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Názov a adresa školy 
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Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu: 

 

Platnosť ŠkVP 
Dátum  

Revidovanie ŠkVP 
Dátum  

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.  

01. 09. 2008   

 01.09.2008 – 15.10.2009 

 úpravy ŠVP v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, 

 odstránenie schvaľovacej doložky, 

 úprava titulnej strany, 

 vo vzdelávacej oblasti „Človek, hodnoty a spoločnosť“ zmena 
názvu vyučovacieho predmetu „Náuka o spoločnosti“ na 
„Občianska náuka“, 

 vo vzdelávacej oblasti „Účelové kurzy/cvičenia“ zmena názvu 
kurzu „Ochrana človeka a prírody“ na „Ochrana života a zdravia“, 

 zmena znenia vzdelávacích oblastí v závislosti od zmeny názvu 
vyučovacieho predmetu, 

 zmena znenia poznámok v závislosti od zmeny názvu 
vyučovacieho predmetu, 

 doplnenie a úprava poznámok v závislosti od všeobecne 
záväzných právnych predpisov týkajúcich sa hodnotenia a 
klasifikácie. 

 doplnenie projektových aktivít  

 inovovaný obsah odborného vzdelávania – od 23.4.2009 je 
v platnosti Zákon NR SR č.184/2009 o odbornom vzdelávaní a 
príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 od 24.6.2009 je v platnosti Vyhláška MŠ SR 282/2009 Z. z. o 
stredných školách – typ SŠ – Stredná odborná škola 
automobilová 

 od 14.5.2009 je v platnosti Metodický pokyn MŠ SR č. 8/2009-R     
       na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl 
− od 24.6.2009 je v platnosti Zákon MŠ SR 317/2009 Z.z. o  
      pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o  
      zmene a doplnení niektorých zákonov 

01. 09. 2009  . 

 01.03.2009 – 15.06.2010 

 inovovaný obsah všeobecného vzdelávania 

 inovovaná strana: „Úvodné identifikačné údaje“ 

 15.6.2010 MŠ SR schválilo ŠVP pod číslom  
       2010- 9750/20893:2-913 s platnosťou od 1. septembra 2010    
       začínajúc prvým ročníkom 
− doplnenie projektových aktivít                

01. 09. 2010   

 28.06.2010 
 inovovaná strana: „Úvodné identifikačné údaje“   

 doplnenie projektových aktivít                                  

01. 09. 2011   

 

 31.08.2011  
 

vyhláška MŠ VVaŠ SR 
č.113/2012 Z.z   

zo 7. marca 2012 

 inovovaný obsah odborného vzdelávania 

 doplnenie projektových aktivít   

 od 1.5.2011 je v účinnosti Metodický pokyn MŠVVaŠ SR  
      č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl 
− zmena číselného kódu 2487 2 na číselný kód  2487 H 

01.09.2012   

 

Revidovaný ŠVP 
15.01.2013 MŠVVaŠ SR 

 
 

 
 

ŠIOV 25.02.2013 

 inovovaná strana: „Úvodné identifikačné údaje“     

 doplnenie projektových aktivít 

 zapracovanie zmien vyplývajúcich zo ŠVP (rámcového učebného 
plánu)  pre skupinu 3-ročných učebných odborov  24 Strojárstvo 
a ostatná kovospracúvacia výroba II, ktorý schválilo Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 
15.01.2013 pod číslom 2013-762/1853:8-925 s účinnosťou od 
1. septembra 2013 začínajúc prvým ročníkom: 

 disponibilné hodiny sú spoločné pre všeobecné a odborné 
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vzdelávanie 

 zmena pomeru hodín medzi všeobecným a odborným 
vzdelávaním 

 rozdelenie vzdelávacej oblasti „Človek, hodnoty 
a spoločnosť“ na dve samostatné oblasti – „Človek 
a hodnoty“, „Človek a spoločnosť“ 

 zmeny v „Minimálnom počte týždenných vyučovacích hodín 
vo vzdelávacom programe za štúdium“ v jednotlivých 
oblastiach vzdelávania 

 zmeny v „Účelových kurzoch/učive“ – „Kurz pohybových 
aktivít v prírode“, „Kurz na ochranu života a zdravia“ 

01.09.2013   

   

 
 

2 CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našom školskom vzdelávacom programe pre učebný odbor 2487 H autoopravár 
vychádza z cieľov stanovených v Zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a Štátnom vzdelávacom programe pre skupinu 
trojročných učebných odborov 24 Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba. Poslanie školy vyplýva aj z komplexnej analýzy 
školy.      

Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na povolanie a získanie prvej 
kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Naša škola je 
otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti.   

Naša škola má nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Naše ciele v systéme výchovy a vzdelávania spočívajú 
v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému 
zdokonaľovaniu sa, prosocionálneho správania, etiky, sebaregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba 
a svoj rozvoj a tvorivosť.  

