o svoje zdravie." 

 01.09.2019 Zmena:  
Odstránenie časti Personálne zabezpečenie  
Odôvodnenie: 
Zosúladenie s ustanovením § 7 ods. 4 zákona č. 245/2008 
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 01.09.2019 Zmena:  
Odstránenie časti Podmienky na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní  
Odôvodnenie: 
Zosúladenie s ustanovením § 7 ods. 4 zákona č. 245/2008 
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 01.09.2019 Zmena:  
Odstránenie časti Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie 
pedagogických a odborných zamestnancov  
Odôvodnenie: 
Zosúladenie s ustanovením § 7 ods. 4 zákona č. 245/2008 
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

1.9.2019 01.09.2019 Zmena: 
Zavedenie novej vzdelávacej oblasti Priemyselná 
informatika 

1.9.2020 December 2018 Úprava učebného plánu na základe Dodatku č.6 k ŠVP pre 
skupinu odborov 26 elektrotechnika  - aktualizácia 
rámcových učebných plánov a poznámok k rámcovým 
učebným plánom pre dennú formu štúdia v ktorej sa 
zohľadňuje personálna  náročnosť z dôvodu skutočnej 
potreby delenia tried na skupiny tak, aby bola 
zabezpečená kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu. 

1.9.2021 Máj 2021 Úprava učebného plánu na základe Dodatku č.8 k ŠVP pre 
skupinu odborov 26 elektrotechnika  - úprava hodinovej 
dotácie všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov 
vzhľadom na triedy, v ktorých sú aj žiaci pripravujúci sa v 
systéme duálneho vzdelávania 
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Charakteristika školy 

 

Súkromná stredná odborná škola technická vznikla s cieľom zabezpečovania dostatku 

kvalifikovanej pracovnej sily pre spoločnosti združenia InTech. Zamestnávateľ očakáva, že 

absolvent školy bude mať potrebné teoretické vedomosti i dostatočné praktické zručnosti, že 

sa v pomerne krátkom čase dokáže adaptovať na pracovnú pozíciu, flexibilne prispôsobiť 

novým podmienkam.   

Očakáva i určitú úroveň personálnych i interpersonálnych zručností, motiváciu 

k práci, schopnosť zodpovedne plniť zverené úlohy, samostatne riešiť vzniknuté problémy. 

K tomu, aby kvalita vzdelávania bola na požadovanej úrovni je potrebné vytvoriť kvalitné 

podmienky  - vstupy a následne zabezpečiť kvalitné procesy. 

Zriaďovateľ školy 

 

Zriaďovateľom Súkromnej strednej odbornej školy technickej sa 1.septembra 2008 

stalo Združenie InTech Žiar nad Hronom z.p.o., ktoré vzniklo 13. februára 2008.  Jeho členmi 

sú: 

• Nemak Slovakia a.s.  

• Remeslo strojal s.r.o. 

• Hydro a.s.  

• Slovalco a.s. 

• Fagor Ederlan, a.s. 

• Tubapack a.s.  

• Mesto Žiar nad Hronom  

• Banskobystrický samosprávny kraj  

• Technická univerzita Košice 
 
Predsedom správnej rady združenia InTech Žiar nad Hronom z.p.o je Dr.h.c. Ing. Jozef 

Pittner, PhD., jeho riaditeľom PhDr. Marcel Pecník. 

Ciele združenia:  

a) vytvoriť efektívnu komunikačnú platformu medzi verejnou správou, vzdelávacími 
inštitúciami, podnikateľskými subjektmi a zahraničnými partnermi  

b) vytvoriť Centrum vzdelávania v oblasti výroby, spracovania a recyklácie ľahkých 
kovov, ktorého základnou úlohou bude cestou neustáleho zlepšovania kvality 
vzdelávania zabezpečiť dostatok kvalifikovanej pracovnej sily pre trh práce 

c) vybudovať vedecko – technologický park (VTP) na zabezpečenie podmienok pre 
realizáciu vedeckých a výskumných úloh, pre transfer výsledkov výskumu 
(Research Based Spin Off) z iných výskumných pracovísk v rámci SR a zahraničia, 
pre vytvorenie funkčnej siete vedeckých a výskumných pracovísk  

d) v rámci VTP vytvoriť podmienky pre realizáciu inovatívnych riešení 
a prevádzkovanie inkubátoru pre inovatívne firmy 
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e) zatraktívniť sociálno – ekonomické prostredie mesta  a regiónu a vytvoriť 
podmienky pre budovanie znalostnej spoločnosti v regióne  

f) zabezpečiť trvalú udržateľnosť projektu 

 

Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania 

 

Hodnoty 

Pri vytváraní programu školy a poskytovaní vzdelávania sa opierame o tieto hodnoty: 

• Kvalita vzdelania = spokojnosť zákazníkov, partnerov, žiakov, rodičov, zamestnávateľov, 

regiónu, VŠ a ďalších odberateľov vzdelávacích služieb školy 

• Podporovanie inovácií vo všetkých oblastiach vzdelávania (nové vzdelávacie programy, 

nové technológie, metódy a formy práce) je nevyhnutnou podmienkou dosiahnutia 

pokroku, vytvorenia vzdelávacieho programu zodpovedajúceho požiadavkám zákazníka  

• Vzdelávanie je cesta, ako sa stať lepším 

• Každá osobnosť je jedinečná a schopná ďalšieho rozvoja 

• Aktívne učenie sa a zodpovednosť každého žiaka za vlastné učenie sú cestou k získavaniu a 

rozvoju kompetencií 

• Ľudia sú jedinou zárukou úspechu školy preto ich treba získať pre vec, vytvárať kultúru 

spolupráce, zdieľania a spoločného napĺňania cieľov 

• Spätná väzba je cestou k osobnému rastu – žiaka i učiteľa 

• Smerovanie výchovy a vzdelávania k rozvoju kľúčových kompetencií  je cestou k výchove 

absolventa, ktorý sa dokáže uplatniť v živote i na rýchlo sa meniacom trhu práce 

• Sebahodnotenie  práce každého jednotlivca i celej organizácie ja základom kvality  

• Spolupráca a úzka súčinnosť školy,  regionálnej samosprávy, 

zamestnávateľov, vzdelávacích inštitúcií  pri tvorbe vzdelávacích programov a vytváraní 

podmienok na ich realizáciu vedie  k prospechu a kvalitnejšiemu napĺňaniu cieľov všetkých 

zúčastnených strán 

Poslanie školy 

Sme tu preto, aby sme poskytovali: 

• Žiakom – šancu získať kvalitné odborné vzdelanie, ktoré ich pripraví na vstup do života, do 

sveta práce a pre ďalší sebarozvoj  

• Rodičom – istotu dobrého uplatnenia sa ich detí na trhu práce, partnera pri ich výchove 

• Učiteľom – sebarealizáciu, ocenenie ich práce a sociálnu istotu  

• Zamestnávateľom - vysoko kvalifikovanú  pracovnú silu a možnosť ďalšieho vzdelávania 

ich zamestnancov 

• Obyvateľom regiónu – možnosť celoživotného vzdelávania  
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Vízia  

Škola – excelentné centrum odborného vzdelávania a prípravy a základný pilier pre 

vybudovanie centra vedy, aplikovaného výskumu a inovácií prioritne v oblasti výroby, 

spracovania, recyklácie ľahkých kovov a strojárenstva celoslovenského významu. 

Škola, v ktorej sa žiak: 

• učí to, čo bude potrebovať v živote, v práci a pre ďalší sebarozvoj 

• učí logicky myslieť, morálne cítiť a aktívne konať  

 

Strategické ciele školy 
 

1. Zvyšovať kvalitu poskytovaného odborného vzdelávania a prípravy tak, aby bol každý 

absolvent uplatniteľný po skončení školy vo svojom alebo príbuznom odbore a aby 

sme pripravili pre firmy združenia InTech a ďalšie spolupracujúce firmy dostatok 

kvalitných absolventov. 

2. Budeme pôsobiť ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy v oblasti  strojárstva 

a elektrotechniky v hutníckom priemysle v súlade s cieľmi a úlohami centra  

stanovenými stavovskými a profesijnými organizáciami. 

