
Mechanik počítačových sietí  

1.1 Vyučovacie predmety 

Škola (názov, adresa) SOŠ Zvolenská cesta č. 83, 984 01 Lučenec 

Názov ŠkVP Počítačové siete 

Kód a názov ŠVP 26 Elektrotechnika 

Kód a názov študijného odboru 2682 K  mechanik  počítačových sietí 

Stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka vzdelania 4 roky 

Forma štúdia Denná 

Druh Školy Štátna 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 

Kategórie a názvy vyučovacích 

predmetov 

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. 3. 4. spolu 

Všeobecnovzdelávacie predmety 19 19 14,5 12,5 65 

Slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 4 13 
Prvý cudzí jazyk b), d) 3 3 3 3 12 

Druhý cudzí jazyk b), d) 3 3 2 2 10 

Etická výchova/náboženská výchova 1 1   2 

Dejepis 1 1   2 

Občianska náuka 1 1 1  3 

Fyzika  1 1 2  4 

Matematika 2 2 1,5 1,5 7 

Informatika b) 2 2   4 

Telesná a športová výchova 2 2 2 2 8 

Odborné vzdelanie 16 16 20 24 76 

Teoretické vzdelávanie 7 2 2 4 15 
Ekonomika    2 2 

Programové vybavenie počítačov c) 2    3 

Technické vybavenie počítačov 2    3 

Programovanie c)   1 2 3 

Základy elektrotechniky 3    3 

Elektronika  2 1  3 

Praktická príprava j) 6 14 18 20 61 

Programové vybavenie počítačov c)  2 3 3 8 

Technické vybavenie počítačov c)  1   1 

Počítačové siete c) 3 3 3 3 12 

Elektrické merania c)  2   2 

Odborný výcvik c) 6 6 12 14 38 

Spolu 35 35 35 35 140 

Účelové kurzy      

Ochrana života a zdravia l), m)šč      
Telovýchovno-výcvikový kurz      

Maturitná skúška      



1.1.1 Prehľad využitia týždňov 

 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 33 30 

Maturitná skúška - - - 1 

Časová rezerva (účelové kurzy, opakovanie 

učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie ai.)  
7 7 6 6 

Účasť na odborných akciách - - 1 - 

Spolu týždňov 40 40 40 37 

 

  



Poznámky k učebnému plánu: 

 

a) Rámcový učebný plán vymedzuje proporcie medzi všeobecným a odborným 

vzdelávaním (teoretickým a praktickým) a ich záväzný minimálny rozsah. Tento plán je 

východiskom pre spracovanie konkrétnych učebných plánov školských vzdelávacích 

programov, v ktorých budú vzdelávacie oblasti rozpracované do učebných osnov 

vyučovacích predmetov alebo modulov. Počty vyučovacích hodín pre jednotlivé 

vzdelávacie oblasti predstavujú nevyhnutné minimum. V školských vzdelávacích 

programoch sa môžu rozšíriť podľa potrieb odborov a zámerov školy z kapacity 

disponibilných hodín. 

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

33 hodín a maximálne 35 hodín, za celé štúdium minimálne 132 hodín, maximálne 140 

hodín. Školský rok trvá 40 týždňov, výučba v študijných odboroch sa realizuje v  1., 2. 

a  3. ročníku v rozsahu 33 týždňov, v  4. ročníku v rozsahu 30 týždňov (do celkového 

počtu hodín za štúdium sa počíta priemer 32 týždňov a spresnenie  počtu hodín za 

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

opakovanie a doplnenie učiva, na športovo-vzdelávacie kurzy, na tvorbu projektov, 

exkurzie, atď. a v poslednom ročníku na absolvovanie  maturitnej skúšky. 

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

d) Výučba slovenského jazyka a literatúry sa v študijných odboroch realizuje s dotáciou 

minimálne 3 hodiny týždenne v každom ročníku.  

e) Vyučujú sa dva cudzie jazyky: jazyk anglický a nemecký. Anglický jazyk bude 

v študijnom odbore počítačové siete vyučovaný ako prvý cudzí jazyk v rozsahu 3 

vyučovacích hodín za týždeň v ročníku. Výučba nemeckého jazyka ako druhého 

cudzieho jazyka sa v študijných odboroch  realizuje v 1. a 2. ročníku v rozsahu 3 

vyučovacích hodín za týždeň, v 3. a 4. ročníku v rozsahu 2 vyučovacích hodín za týždeň 

v ročníku. 

f) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek, hodnoty a spoločnosť“ sú predmety 

etická/náboženská výchova, dejepis a náuka o spoločnosti. Predmety etická 

výchova/náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 20 

žiakov v rozsahu 1 týždennej vyučovacej hodiny v 1. a 2. ročníku štúdia.  Predmety nie 

sú klasifikované, na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie „absolvoval/-a“. 