Ciele výchovy a vzdelávania orientované na vytváranie predpokladov celoživotného vzdelávania sú zamerané na: 

 Posilnenie výchovnej funkcie školy so zámerom:  

 umožniť všetkým žiakom prístup ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu a voľnočasovým aktivitám, najmä žiakom zo 
sociálne znevýhodneného prostredia ako formy prevencie sociálno-patologických javov a podchytenia nadaných 
a talentovaných jedincov, 

 vytvárať motiváciu k učeniu, ktorá žiakom umožní pokračovať nielen v ďalšom vzdelávaní, ale aj v kultivovaní a rozvoji 
vlastnej osobnosti, 

 podporovať špecifické záujmy, schopností a nadania žiakov, 

 formovať ucelený názor na svet a vzťah k životnému prostrediu, 

 vytvárať vzťah k základným ľudským hodnotám ako je úcta a dôvera, sloboda a zodpovednosť, spolupráca 
a kooperácia, komunikácia a tolerancia, 

 poskytovať čo najväčšie množstvo príležitostí, podnetov a možností v oblasti záujmovej činnosti, 

 poskytovať pre žiakov a širokú verejnosť ponuku vzdelávacích služieb vo voľnom čase. 

 Realizáciu stratégie rozvoja školy s dôrazom na: 

a) prípravu a tvorbu vlastných školských vzdelávacích programov s cieľom: 
 

 uplatňovať nové metódy a formy vyučovania zavádzaním aktívneho učenia (využívaním interaktívnej tabule), 
realizáciou medzipredmetovej integrácie, propagáciou a zavádzaním projektového a programového vyučovania, 

 zabezpečiť kvalitné vyučovanie cudzieho jazyka využívaním jazykového laboratória, získania kvalifikovaných učiteľov 
pre výučbu cudzích jazykov a zabezpečením dostupných podmienok (realizácia projektov) pre výučbu cudzieho 
jazyka v zahraničí, 

 naďalej skvalitňovať výučbu informačných a komunikačných technológií využívaním špeciálnych učební 
a softwarového vybavenia a podporovaním ďalšieho vzdelávania učiteľov v oblasti informačných technológií, 
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 zohľadniť potreby a individuálne možnosti žiakov pri dosahovaní cieľov v učebnom odbore autoopravár so všetkými 
jeho zameraniami, 

 zabezpečiť variabilitu a individualizáciu výučby, 

 rozvíjať špecifické záujmy žiakov, 

 vytvárať priaznivé sociálne, emocionálne a pracovné prostredie v teoretickom a praktickom vyučovaní, 

 zavádzať progresívne zmeny v hodnotení žiakov realizáciou priebežnej diagnostiky. 
 

b) posilnene úlohy a motivácie učiteľov, ich profesijný a osobný rozvoj s cieľom: 
 

 rozvíjať a posilňovať kvalitný pedagogický zbor jeho stabilizáciou,  

 podporovať a zabezpečovať ďalší odborný rozvoj a vzdelávanie učiteľov, 

 rozvíjať hodnotenie a sebahodnotenie vlastnej práce a dosiahnutých výsledkov. 
   

c) podporu talentu, osobnosti a záujmu každého žiaka s cieľom: 
 

 rozvíjať edukačný proces na báze skvalitňovania vzťahov medzi učiteľom, žiakom a rodičom, 

 rozvíjať tímovú spoluprácu medzi žiakmi budovaním prostredia tolerancie a radosti z úspechov,  
 vytvárať prostredie školy založené na tvorivo-humánnom a poznatkovo-hodnotovom prístupe k vzdelávaniu 

s dôrazom na aktivitu a slobodu osobnosti žiaka, 
 odstraňovať prejavy šikanovania, diskriminácie, násilia, xenofóbie, rasizmu a intolerancie v súlade s Chartou 

základných ľudských práv  a slobôd, 

 viesť žiakov k zmysluplnej komunikácii a vyjadreniu svojho názoru, 
 zapájať sa do projektov zameraných nielen na rozvoj školy, ale aj na osvojenie si takých vedomostí, zručností 

a kompetencií, ktoré žiakom prispejú k ich uplatneniu sa na trhu práce na Slovensku a v krajinách Európskej 
únie a k motivácii pre celoživotné vzdelávanie sa, 

 nadväzovať spoluprácu  s rôznymi školami, autoservismi, firmami, podnikmi doma a v zahraničí, 

 presadzovať zdravý životný štýl, 

 vytvárať širokú ponuku športových, záujmových a voľnočasových aktivít, 

 vytvárať fungujúci a motivačný systém merania výsledkov vzdelávania. 
 

d) skvalitnenie spolupráce so sociálnymi partnermi, verejnosťou a ostatnými školami na princípe partnerstva 
s cieľom: 

 

 zapojiť rodičov do procesu školy najmä v oblasti záujmového vzdelávania a voľnočasových aktivít, 

 podporovať spoluprácu s rodičmi pri príprave a tvorbe školského vzdelávacieho programu, 
 aktívne zapájať zamestnávateľov do tvorby školských vzdelávacích programov, rozvoja záujmového 

vzdelávania, skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu a odborného výcviku, 
 spolupracovať so zriaďovateľom na koncepciách rozvoja odborného vzdelávania a prípravy a politiky 

zamestnanosti v Bratislave a našom regióne, 

 spolupracovať s autoservismi poskytujúcimi odbornú prípravu našich žiakov, 
 vytvárať spoluprácu so školami – pilotnými centrami CPA SR, ale i školami v zahraničí a vymieňať si vzájomne 

skúseností a poznatky, 
 rozvíjať spoluprácu s nadáciami, rôznymi organizáciami a účelovo zameranými útvarmi na zabezpečenie 

potrieb žiakov. 
 