3. Súčasťou záverečnej skúšky v učebných odboroch a praktickej časti maturitnej skúšky 

v študijných odboroch bude realizácia a obhajoba záverečného projektu (riešenia 

odborného problému alebo návrhu, zhotovenia  a predvedenia originálneho výrobku), 

ktorý bude mať využitie v odbornej praxi.  

4. Vytvoríme  ponuku odborov externého vzdelávania, rekvalifikácií  a kurzov tak, aby 

pokrývala potreby celoživotného vzdelávania pre hutnícke a strojárske profesie 

spoločností združenia InTech. 

 

Pedagogická stratégia 

 

Naša vzdelávacia stratégia je založená na autentickom učení sa žiaka a vychádza zo starého 

čínskeho príslovia: „Ak mi niečo vysvetlíš - zabudnem, ak mi to ukážeš - zapamätám si, ale 

ak to urobím - pochopím“. 
 

Stratégiu implementujeme do vzdelávania prostredníctvom projektu financovaného 

z nenávratného finančného príspevku z ESF.  

Pri tejto vzdelávacej stratégii: 

1. Výučba je organizovaná s dôrazom na zmysluplné využitie učebnej látky v komplexnej 

reálnej situácii 

2. Žiak sa učí simuláciou reálnych situácií, riešením reálnych problémov 
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3. Žiak sa učí v moderne vybavených učebniach simulujúcich reálne pracoviská – vybavením, 

systémom práce, bezpečnosťou, ale i na reálnych pracoviskách firiem 

4. Výsledkom práce žiaka je autentický produkt žiaka (výrobok, technická dokumentácia, 

návrh projektu, návrh riešenia problému, seminárna práca, ...) 

Vlastné zameranie školy 

 

Skladba študijných a učebných odborov  

Úroveň  Názov odboru Dĺžka štúdia Ukončenie 

ISCED 3C Operátor strojárskej výroby 3 roky Výučný list 

ISCED 3A Elektrotechnika 4 roky Maturitné vysvedčenie 

ISCED 3A Technické lýceum 4 roky Maturitné vysvedčenie 

ISCED 3A Mechanik – mechatronik 4 roky Výučný list + maturitné 
vysvedčenie 

ISCED 3A Mechanik nastavovač 4 roky Výučný list + maturitné 
vysvedčenie 

ISCED 3A Programátor obrábacích 
a zváracích strojov a zariadení 

4 roky Výučný list + maturitné 
vysvedčenie 

 

Vzdelávacie stratégie  

Chceme dosiahnuť aby 

1. sa žiak učil aktívne, 
2. sa žiak naučil pracovať v tíme, 
3. si žiak sám konštruktívne vytváral poznanie, 
4. žiak využíval situácie z reálneho života a reálnej praxe, 
5. sa žiak učil v reálnych podmienkach (napr. nové technológie, dodržiavanie BOZP,...), 
6. žiak dokázal aplikovať získané vedomosti a zručnosti v nových podmienkach. 

Preferované metódy: 

− riadený rozhovor 

− brainstorming 

− tvorba pojmových a myšlienkových máp 

− riešenie reálnych zadaní 

− metóda pokus – omyl 

− výskum v teréne 

− projektové vyučovanie 

− problémové vyučovanie 

− zážitkové vyučovanie (hranie rolí, exkurzie, výstavy, ...) 

− kooperatívne vyučovanie (skupinová práca) 

− demonštračné metódy         

− simulačné metódy                                 

− modelovacie metódy 
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Spolupráca so zamestnávateľmi 

 

Oblasti spolupráce: 

1. Tvorba a implementácia programu školy 

• Škola vytvorila so zamestnávateľmi novú štruktúru odborov vyhovujúcich 

potrebám zamestnávateľov. 

• So zamestnávateľmi spolupracujeme pri  overovaní nových školských vzdelávacích 

programov – vzorových učebných osnov a pri ich úpravách podľa požiadaviek 

zamestnávateľov. 

• Pokračujeme v implementácii novej vzdelávacej stratégie, odborníci z praxe – 

firiem InTech, pripomienkujú vytvárané autentické zadania, prispôsobujú ich 

požiadavkám praxe, poskytujú vlastné zadania úloh.  