Predmet náuka o spoločnosti sa vyučuje v rozsahu 1 týždennej vyučovacej hodiny v 1., 

2. a 3. ročníku štúdia, predmet dejepis sa vyučuje v rozsahu 1 týždennej vyučovacej 

hodiny v 1. a 2. ročníku štúdia. Predmety sú klasifikované.  

g) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“ je predmet fyzika, ktorá sa vyučuje 

v odbore počítačové siete v rozsahu 1 vyučovacej hodiny za týždeň v 1. a 2. ročníku 

a v rozsahu 2 vyučovacích hodín v 3. ročníku.   

h) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Matematika a práca s informáciami“ sú predmety 

matematika a  informatika.  Predmet matematika sa vyučuje v rozsahu 2 vyučovacích 

hodín za týždeň v 1., 2. a 3. ročníku štúdia a v rozsahu 1 vyučovacej hodiny v 4. 

ročníku. Predmet informatika sa vyučuje minimálne v rozsahu 1 týždennej vyučovacej 

hodiny v 1. a v 2.  ročníku štúdia. V odbore počítačové siete sa bude informatika 

vyučovať s dotáciou 2 hodiny za týždeň. 

i) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ je predmet telesná výchova, ktorý sa 

vyučuje v rozsahu 2 vyučovacích hodín za týždeň v ročníku.  



j) Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.  V 

študijnom odbore, v ktorom sa okrem maturitného vysvedčenia vydáva aj výučný list, 

podmienkou jeho vydania je absolvovanie najmenej 1400 vyučovacích hodín 

praktického vyučovania, z ktorých najmenej 1200 hodín tvorí odborný výcvik. V tomto 

odbore odborný výcvik tvorí 6 vyučovacích v 1. a 2. ročníku štúdia, 12 hodín v 3. 

ročníku a 14 hodín v 4. ročníku štúdia, čo spolu predstavuje 1212 vyučovacích hodín. 

Do praktickej prípravy sú zaradené predmety: programové vybavenie počítačov (PVP), 

ktoré sa vyučuje v 2., 3. a 4. ročníku z rozsahom 9 hodín, čo spolu predstavuje 288 

hodín, technické vybavenie počítačov (TVP), ktoré sa vyučuje v 2., 3. a 4. ročníku 

z rozsahom 9 hodín, čo predstavuje 288 hodín, a elektrické merania (ELM), ktoré sa 

vyučujú v 2. ročníku v rozsahu 2 vyučovacích hodín, čo spolu predstavuje 66 

vyučovacích hodín. Predmety TVP, PVP, sa realizujú v odborných učebniach 

výpočtovej techniky a informatiky.  Predmet ELM sa realizuje v učebniach elektrických 

meraní a výpočtovej techniky. Praktická časť realizovaná prostredníctvom uvedených 

odborných predmetov predstavuje 642 hodín. Celá praktická príprava sa v danom 

študijnom odbore realizuje celkovým počtom 1854 vyučovacích hodín.  Pre kvalitnú 

realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie požadovaných 

praktických zručností a činností formou praktických cvičení (v laboratóriách, dielňach, 

odborných učebniach,  cvičných a skutočných firmách a pod.) a odborného výcviku. Na 

praktických 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 

všeobecne záväzných právnych predpisov. Počet žiakov na jedného učiteľa sa riadi 

všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

k) Disponibilné hodiny sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu v školskom 

vzdelávacom programe a súčasne na vnútornú a vonkajšiu diferenciáciu štúdia na 

strednej škole. O ich využití rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej koncepcie 

výchovy a vzdelávania. Disponibilné hodiny zohľadňujú záujmy žiakov, rodičov a 

potreby regiónu, ako aj personálne a priestorové podmienky školy. Disponibilné hodiny 

posilňujú profil žiakov, umožňujú dôkladnejšiu prípravu na maturitné skúšky a 

prijímacie konanie na ďalšie štúdium. Ďalej umožňujú efektívne využitie 

medzipredmetových vzťahov na vyššej úrovni. Možno ich využiť na posilnenie 

hodinovej dotácie základného učiva (povinných predmetov) alebo na zaradenie ďalšieho 

rozširujúceho učiva (voliteľných predmetov) v učebnom pláne. Disponibilné hodiny na 

všeobecné vzdelávanie sa nemôžu využiť na odborné vzdelávanie a naopak. 

l) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov študijných 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. Účelové 

cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v 

každom polroku školského roka raz priamo po triedach,  výnimočne po ročníkoch. 

Samostatný kurz je organizovaný v 3. ročníku v trvaní 3 dní po 7 hodín výcviku v teréne 

mimo priestorov školy. Je súčasťou plánu práce školy. 

m) Účelové kurzy sa realizujú v rámci časovej rezervy v školskom roku alebo v rámci 

praktickej prípravy, ak konkrétny kurz priamo súvisí s obsahom učiva predmetu 

odborný výcvik. 

n) Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. 

 