e) zlepšenie estetického prostredia budovy školy a najbližšieho okolia s cieľom:  
 

 zlepšiť prostredie v triedach a spoločných priestoroch školy, 

 zrekonštruovať špeciálne odborné učebne pre praktickú prípravu žiakov, 

 vybudovať ďalšiu multimediálnu učebňu, 

 zrekonštruovať telocvičňu, 

 vybudovať novú žiacku knižnicu, 

 vybudovať kabinet výchovného poradcu, 

 zrekonštruovať hygienické priestory školy, upraviť vybrané triedy na rozšírenie doplnkových činnosti školy 

 vzhľadom na realizáciu kurzov pre verejnosť, zabezpečenie školení a iných vzdelávacích akcií, 

 využiť materiálno-technický a ľudský potenciál pre získanie doplnkových finančných zdrojov,  

 reagovať na vypísané granty a projekty,   

 pravidelne sa starať o úpravu okolia školy. 
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3 CHARAKTERISTIKA ŠkVP  UO 2487 H AUTOOPRAVÁR 
 

Názov a adresa školy 

 

Stredná odborná škola  
J. Jonáša 5, 843 06 Bratislava 49 
 

Názov školského vzdelávacieho programu 
 

SERVISNÉ SLUŽBY V OBLASTI AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU  
 

Kód a názov ŠVP 
 

24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II  
 

Kód a názov učebného odboru 
 

2487 H autoopravár 
 

Stupeň vzdelania 
 

stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 
 

Dĺžka štúdia 
 

3 roky 
 

Forma štúdia  
 

denná 
 

 

3.1 Popis školského vzdelávacieho programu 

  
Príprava v školskom vzdelávacom programe SERVISNÉ SLUŽBY V OBLASTI AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU 

v učebnom odbore 2487 H autoopravár so 4 zameraniami 2487 H 01 – autoopravár-mechanik, 2487 H 02 – autoopravár-
elektrikár, 2487 H 03 – autoopravár-karosár a 2487 H 04 – autoopravár-lakovník zahŕňa teoretické vyučovanie a praktické 
vyučovanie. Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy, praktické vyučovanie je realizované v školských dielňach 
ako aj u zmluvných partnerov  

Učebný odbor 2487 H autoopravár pripravuje absolventa so všeobecno-vzdelávacím základom, nevyhnutným 
pre pochopenie odborných teoretických vedomostí a získanie praktických zručností tak, aby absolvent bol schopný samostatne 
vykonávať činnosti pri výrobe, servise a opravách automobilov. 

Trojročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne. Obsah vzdelávania a prípravy má spoločný základ v prvom ročníku 
a vo svojich zameraniach v druhom  a treťom. ročníku poskytuje odborné vedomosti a zručnosti v súlade so štruktúrou povolaní 
v autoopravárenstve.  
 Predpokladom pre prijatie do učebného odboru je úspešné ukončenie základnej školy a zdravotné požiadavky 
uchádzačov o štúdium. Pri prijímaní na štúdium sa hodnotí tiež prospech a správanie na základnej škole, záujem uchádzačov 
o štúdium a výsledky prijímacieho konania. Konkretizácia kritérií na prijímacie skúšky vrátane bodového hodnotenia sú 
každoročne stanovené.   

 Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových kompetencií. 
Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka. Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích 
predmetov učebného plánu. 

Všeobecné vzdelávanie určuje skladba povinných všeobecnovzdelávacích predmetov. Charakteristika obsahových 
štandardov je definovaná Štandardom stredoškolského odborného vzdelávania pre stupeň vzdelania ISCED 3C. 

V jazykovej časti všeobecnej zložky je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie 
oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného 
styku v cudzom jazyku. 

V spoločenskovednej časti všeobecnej zložky sa žiaci oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základmi etiky 
a náboženstva,, zásadami spoločenského správania a protokolu.  

V prírodovednej časti všeobecnej zložky vzdelávania sa kladie dôraz na obsah učiva, ktoré umožňuje žiakovi preniknúť 
do dejov, ktoré prebiehajú v živej i neživej prírode a sú nevyhnutné pre zvládnutie učiva odbornej zložky vzdelávania.  

 Odborné vzdelávanie určuje skladba povinných a voliteľných odborných predmetov s výrazným podielom praktického 
vyučovania. Praktické vyučovanie sa uskutočňuje formou odborného výcviku. Charakteristika obsahových zložiek štandardov je 
definovaná Štandardom stredoškolského odborného vzdelávania pre stupeň vzdelania ISCED 3C.  

Absolvent má byť schopný vykonávať činnosti pri výrobe, servise a opravách automobilov ako v živnostenských 
prevádzkach (s perspektívou prípadného zriadenia vlastnej živnosti), tak i v priemyslových prevádzkach.  

Nezanedbateľným cieľom je tiež príprava absolventa, jeho prvá profesionalizácia je ako vo všeobecnovzdelávacej, tak i 
v odbornej zložke na úrovni, umožňujúca ďalšie vzdelávanie v rôznych krátkodobých špecializovaných, či rekvalifikačných 
kurzoch, ale i štúdium, vedúce dosiahnuť vyššej úrovne vzdelania.  