• Za účelom obsiahnutia celého obsahu predmetu odborný výcvik a praktického 

odskúšania technológií špecifických pre jednotlivé firmy realizujeme cyklovanie 

žiakov vo firmách. 

2. Zabezpečovanie praktického vyučovania 

• Žiaci pripravujúci sa v systéme duálneho vzdelávania absolvujú odborný výcvik na 

pracoviskách praktického vyučovania u zamestnávateľa – vo firmách  združenia 

InTech a v ďalších firmách certifikovaných pre poskytovanie odbornej prípravy 

v systéme duálneho vzdelávania.  

• Žiaci, ktorí sa nepripravujú v systéme duálneho vzdelávania absolvujú odborný 

výcvik 

•  Odborné výcviky na pracovisku zamestnávateľov vedú odborne vyškolení 

inštruktori. 

• Žiaci  v nižších ročníkoch absolvujú   exkurzie do výrobných firiem. 

• Žiaci zaradení do duálneho systému vzdelávania vo firmách združenia InTech 

i v ostatných certifikovaných firmách, dostávajú podnikové štipendiá a odmeny za 

produktívnu prácu a hmotné zabezpečenie v súlade so zákonom o odbornom 

vzdelávaní pri vykonávaní OV vo firmách i v školských dielňach  

• Žiakom nezaradeným do duálneho systému vzdelávania prináleží hmotné 

i finančné zabezpečenie pri vykonávaní odborného výcviku u zamestnávateľa 

v súlade so zákonom o odbornom vzdelávaní 

3. Hodnotenie kvality školy 

• Zástupca zamestnávateľa u ktorého žiaci vykonávajú odborný výcvik v systéme 

duálneho vzdelávania je členom predmetovej maturitnej  komisie na maturitných 

skúškach žiakov, ktorí sa u tohto zamestnávateľa pripravujú v systéme duálneho 

vzdelávania 
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• Členom predmetovej maturitnej  komisie na maturitných skúškach žiakov, ktorí sa 

nepripravujú v systéme duálneho vzdelávania je zástupca zamestnávateľov, 

delegovaný SOPK  

• Zástupcovia zamestnávateľov sú členmi poroty na školskom kole SOČ, 

spolupracujú so školou pri  zadávaní  tém SOČ 

4. Skvalitňovanie podmienok poskytovaného  vzdelávania 

• Firmy združenia InTech prispievajú na prevádzku a organizáciu odborného výcviku 

žiakov a na skvalitňovanie podmienok vzdelávacieho procesu 

• S podporou Nadácie ZSNP a Slovalco realizujeme  vzdelávacie projekty 

5. Protechnická orientácia žiakov ZŠ, propagácia školy a technického vzdelania 

• Realizácia aktivít podporujúcich technickú orientáciu mládeže a rozvoj technických 

zručností žiakov – „Mladý technik“, „Poznaj svoje možnosti“, Tábory 

protechnických zručností, Exkurzie žiakov do firiem, Dni techniky ap. 

• podpora protechnicky orientovaných projektov 

• účasť zástupcov zamestnávateľov na náborových akciách školy pre žiakov 

i rodičov 

 

Zabezpečenie vyučovania pre žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami 

 Naša škola poskytuje vzdelanie aj žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami. V prvom rade kladieme veľký dôraz na včasnú diagnostiku možných porúch 

učenia, prípadne správania žiakov. Pri diagnostikovaní spolupracujeme s Centrom 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiari nad Hronom, v Banskej 

Štiavnici a so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Kremnici. 

 Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú vzdelávaní formou 

integrovaného vzdelávania v podmienkach bežnej triedy. 

 Každý žiak má vypracovaný Individuálny výchovno-vzdelávací program, ktorý 

vypracováva triedny učiteľ a výchovný poradca v spolupráci so špeciálnym pedagógom. Pri 

jeho tvorbe postupujeme podľa Vzdelávacieho programu pre žiakov s vývinovými poruchami 

učenia v strednej škole – ISCED 3 a podľa Doplnku k Vzdelávaciemu programu pre žiakov 

s VPU – ISCED 3. 

