
Učebný plán pre 3-ročný učebný odbor agromechanizátor, opravár platný od 1.9 2013 . 
 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola polytechnická,  
Demänovská cesta 669,  031 01  Liptovský Mikuláš 

Názov ŠkVP Agromechanizátor, opravár 

Kód a názov  ŠVP 42,45  Poľnohospodárstvo,  lesné hospodárstvo a rozvoj 
vidieka I,II 

Kód a názov učebného odboru 4524 H  agromechanizátor, opravár 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 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. Spolu 

Všeobecnovzdelávacie predmety 11 9 6,5 26,5 

Jazyk a komunikácia     

Slovenský jazyk a literatúra  f) 2 2 1,5 5,5 

Cudzí jazyk  g) h) 3 2 3 8 

Človek a hodnoty e)     

Etická výchova/náboţenská výchova  e) 1 - - 1 

Človek a spoločnosť  i)     

Občianska náuka  i) 1 - - 1 

Človek a príroda  k)     

Fyzika 1 1 - 2 

Matematika a práca s informáciami   l)     

Matematika  1 1 1 3 

Informatika - 1 - 1 

Zdravie a pohyb   m)     

Telesná a športová  výchova  2 2 1 5 

Odborné predmety 22 24 28,5 74,5 

Teoretické vzdelávanie     

Ekonomika - - 2 2 

Strojníctvo 2 - - 2 

Strojárska technológia 1 - - 1 

Technológia opráv 2 2 1 5 

Technológia rastlinnej výroby 1 1 1 3 

Technológia ţivočíšnej výroby - 2 1 3 

Stroje a zariadenia 1 2 2 5 

Motorové vozidlá  - 2 2 4 

Prakticá príprava  n)     

Odborný výcvik  15 15 17,5 47,5 

Voliteľné predmety     

Komunálna technika - - 1 1 

Prevádzka HDZ - - 1 1 

Disponibilné hodiny 4 4 3,5 11,5 

Spolu 33 33 35 101 

Účelové kurzy     

Ochrana ţivota a zdravia  p) 2 dni. 2 dni 3 dni - 

Telovýchovno-výcvikový kurz   q) 1 týţdeň 1 týţdeň - - 

Činnosť 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 30 

Záverečná skúška - - 1 

Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, 
exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie ai.)  

7 6 6 

Účasť na odborných akciách - 1 - 

Spolu týždňov 40 40 37 

 

29  



Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 3 – ročné učebné odbory: 
 

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 môţu rozšíriť podľa potrieb odborov a zámerov školy z kapacity disponibilných hodín. 

b) Počet týţdenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je  minimálne 33 hodín a maximálne 35 hodín, za 
celé štúdium minimálne 99 hodín, maximálne 105 hodín. Školský rok trvá 40 týţdňov, výučba v učebných odboroch sa 
realizuje v  1. a 2. ročníku v rozsahu 33 týţdňov, v 3. ročníku v rozsahu 30 týţdňov (do celkového počtu hodín za štúdium sa 
počíta priemer 32 týţdňov, spresnenie  počtu hodín za štúdium bude predmetom školských učebných plánov). Časová 
rezerva (7 týţdňov) sa vyuţije, exkurzie, atď. a v poslednom ročníku na absolvovanie  záverečnej skúšky. 

c) Trieda sa môţe deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy. 
d) Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
e) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek, hodnoty a spoločnosť“ sú predmety etická/náboţenská výchova a občianska náuka. 