 Škola vo výučbovej stratégii uprednostňuje tie vyučovacie metódy, ktoré vedú k harmonizácii teoretickej a praktickej 
prípravy tak pre profesionálny život, ako aj pre život v spoločnosti a medzi ľuďmi. Výučba je orientovaná na uplatnenie 
autodidaktických metód (samostatné učenie a práca) hlavne pri riešení problémových úloh, tímovej práci a spolupráci. Uplatňujú 
sa metódy dialogické slovné formou účelovo zameranej diskusií alebo brainstormingu, ktoré naučia žiakov komunikovať s druhými 
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ľuďmi na báze ľudskej slušnosti a ohľaduplnosti. Poskytujú žiakom priestor na vytvorenie si vlastného názoru založeného na 
osobnom úsudku. Vedú žiakov k odmietaniu populistických praktík a extrémistických názorov. Učia ich chápať zložitosť 
medziľudských vzťahov a nevyhnutnosť tolerancie. Metódy činnostne zameraného vyučovania (praktické práce) sú predovšetkým 
aplikačného a heuristického typu (žiak poznáva reálny život, vytvára si názor na základe vlastného pozorovania a objavovania), 
ktoré im pomáhajú pri praktickom poznávaní reálneho sveta a života. Aj keby boli vyučovacie metódy tie najlepšie, nemali by 
šancu na úspech bez pozitívnej motivácie žiakov, tzn. vnútorné potreby žiakov vykonávať konkrétnu činnosť sú tou najdôležitejšou 
oblasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Preto naša škola kladie veľký dôraz na motivačné činitele – zaraďovanie hier, súťaží, 
simulačných a situačných metód, riešenie konfliktových situácií, verejné prezentácie prác a výrobkov a pod. Uplatňované metódy 
budú konkretizované na úrovni učebných osnov jednotlivých predmetov. Metodické prístupy sú priebežne vyhodnocované 
a modifikované podľa potrieb a na základe skúseností vyučujúcich učiteľov.   

 Kľúčové, všeobecné a odborné kompetencie sú rozvíjané priebežne a spôsob ich realizácie je konkretizovaný 
v učebných osnovách jednotlivých vyučovacích predmetov. Škola bude rozvíjať aj kompetencie v rámci pracovného prostredia 
školy napr. schopnosť autonómneho rozhodovania, komunikačné zručnosti, posilňovanie sebaistoty a sebavedomia, schopnosť 
riešiť problémy a správať sa zodpovedne (umiestnime na chodbách schránku dôvery, prostredníctvom ktorej môžu žiaci zadávať 
otázky, vznášať protesty a pripomienky).  
 Školský vzdelávací program SERVISNÉ SLUŽBY V OBLASTI AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU je určený pre 
uchádzačov s dobrým zdravotným stavom. V prípade talentovaných žiakov sa výučba bude organizovať formou individuálnych 
učebných plánov a programov, ktoré sa vypracujú podľa reálnej situácie. Pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami sa pristupuje s ohľadom na odporučenie špeciálnych pedagógov a psychológov vo vzťahu na individuálne 
potreby žiaka, stupeň a typ poruchy, úroveň kompenzácie poruchy a možnosti školy. Učebný odbor 2487 H autoopravár nie je 
vhodný pre žiakov s mentálnym postihnutím, s vážnymi poruchami zraku a sluchu a s vážnym telesným narušením.  
 Činnosť školy v oblasti spoločenského a kultúrneho života je veľmi bohatá a pestrá nielen pri aktivitách súvisiacich 
s činnosťou školy, ale aj v mimoškolskej oblasti. Žiaci svoje odborné vedomosti a zručnosti budú prezentovať na súťažiach 
zručnosti – Junior Castrol, Zenit v strojárstve a elektrotechnike, JUVYR, autosalón atď., Týchto aktivít sa zúčastnia aj učitelia 
 odborných predmetov vo funkcii pedagogického dozoru.  
 Samostatnosť, húževnatosť a pracovitosť našich žiakov bude ocenená tak zo strany školy, ako zo strany 
zamestnávateľov – cechové knižky, účasť na zahraničných odborných stážach – europass – mobilita.  
 V rámci pomoci a ochrany životného prostredia sa žiaci zapoja do akcie Deň zeme – čistenie a úprava okolia školy, 
vysádzanie parkovej zelene, odstraňovanie odpadu. Veľké množstvo záujmových krúžkov (jazykové, technické, športové a iné) 
ponúkajú našim žiakom efektívne využívať svoj voľný čas.  
 Klasifikácia prebieha podľa klasifikačného poriadku. Výsledky žiakov sa hodnotia priebežne na základe kritérií, 
s primeranou náročnosťou a pedagogickým taktom. Podklady pre hodnotenie sa získavajú sústavným sledovaním výkonu žiaka 
a jeho pripravenosti na vyučovanie, rôznymi metódami a prostriedkami hodnotenia, analýzou činnosti žiaka, konzultáciami 
s ostatnými učiteľmi vrátane výchovného poradcu a zamestnancov pedagogicko-psychologických poradní, rozhovormi so žiakom, 
jeho rodičmi, ale aj s inštruktormi praktickej prípravy, ktorí boli poverení praktickou inštruktážou zo strany svojho zamestnávateľa. 
Pri hodnotení sa využívajú kritériá hodnotenia na zabezpečenie jeho objektivity. Žiaci sú s hodnotením oboznámení.   
 