 Individuálny výchovno-vzdelávací program obsahuje základné informácie o žiakovi, 

o osobitostiach vplyvu jeho diagnózy na výchovno-vzdelávací proces, o požiadavkách na 

úpravy prostredia triedy, učebných postupov, organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu, 

učebných plánov a učebných osnov, zabezpečení kompenzačných pomôcok a špeciálnych 

učebných pomôcok a personálnej pomoci. 
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 Individuálny výchovno-vzdelávací program sa v priebehu školského roka môže 

upravovať a dopĺňať podľa aktuálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka. Zvládanie 

učebného plánu a učebných osnov pravidelne konzultujeme s CPPPaP a tiež pravidelne 

oboznamujeme rodičov o napredovaní žiaka. 

 Pri hodnotení žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami škola vychádza 

z Metodického pokynu na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. 

Vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Vzdelávací program žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia je koncipovaný 

najmä výchovne – získavanie žiakov pre alternatívny životný štýl, aktivizáciu žiakov, ich 

motiváciu, pestovanie pozitívneho vzťahu ku vzdelávaniu, k práci, povolaniu, rozvíjanie 

profesijných záujmov. Integráciu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia zabezpečuje 

výchovný poradca v spolupráci s CPPPaP.  

Vzdelávanie mimoriadne nadaných žiakov 

Škola umožňuje mimoriadne nadaným žiakom výučbu niektorých špeciálnych 
predmetov, vzdelávanie podľa individuálneho vzdelávacieho plánu. V rámci individuálneho 
vzdelávacieho plánu môže riaditeľ upraviť aj organizáciu vzdelávania a odbornej prípravy 
mimoriadne nadaného žiaka napríklad skrátením jej dĺžky, prípadne kombináciou obsahu 
vzdelávania viacerých odborov. 

 
 

Podmienky ukončovania štúdia 
 

Podmienkou získania úplného stredného odborného vzdelania na úrovni ISCED 3A je 
absolvovanie maturitnej skúšky v zmysle platných predpisov, ktoré  upravujú spôsob 
ukončovania štúdia na stredných školách.  

Cieľom maturitnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva 

určeného učebnými plánmi, učebnými osnovami a vzdelávacími štandardmi Štátneho 

vzdelávacieho programu a úroveň pripravenosti absolventov na ich uplatnenie sa v povolaní 

a pre uchádzanie sa o ďalšie vzdelávanie.   

Maturitná skúška sa skladá zo 4 predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, 

teoretická časť odbornej zložky, praktická časť odbornej zložky. 

Predmetom odbornej zložky maturitnej skúšky je komplexný súbor odborných 

vyučovacích predmetov. V teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky sa ústne 

overujú vedomosti žiaka v tomto súbore, prípadne aj vo vzťahu k praktickej časti odbornej 

zložky maturitnej skúšky. V praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky sa overujú 

zručnosti žiaka v tomto súbore. Odbornú zložku maturitnej skúšky pripravujú členovia PK 
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v súlade s cieľovými požiadavkami. Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky je 

celoodborová, komplexná, nie predmetová a jej cieľom je overiť úroveň teoretických 

vedomostí a poznatkov. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky overuje úroveň 

osvojených zručností žiakov a ich schopnosť aplikovať teoretické poznatky pri riešení 

konkrétnych praktických úloh komplexného charakteru.  

 Kritériá hodnotenia sú špecifikované v závislostí na orientáciu konkrétneho 

študijného odboru a v súlade s určenou maturitnou témou alebo formou praktickej 

maturitnej skúšky. 

 Maturitné témy, zadania a kritériá hodnotenia maturitnej skúšky sú spracované 

členmi PK podľa platnej legislatívy, schvaľované riaditeľkou školy a sú súčasťou komplexného 

materiálu – pedagogickej dokumentácie k maturitnej skúške v danom školskom roku. 

Odbor 2675 M elektrotechnika  

Charakteristika obsahu vzdelávania a prípravy: 

Študijný odbor 2675 M elektrotechnika pripravuje absolventov v oblasti 

všeobecnovzdelávacích predmetov, odborných teoretických a praktických predmetov. 

Absolvent získava široké všeobecnovzdelávacie a odborné kompetencie tak, aby bol schopný 

vykonávať kvalifikovanú cieľavedomú samostatnú technickú činnosť. 