Predmety etická výchova/náboţenská výchova sa vyučujú podľa záujmu ţiakov v skupinách najviac 20 ţiakov.  
f) Výučba slovenského jazyka a literatúry sa v učebných odboroch realizuje s dotáciou minimálne v rozsahu 1,5 vyučovacích 

hodín v 1 ročníku, minimálne v rozsahu 1 vyučovacej hodiny v 2. a 3. ročníku.  
g) Vyučuje sa jeden  z jazykov: jazyk anglický, nemecký, francúzsky, ruský,  španielsky, podľa potreby a podmienok školy aj 

ďalšie cudzie jazyky. Výučba prvého cudzieho jazyka sa v učebných odboroch  realizuje minimálne v rozsahu 3 týţdenných 
vyučovacích hodín v ročníku. Druhý cudzí jazyk sa vyučuje ako povinne voliteľný predmet pre ţiakov, ktorí budú pokračovať 
v nadstavbovom štúdiu minimálne v rozsahu 2 týţdenných vyučovacích hodín v ročníku. 

h) Škola, ktorá nemá v prechodnom období 8. rokov, najneskôr do školského roku 2017 -2019, podmienky na výučbu druhého 
cudzieho jazyka z dôvodu nedostatku kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, môţe presunúť vymedzenú časovú 
dotáciu pre 2. cudzí jazyk do disponibilných hodín do časti všeobecné vzdelávanie a môţe ju vyuţiť na posilnenie týţdenných 
vyučovacích hodín pre tie predmety, ktoré povaţuje vo vzťahu k odboru štúdia za kľúčové.  Ak sa škola rozhodne 
v prechodnom období zaviesť druhý cudzí jazyk, je povinná začať s jeho výučbou s účinnosťou od 1. ročníka podľa nového 
učebného plánu. Vyššie ročníky dokončia výchovno-vzdelávací proces podľa pôvodných učebných plánov. Po uplynutí 
prechodného obdobia musia všetky školy zabezpečiť ţiakom výučbu  2. cudzích jazykov. 

i) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek, hodnoty a spoločnosť“ sú predmety etická/náboţenská výchova a občianska náuka. 
Predmety etická výchova/náboţenská výchova sa vyučujú podľa záujmu ţiakov v skupinách najviac 20 ţiakov.  

j) Na cirkevných školách je povinnou súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek, hodnoty a spoločnosť“ predmet náboţenská 
výchova - náboţenstvo (podľa konfesie zriaďovateľa) a občianska náuka. Predmet náboţenstvo je klasifikovaný. Predmet 
etická výchova môţe škola vyučovať v rámci voliteľných predmetov. Predmet občianska náuka je klasifikovaný.  

k) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“ sú predmety ekológia, fyzika, chémia a biológia, ktoré sa vyučujú podľa ich 
účelu v danom odbore štúdia. Vyberie sa jeden z predmetov podľa ich účelu v danom odbore štúdia. 

l) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Matematika a práca s informáciami“ sú predmety matematika a informatika, ktoré sa vyučujú 
podľa ich účelu v danom odbore štúdia. 

m)   Súčasťou vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ je predmet telesná výchova. Predmet telesná výchova moţno vyučovať aj 
v popoludňajších hodinách a spájať ju do viachodinových celkov.    

n)    Praktická príprava sa realizuje podľa súčasne platnej legislatívy v rozsahu minimálne 1520 hodín za  štúdium, čo je 
podmienkou vykonania záverečnej skúšky. Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre 
osvojovanie poţadovaných praktických zručností a činností formou cvičení (v laboratóriách, dielňach, odborných učebniach, 
cvičných firmách a pod.) a odborného výcviku. Na cvičeniach a odbornom výcviku sa môţu ţiaci deliť do skupín, najmä 
s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické poţiadavky podľa platných predpisov. Počet ţiakov na 
jedného majstra odbornej výchovy je stanovený  platnou legislatívou.  

o) 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 vyuţití rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej 
koncepcie výchovy a vzdelávania. Disponibilné hodiny zohľadňujú záujmy ţiakov, rodičov a potreby regiónu, ako aj 
personálne a priestorové podmienky školy. Disponibilné hodiny posilňujú profil ţiakov, umoţňujú dôkladnejšiu prípravu na 
záverečné skúšky a prijímacie konanie na ďalšie štúdium. Ďalej umoţňujú efektívne vyuţitie medzipredmetových vzťahov na 
vyššej úrovni. Moţno ich vyuţiť na posilnenie hodinovej dotácie základného učiva (povinných predmetov) alebo na zaradenie 
ďalšieho rozširujúceho učiva (voliteľných predmetov) v učebnom pláne. Disponibilné hodiny v učebných odboroch sa môţu 
vyuţiť pre všeobecné vzdelávanie aj pre odborné vzdelávanie.   