 
3.2 Organizácia výučby 

 
 Príprava v školskom vzdelávacom programe SERVISNÉ SLUŽBY V OBLASTI AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU        
v učebnom odbore 2487 H autoopravár zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Výučba je organizovaná 
v týždňových cykloch – strieda sa jeden týždeň teoretického vyučovania a jeden týždeň odborného výcviku.  
 Teoretické vyučovanie prebieha v priestoroch školy na ulici Jána Jonáša 5, v Bratislave – Devínskej Novej Vsi. 
Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je 
vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom 
jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú 
s vývojom ľudskej spoločnosti, základmi etiky a náboženstva, zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy 
matematiky, chémie a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania.  
 V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť autoopravárenstva. V rámci odborného výcviku si žiaci 
prehlbujú teoretické vedomosti a získavajú praktické zručnosti – ovládajú prácu s diagnostickými zariadeniami a servisno-
informačnými prístrojmi. Pri práci s náradím poznajú jeho správne použitie, manipuláciu a ošetrovanie. Ovládajú jednotnú odbornú 
terminológiu a symboliku. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie jeho osobnostných a profesionálnych 
vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.  
 Záverečná skúška sa koná v súlade s platnými predpismi a pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠVVaŠ  SR.  
Ďalšie organizačné podrobnosti týkajúce sa účelových kurzov a cvičení sú súčasťou učebného plánu.  
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3.3 Zdravotné požiadavky na žiaka 

 

3.3.1  Všeobecné požiadavky 

 
Prijatiu uchádzača do odboru z hľadiska zdravotného stavu prekážajú poruchy nosného a pohybového systému, ktoré 

obmedzujú dobrú pohybovú funkciu a práce vo vynútených polohách, poruchy chrbtice, postihnuté dolné a horné končatiny 
obmedzujúce manuálnu zručnosť. Ďalej prekáža sklon k chorobám z nachladnutia, chronické a alergické onemocnenie kože, 
najmä rúk.  

Odbor nie je vhodný pre mladistvých so zmenenou pracovnou schopnosťou. Do odboru môžu byť prijatí iba uchádzači, 
ktorých zdravotnú spôsobilosť posúdil a písomne potvrdil dorastový lekár.   

 

3.3.2 Osobitné požiadavky na uchádzača pre zameranie 01 mechanik a 03 karosár 

 
Prijatiu uchádzača do odboru z hľadiska zdravotného stavu prekáža precitlivenosť na chemické, mechanické 

a biologické dráždidlá, chronické a alergické ochorenia dýchacích ciest a kože.. Taktiež prekáža onemocnenie srdca, 
pretrvávajúce zápalové stavy, vady srdcové, haemodynamicky významné onemocnenie zažívacieho ústrojenstva, závažné 
pretrvávajúce stavy vyžadujúce trvalé diétne stravovanie, onemocnenie uropostického systému, chronické zápaly močových ciest, 
nephropatia s poruchou funkcie ľadvín. Taktiež prekážajú choroby nervové, najmä onemocnenie sprevádzané poruchami 
pohybových funkcií a koordinácií, záchvatové stavy dekompenzované i subkompenzované, poruchy sluchu, recidivujúce 
a chronické otictídy a sínusitídy, poruchy zraku, ak nedosahuje centrálna ostrosť zraková aspoň jedného oka 5/5 a J.č. 1 
s prípadnou korekciou skiel, poruchy farbocitu, chronickej alebo alergickej konjuktivitídy. 

 

3.3.3 Osobitné požiadavky na uchádzača pre zameranie 02 elektrikár 

 
Prijatiu uchádzača do odboru z hľadiska zdravotného stavu prekážajú poruchy nosného a pohybového systému, 

obmedzujúce dobrú pohybovú funkciu a práce vo vynútených polohách, najmä ťažšie postihnutia chrbtice, postihnutia dolných 
a horných končatín obmedzujúce manuálnu zručnosť. Ďalej poruchy ciev, vady srdcové, vleklé zápalové stavy, choroby nervové, 
najmä onemocnenie sprevádzané poruchami pohybových funkcií a koordinácií, záchvatové stavy a poruchy sluchu. 
Požiadavky na zrak – poruchy zraku sú, ak nedosahuje centrálna ostrosť zraková aspoň jedného oka 5/5 a J.č. 1 s prípadnou 
korekciou skiel, porušený farbocit, biskulárne hĺbkové videnie, prekáža myoptia nad –10D, hypertropia nad +4D, astigmatická 
zložka nad +3D chronickej alebo alergickej konjuaktivity.  
 

3.3.4 Osobitné požiadavky na uchádzača pre zameranie 04 lakovník  

 
Do učebného odboru môžu byť prijatí chlapci (dievčatá), ktorí majú neporušenú pohybovú sústavu, majú cit pre farby, 

netrpia záchvatovými stavmi, chorobami, nemajú kožné choroby, choroby dýchacej a nervovej sústavy, nemajú zvýšenú citlivosť 
na chemické a mechanické dráždenie, nemajú poruchy pečene a obličkových funkcií alebo tvorby krvi. Zrak 5/10m 5/20, nesmie 
byť porušený farbocit, škodí myoptia nad –3D, hypemetria nad +3D, astigmatizmus nad +/- 3D.  