 

Profil absolventa: 

Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník pre projektovanie, 

konštrukciu, výrobu, montáž , prevádzku a údržbu elektrotechnických inštalácií a zariadení. 

Absolvent získava štúdiom široký odborný profil so všeobecným vzdelaním, 

s dostatočnou adaptibilitou, logickým myslením  a schopnosťou aplikovať nadobudnuté 

vedomosti pri riešení problémov samostatne aj v tíme. 

Absolvent je pripravený na výkon činnosti technika konštrukčného, technologického, 

montážneho a prevádzkového charakteru, na zvyšovanie kvalifikácie, aj na vysokoškolské 

štúdium. 

 

Kompetencie absolventa  

a) kľúčové: 

 pre absolventa sú veľmi dôležité numerické aplikácie, schopnosti riešiť problémy 

a problémové situácie, schopnosti využívať IKT, pracovať s informáciami, komunikačné 

schopnosti. V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií sú 

vymedzené nasledovné kľúčové kompetencie: 

• Spôsobilosť konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote. Absolvent má: 

- logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia 

- porovnať formálne a neformálne pravidlá, predpisy, normy a morálne zásady 
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- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ 

- definovať svoje ciele, práva, povinnosti 

- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia a konanie 

• Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie 

a materinskom a cudzom jazyku. Absolvent má: 

- správne sa vyjadrovať v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme 

- spoľahlivo sa vyjadrovať v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme 

- riešiť matematické príklady a rôzne situácie 

- vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie 

- kriticky hodnotiť získané informácie 

- pracovať s elektronickou poštou, s rôznymi pokročilejšími informačnými 

a komunikačnými technológiami 

• Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách. Absolvent má: 

- prejaviť empatiu a sebareflexiu, vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu 

- pozitívne motivovať seba a druhých, ovplyvňovať ľudí, stanoviť priority cieľov 

- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje 

- konštruktívne diskutovať, aktívne predkladať návrhy a pozorne počúvať druhých 

- budovať a organizovať udržateľnú skupinu, analyzovať hranice problému 

- spolupracovať pri riešení problémov s ľuďmi 

- určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch 

a osobnostnom raste 

-  

 

b) odborné: 

Absolvent študijného odboru má: 

- poznať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, tvorby 

a ochrany životného prostredia 

- ovládať základy bezpečnosti práce s elektrickými zariadeniami 

- poznať spôsoby zobrazovania elektrických súčiastok a elektronických zariadení 

- ovládať spôsoby zobrazovania základných strojových súčiastok a ich sústav, ako aj 

spôsoby zobrazovania elektrických schém týchto zariadení 

- poznať materiály, ich vlastnosti a využitie v elektrotechnike 

- poznať riešenia elektrotechnických a elektronických obvodov, funkcie 

a prevádzku elektrických zariadení a systémov 

- mať základné poznatky z oblasti výpočtovej techniky a jej využitia v oblasti 

elektrotechniky 

- poznať základnú meraciu technike, princípy a metódy merania a vyhodnocovania 

- poznať základné pojmy a princípy automatizačnej techniky, bezpečnostné 

predpisy v elektrotechnike, ochranu pred zásahom elektrickým prúdom, platné 

normy, zásady prvej pomoci a neodkladnej resuscitácie 
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- poznať základné pojmy z ekonomiky podniku, trhového mechanizmu, riedenie 

a predaj hotových výrobkov, zásady hospodárnosti 

- poznať funkciu základných súčastí PC 

- poznať základy práce s operačnými systémami 

- poznať funkciu a stavbu elektrických strojov a prístrojov 

- poznať spôsoby výroby, rozvodu a využitia elektrickej energie 

- poznať základné princípy elektrických rozvodov a ďalších zariadení v oblasti 

elektrického tepla a svetla 

- poznať princíp výkonových polovodičových meničov a ich riadiacich systémov  

- poznať základy projektovania a konštruovania elektrických zariadení a schém na 

PC 

- poznať základné funkcie a konštrukcie oznamovacích telekomunikačných 

a rádiokomunikačných zariadení 

- poznať princípy a vyhotovenia telefónnych ústrední, prenosových systémov 

a vývojové tendencie v tejto oblasti 

- poznať princíp, konštrukciu a činnosti jednotlivých častí ako aj celého systému 