p)   Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania ţiakov učebných odborov stredných odborných škôl v SR je učivo „Ochrana ţivota 
a zdravia“. Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami a samostatným kurzom na ochranu ţivota a zdravia. Účelové 
cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v kaţdom 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.   

q) Účelové kurzy sa realizujú v rámci sedemtýţdňovej časovej rezervy v školskom roku alebo v rámci odborného výcviku, ak 
konkrétny kurz priamo súvisí s obsahom učiva predmetu odborný výcvik.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Učebný plán pre 3-r. učebný odbor agromechanizátor, opravár (duálne vzdelávanie) platný od 1.9.2013. 
 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola polytechnická,  
Demänovská cesta 669,  031 01  Liptovský Mikuláš 

Názov ŠkVP Agromechanizátor, opravár 

Kód a názov  ŠVP 42,45  Poľnohospodárstvo,  lesné hospodárstvo a rozvoj 
vidieka I,II 

Kód a názov učebného odboru 4524 H  agromechanizátor, opravár 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 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. Spolu 

Všeobecnovzdelávacie predmety 7 5,5 6 18,5 

Jazyk a komunikácia     

Slovenský jazyk a literatúra  1,5 1 1 3,5 

Cudzí jazyk  d) e) 1,5 1,5 2 5 

Človek a hodnoty     

Etická výchova/náboţenská výchova  f) 1 - - 1 

Človek a spoločnosť      

Občianska náuka  - - 1 1 

Človek a príroda      

Fyzika - 1 - 1 

Matematika a práca s informáciami       

Matematika  1 1 1 3 

Informatika g) 1 - - 1 

Zdravie a pohyb       

Telesná a športová  výchova  d) 1 1 1 3 

Odborné predmety 7 7,5 7 21,5 

Teoretické vzdelávanie     

Ekonomika - - 2 2 

Strojníctvo i) 2 - - 2 

Strojárska technológia 2 - - 2 

Technológia opráv - 2 - 2 

Rastlinná výroba 1 1,5 1 3,5 

Ţivočíšna výroba - 1,5 1 2,5 

Stroje a zariadenia 2 1 1 4 

Motorové vozidlá  k) - 1,5 - 1,5 

Prevádzková spoľahlivosť strojov - - 2 2 

Prakticá príprava      

Odborný výcvik  j) 18 21 21 60 

Spolu 32 34 34 100 

Účelové kurzy l)     

Ochrana ţivota a zdravia  2 dni. 2 dni 3 dni - 

Telovýchovno-výcvikový kurz   1 týţdeň 1 týţdeň - - 

Činnosť 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 30 

Záverečná skúška - - 1 

Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, 
exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie ai.)  

7 6 6 

Účasť na odborných akciách - 1 - 

Spolu týždňov 40 40 37 
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Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 3 – ročné učebné odbory (duálne vzdelávanie): 
 

a) Riaditeľ školy môţe na základe odporúčania predmetovej komisie vykonať vo vzorovom učebnom pláne úpravy aţ do 10% 
z celkového počtu týţdenných vyučovacích hodín. Pri týchto úpravách nie je moţné zrušiť ţiadny vyučovací predmet, 
alebo do skupiny predmetov zaradiť nový predmet. Minimálny percentuálny podiel vyučovacích hodín odborného 
teoretického a praktického vyučovania z celkového počtu vyučovacích hodín musí ostať zachovaný. 

b) V jednotlivých vyučovacích predmetoch má vyučujúci moţnosť upraviť obsah učiva aţ do výšky 30% v kaţdom 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 všeobecnovzdelávacích predmetov navrhuje príslušná 
predmetová komisia. Zmeny v obsahu učiva odborných predmetov navrhuje príslušná predmetová komisia na základe 
poţiadaviek zamestnávateľa. 

c) Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade na návrh predmetových komisií rozhodne, ktoré predmety v rámci 
teoretického vyučovania moţno spájať do viachodinových celkov. 

d) Trieda sa delí na kaţdej hodine na skupiny pri minimálnom počte 24 ţiakov. 
e) Vyučuje sa jeden z cudzích jazykov: jazyk anglický, nemecký, francúzsky, ruský, španielsky, taliansky. 
f) Vyučuje sa predmet etická výchova, alebo náboţenská výchova podľa záujmu ţiakov. Na vyučovanie predmetu etická 

výchova alebo náboţenská výchova moţno  spájať  ţiakov  rôznych  tried  toho  istého  ročníka  a vytvárať  skupiny   s 
najvyšším počtom ţiakov 20. Ak počet ţiakov v skupine klesne pod 12, moţno do skupín spájať aj ţiakov z rôznych  
ročníkov. 

g) Trieda sa delí na skupiny, maximálny počet ţiakov v skupine je 17. 
h) Súčasťou výchovy a  vzdelávania  ţiakov je  kurz na  ochranu  ţivota  a zdravia  a kurz pohybových aktivít v prírode. Kurz 

na ochranu ţivota a zdravia má samostatné tematické celky s týmto obsahom: riešenie mimoriadnych udalostí – civilná 
ochrana, zdravotná príprava, pobyt a pohyb v prírode, záujmové technické činnosti a športy. Organizuje sa v treťom 
ročníku štúdia a trvá tri dni po šesť hodín. Kurz pohybových aktivít v prírode sa koná v rozsahu piatich vyučovacích dní, 
najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín. Organizuje sa v 1. ročníku štúdia (so zameraním na zimné športy) a v 2. 
ročníku štúdia (so zameraním na letné športy). Účelové cvičenia  sú  súčasťou  prierezovej  témy Ochrana  ţivota a 
zdravia. Uskutočňujú sa v 1. a v 2. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v kaţdom polroku školského roka raz. 

i) Trieda sa delí na skupiny ak je moţnosť zriadiť skupinu najmenej 8 ţiakov. 
j) Praktické vyučovanie sa realizuje formou odborného výcviku. V rámci duálneho systému vzdelávania sa zabezpečuje na 

pracoviskách certifikovaného, alebo zmluvného zamestnávateľa a v podmienkach školy. Pre kvalitné zabezpečenie 
vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie poţadovaných praktických zručností so zreteľom na 
dodrţiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na hygienické poţiadavky podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov. Počet ţiakov na jedného majstra odbornej výchovy a dĺţka vyučovania odborného výcviku v jednom 
vyučovacom dni sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

k) Predmet motorové vozidlá sa vyučuje podľa všeobecno-záväzných právnych predpisov v dotácii 1,5 vyučovacej hodiny za 
štúdium. K nácviku odborných zručností na praktickom vyučovaní a k účasti ţiaka na záverečnej skúške je nevyhnutnou 
podmienkou získanie vodičského oprávnenia skupiny T. Výnimkou sú len zdravotné obmedzenia ţiaka, nadobudnuté 
počas štúdia, ktoré písomne potvrdil lekár. 

l) K naplneniu profilu absolventa učebného odboru 4524 H agromechanizátor, opravár sú ţiaci povinní absolvovať zváračský 
kurz metódou Z-M1 a jeden z odborných kurzov, zameraných na obsluhu mobilných kombajnov, samochodných rezačiek 
a nakladačov. 

m) Učebné osnovy odborných predmetov obsahujú základnú charakteristiku pred- metu,  výchovno-vzdelávacie  ciele  
rozpracované  do  odborných  kompetencií   a obsahový štandard predmetu zostavený do odborných tém a tematických 
celkov s rozpisom hodinových dotácií. Ostatné náleţitosti učebných osnov škola čerpá z učebných osnov ŠKVP v danom 
odbore. 