 

3.3.5 Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci 

 
Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

hygieny práce a protipožiarnej ochrany. Výchova k bezpečnej a zdravie neohrozujúcu prácu vychádza po dobu štúdia 
z požiadaviek platných právnych a ostatných predpisov (zákonov, nariadení vlády SR, vyhlášok, technických predpisov 
a slovenských technických noriem). Tieto požiadavky sa musia vzťahovať k výkonu konkrétnych činností, ktoré sú súčasťou 
odborného výcviku. Tieto požiadavky sa musia doplniť informáciami o rizikách možného ohrozenia, ktorým sú žiaci pri teoretickom 
a praktickom vyučovaní vystavení vrátane informácií o opatreniach na ochranu pred pôsobením týchto zdrojov rizík (zdravotné 
riziká a opatrenia pri ručnej manipulácii s bremenom, rizikové faktory súvisiace s mikroklimatickými podmienkami – teplotná záťaž 
organizmu a pod.).  

Priestory pre výučbu musia zodpovedať svojimi podmienkami požiadavkám stanovených v zdravotníckych predpisoch 
(hygienické požiadavky na priestory, prevádzka školských zariadení, bezpečná prevádzka, používanie strojov, prístrojov a pod.). 
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Nácvik a precvičovanie činností musí byť v súlade s požiadavkami, ktoré upravujú prácu pre mladistvých (napr. Zákonník práce) 
a v súlade s podmienkami, podľa ktorých môžu mladiství vykonávať zakázané práce z dôvodu prípravy na povolanie. Základnými 
podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa rozumie: 

 dôkladné oboznámenie žiakov s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, s protipožiarnymi 
predpismi a s technologickými postupmi, 

 používanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipožiarnym predpisom, 

 používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov, 

 vykonávanie stanoveného dozoru na pracoviskách žiakov, pričom sa vymedzia stupne dozoru nasledovne: 
 práca pod dozorom si vyžaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej dozorom, ktorá dohliada na 

dodržiavanie BOZP a pracovného postupu. Táto osoba musí zrakovo obsiahnuť všetky pracovné miesta 
tak, aby mohla bezpečne zasiahnuť v prípade porušenia BOZP, 

 práca pod dohľadom si vyžaduje prítomnosť osoby poverenej dohľadom kontrolovať pracoviská pred 
začatím práce a pokiaľ nemôže zrakovo všetky pracoviská obsiahnuť, v priebehu práce ich obchádza 
a kontroluje.  

Stanovením príslušného stupňa dozoru je poverený vedúci zamestnanec Strediska praktického vyučovania v závislosti od 
charakteru práce, podmienok a tematického celku výučby.  

 
 

4 PROFIL ABSOLVENTA UO 2487 H AUTOOPRAVÁR 
 

4.1 Charakteristika absolventa / absolventky 

 
Absolvent učebného odboru 2487 2 autoopravár je kvalifikovaný odborný pracovník schopný vykonávať príslušné práce 

na špecializovaných pracoviskách vo výrobných podnikoch a v opravárenstve. Má ucelené základné teoretické vedomosti 
a praktické zručnosti potrebné pre štandardné opravy cestných motorových vozidiel, so štandardným vybavením dielní 
predpísaným výrobcom, na základe informácií získaných v technickej dokumentácii výrobcov cestných motorových vozidiel, vie 
posúdiť stav a pripravenosť pracoviska, vie zvoliť pracovné postupy a prípravné práce. Pri práci s vozidlom a pomôckami je 
schopný použiť štandardnú opravárenskú techniku.  

Absolvent získa schopnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Aktívne sa 
zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti  a zručnosti priebežne aktualizovať. Bude schopný prijímať zodpovednosť za vlastnú 
prácu a za prácu ostatných. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získa zručnosť pri práci s osobným počítačom a internetom. 
Naučí sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci. 

V rámci pracovnej pozície sú na absolventa kladené vysoké požiadavky na krátkodobú pamäť, schopnosť pracovať v tíme 
a schopnosť sociálneho kontaktu. Vysoké nároky sú dané aj na rozsah zrakového poľa, priestorové videnie, rozlišovanie zvuku, 
rozdelenie pozornosti, praktické myslenie, prispôsobivosť, flexibilitu, sebakontrolu, sebaovládanie, samostatnosť, kultivovanosť 
vystupovania, istotu a pohotovosť vystupovania. Požiadavky sú kladené aj na rozlišovanie farieb a farebných odtieňov, 
samostatné myslenie a odolnosť voči senzorickej záťaži.  

Rozsah jeho vedomostí mu umožňuje aj naďalej sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore štúdiom odbornej 
literatúry a časopisov. Získané vzdelanie mu dáva predpoklady konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami 
vlastenectva, humanizmu a demokracie.  

Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške. Môže pokračovať v štúdiu pre 
absolventov trojročných učebných odborov v rámci denného alebo diaľkového nadstavbového štúdia na úrovni ISCED 3A 
v študijnom odbore strojárstvo alebo elektrotechnika a získať úplné stredné odborné vzdelanie, ktoré mu umožňuje pokračovať 
v štúdiu na úrovni ISCED 5. Svoju kvalifikáciu môže zvyšovať rôznymi vzdelávacími cestami prípadne môže získať aj inú 
kvalifikáciu ako je kvalifikácia v danom učebnom odbore.  