elektronických PC vrátane periférnych zariadení 

- poznať funkčný princíp a vyhotovenie systému ovládacích automatických 

zariadení 

- poznať spôsoby uplatnenia výpočtovej techniky pri modelovaní a simulácií 

regulačných pochodov i uplatnenia v samotnom riadiacom procese 

- poznať zásady práce v oblasti informačných zdrojov a uplatnenia výpočtovej 

techniky v tejto oblasti 

- poznať informovanie a informatické služby v modernej spoločnosti od 

komunikácií až po multimediálne dokumenty 

- poznať princíp činnosti zariadení pre spracovanie televízneho signálu 

a komunikačných systémov 

- poznať princípy činnosti riadiacich jednotiek v zariadeniach spotrebnej 

elektroniky konštruovaných na báze jednočipových mikroprocesorov 

- poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií 

- rozoznávať riziká v riadení vlastných financií 

- poznať príklady úspešných jednotlivcov v svojej profesií 

- poznať podmienky vylučujúce neúspešnosť jednotlivca a rodiny 

- orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa a uplatňovať tieto práva 

v praxi 

 

 

Oblasť priemyselná informatika: 

- ovládať základy práce s operačnými systémami a základy programovania vo 

vyššom programovacom jazyku,  
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- ovládať základné práce pri montáži, oprave, diagnostike a údržbe technických 

prostriedkov automatického riadenia,  

- navrhnúť ovládacie a riadiace obvody,  

- vykonať analýzu vlastností regulovaných sústav a regulátorov,  

- aplikovať mikroprocesorové systémy a PLC pre rôzne spôsoby riadenia 

a ovládania 

 

 

 
 

Učebný plán : 2675 M elektrotechnika 

Súkromná stredná odborná škola technická, Dr.Janského 10, Žiar nad Hronom 

Školský vzdelávací program  
Kód a názov ŠVP 26 elektrotechnika 

Kód a názov študijného odboru 2675 M elektrotechnika 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy súkromná 

Vyučovací jazyk  slovenský 

Kategórie a názvy vzdelávacích  
oblastí a vyučovacích predmetov 

Počet týždenných vyučovacích hodín v 
ročníku 

1. 2. 3. 4. spolu 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE  18 16 14 12 60 
Jazyk a komunikácia         28 
Slovenský jazyk a literatúra a) 3 3 3 3 12 

Anglický jazyk b) 4 4 3 3 14 

            

Odborný cudzí jazyk b) 0 0 1 1 2 

Človek a hodnoty          2 

Etická/Náboženská výchova c) 1 1 0 0 2 

Človek a spoločnosť         5 

Občianska náuka  1 1 1 0 3 

Dejepis 1 1 0 0 2 

Človek a príroda         5 

Fyzika d) 2 2 1 0 5 

            

Matematika a práca  
s informáciami         

12 

Matematika  4 2 2 2 10 

Cvičenia z matematiky 0 0 1 1 2 

Zdravie a pohyb         8 

Telesná a športová výchova g) 2 2 2 2 8 
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ODBORNÉ VZDELÁVANIE 15 18 20,5 22 75,5 
Teoretické vzdelanie  7 8 8 8,5 31,5 
Ekonomika 0 0 0 1 1 

Elektrotechnológia 0 1 0 0 1 

Elektronika 0 4 0 0 4 

Technické kreslenie 2 0 0 0 2 

Automatizácia 0 0 1 0 1 

Elektrotechnika 4 3 0 0 7 

Elektrické meranie 0 0 3 1,5 4,5 

Priemyselná informatika  0 0 4 4 8 

Strojníctvo 1 0 0 0 1 

Odborná spôsobilosť 0 0 0 2 2 

Praktická príprava 8 10 12,5 13,5 44 
Aplikovaná informatika 2 0 0 0 2 

CAD systémy 0 1 0 0 1 

Počítačové siete 0 0 0 2 2 

Programovanie  0 2 2 1 5 

Odborná prax * 6 7 10,5 10,5 34 

spolu v týždni :  33 34 34,5 34 135,5 
 