Kompetenčný profil absolventa sme vytvorili na základe kompetencií uvedených v ŠVP a analýzy povolania v priamej 
spolupráci so zamestnávateľmi. Analýza povolania je súčasťou Analytickej štúdie. Týmto má absolvent učebného odboru 
garantované získanie aktuálnych vedomostí, zručností a kompetencií v závislosti od potrieb zamestnávateľov. 
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4.2 Kompetencie absolventa 

Absolvent učebného odboru 2487 H autoopravár  po absolvovaní vzdelávacieho programu disponuje týmito kompetenciami: 
 

4.2.1 Kľúčové kompetencie 

Vzdelávanie v súlade s cieľmi stredného odborného vzdelávania na úrovni ISCED 3C smeruje k tomu, aby si žiaci 
vytvorili na tejto úrovni zodpovedajúce schopnosti a študijné predpoklady. Kľúčové kompetencie sú zakomponované do všetkých 
vzdelávacích oblastí. V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií ako základným orientačným nástrojom 
pre vymedzenie kľúčových kompetencií  ŠVP vymedzil nasledovné kľúčové kompetencie: 

 
a) Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti 

Absolvent má: 
– rozumieť bežnému a odbornému ústnemu a písomnému prejavu druhých, 

 komunikovať zreteľne  a kultivovane na primeranej odbornej úrovni, 

 formulovať svoje myšlienky zrozumiteľne a súvisle, v písomnom prejave prehľadne a jazykovo správne, 

 zúčastňovať sa aktívnej diskusie, formulovať svoje názory a postoje,   

 ovládať základy komunikácie v cudzom jazyku pre základné pracovné uplatnenie podľa potrieb a charakteru 
príslušnej odbornej kvalifikácie,  

 chápať výhody ovládania cudzích jazykov pre životné a spoločenské uplatnenie a prehlbovať svoju jazykovú 
spôsobilosť, 

 spracovávať bežné  administratívne písomnosti a pracovné dokumenty, 

 dodržiavať jazykové a štylistické normy,    

 používať odbornú terminológiu a symboliku, 

 vyjadrovať sa a vystupovať v súlade so zásadami kultúry prejavu a správania sa, 

 využívať svoje vedomosti pri riešení bežných problémových situácií, 

 ovládať prácu s príručkami, učebnicami, odborným textom a primerane ich interpretovať, 

 ovládať užívateľské operácie na počítači  na úrovni spotrebiteľa a vnímať digitálnu gramotnosť ako východisko pre  
celoživotné vzdelávanie, 

 rozvíjať svoju tvorivosť, 

 využívať informačné zdroje  poskytujúce prístup k informáciám a príležitostiam na vzdelávanie v celej Európe. 

b) Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti 

Absolvent má: 

 posudzovať reálne svoje fyzické a duševné možnosti, odhadovať dôsledky svojho konania a správania sa 
v rôznych situáciách, 

 vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém  a postoje, 

 určovať  vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste, 

 stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej orientácie a životných 
podmienok, 

 reagovať adekvátne na hodnotenie svojho vystupovania a spôsobov správania zo strany iných ľudí, prijímať rady 
a kritiky,  

 plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou využívania sebakontroly, 
sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania, 

 overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých, 

 zmerať vlastnú činnosť na dodržiavaní osobnej zodpovednosti a dosiahnutie spoločného cieľa v pracovnom 
kolektíve, 

 pracovať v tíme a podieľať sa na realizácií spoločných pracovných a iných činností, 

 mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, byť si vedomí dôsledkov 
nezdravého životného štýlu a závislostí, 

 prijímať a zodpovedne plniť dané úlohy, 

 predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých,  

 prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať 
predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.  
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c) Schopnosť tvorivo riešiť problémy 

Absolvent má: 

 využívať zrozumiteľné návody na objasňovanie podstaty  problému, 

 pochopiť zadanie úlohy alebo určiť jadro problému a získať informácie potrebné k riešeniu, navrhnúť jednoduchý 
spôsob riešenia, zdôvodniť ho, vyhodnotiť a overiť správnosť zvoleného postupu a dosiahnutých výsledkov, 

 uplatňovať pri riešení problému rôzne jednoduché metódy myslenia a myšlienkových operácií, 

 zhodnotiť význam informácií, zhromažďovať  a využívať ich pre optimálne riešenie základných pracovných 
problémových situácií, zvažovať výhody a nevýhody navrhovaných riešení, 

 vybrať správny (optimálny) postup na realizáciu riešenia a dodržiavať ho, 

 spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi.  

d) Podnikateľské spôsobilosti 

Absolvent má: 

 mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, uvedomovať si význam 
celoživotného učenia a byť pripravený prispôsobovať sa k zmeneným pracovným podmienkam, 

 využívať k učeniu rôzne informačné zdroje, vrátane skúseností iných a svoje vlastné, 

 sledovať a hodnotiť vlastný úspech vo svojom učení, prijímať hodnotenie výsledkov svojho učenia zo strany iných 
ľudí, 

 poznať možnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy na povolanie, 

 mať prehľad o možnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore, cieľavedome a zodpovedne rozhodovať 
o svojej budúcej profesií a vzdelávacej ceste, 

 mať reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, o požiadavkách zamestnávateľov na pracovné 
činnosti a vedieť ich porovnávať so svojimi predstavami a reálnymi predpokladmi, 

 interpretovať základné informácie o prieskume trhu, reklame a cieľoch podnikania, 

 vedieť získavať a vyhodnocovať informácie o pracovných a vzdelávacích príležitostiach,  

 využívať poradenské a sprostredkovateľské služby tak v oblasti sveta práce, ako aj v oblasti vzdelávania, 

 primerane komunikovať s potenciálnymi zamestnávateľmi, prezentovať svoj odborný potenciál a svoje odborné 
ciele,     

 vedieť vystihnúť podstatu, realitu, fakty, predvídať dôsledky, 

 poznať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť zaujať kritické postoje, prijímať kritiku druhých, 

 poznať všeobecné práva a povinnosti zamestnávateľov a pracovníkov, 

 poznať vlastné chyby a byť schopný sebareflexie, 

 identifikovať a riešiť aj sporné problémy (nevyhýbať sa ich riešeniu), 

 robiť aj nepopulárne, ale správne  opatrenia a rozhodnutia, 

 chápať podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych, ekonomických, administratívnych, 
osobnostných a etických aspektoch súkromného podnikania, 

 dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príležitosti v súlade s realitou trhového prostredia, svojimi 
predpokladmi a ďalšími možnosťami.   

e) Spôsobilosť využívať informačné technológie 

Absolvent má: 

 ovládať počítač,  poznať jeho základné časti  a jednoduchý spôsob jeho obsluhy, 

 pochopiť základné informácie o štruktúre a fungovaní počítača,  

 pracovať s jednoduchými základnými a aplikačnými funkciami programu potrebnými pre výkon povolania, 

 ovládať obsluhu  periférnych zariadení potrebných pre činnosť používaného programu, 

 učiť sa používať nové jednoduché aplikácie,  

 komunikovať elektronickou poštou, využívať jednoduché prostriedky online a offline komunikácie, 

 vyhľadávať jednoduché informačné zdroje a informácie z otvorených zdrojov,  

 ovládať základy  grafického znázorňovania a vedieť ich podľa potreby využiť v praktickom živote, 

 evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol využívať pri práci, 

 chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním, 

 posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným informáciám a byť 
mediálne gramotný. 
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f) Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

Absolvent má: 

 rozumieť podstate sveta a spoločnosti na primeranej úrovni, 

 rešpektovať, že telesná, citová, rozumová i vôľová zložka osobnosti sú rovnocenné a vzájomne sa dopĺňajú,  

 konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom záujme, ale aj vo verejnom záujme, 

 dodržiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne špecifiká, vystupovať proti 
neznášanlivosti, xenofóbií a diskriminácií,  

 konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, prispievať k uplatňovaniu hodnôt 
demokracie, 

 uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať s toleranciou k identite druhých,  

 zaujímať sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete,  

 rešpektovať rôzne názory na svet, 

 chápať význam životného prostredia pre človeka a konať v duchu udržateľného rozvoja, 

 uznávať hodnotu života, uvedomovať si zodpovednosť za vlastný život a spoluzodpovednosť  pri ochrane života 
a zdravia iných, 

 uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť v európskom a svetovom kontexte, 

 podporovať hodnoty miestnej, národnej, európskej a svetovej kultúry a mať k nim vytvorený pozitívny vzťah, 

 orientovať sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho rozvoja, etnických, rasových a náboženských 
konfliktov, terorizmu, 

 pochopiť pojmy: spravodlivosť, ľudské práva, zodpovednosť a aplikovať ich v globálnom kontexte. 
 

4.2.2 Všeobecné kompetencie 

Absolvent má: 

 rozlišovať spisovný a hovorový jazyk, dialekt a štýlovo príznačné javy, vo vlastnom prejave voliť prostriedky 
adekvátnej komunikačnej situácie, 

 v písomnom a hovorenom prejave uplatňovať zásady slovenského pravopisu, využívať vedomostí o tvarosloví, 

 používať adekvátnu slovnú zásobu vrátane príslušnej odbornej terminológie, 

 orientovať sa v základnej výstavbe textu, prezentovať a obhajovať svoje stanoviská, 

 vedieť položiť otázku a správne formulovať odpovede, 

 vyjadrovať postoje neutrálne, pozitívne (pochvala) a negatívne (kritika, polemika), 

 vyjadrovať sa vecne správne,  jasne a zrozumiteľne, 

 orientovať sa v rôznych literárnych smeroch, 

 čítať umelecké diela a chápať ich celistvosť a estetickú pôsobnosť,  

 odborne sa vyjadrovať o javoch vo svojom odbore, 

 vytvoriť základné útvary administratívneho štýlu, 

 samostatne získavať potrebné informácie z dostupných zdrojov, triediť ich a kriticky k nim pristupovať, 

 mať prehľad o dennej tlači a tlači podľa svojho záujmu, 

 komunikovať v cudzom jazyku v rámci základných tém, 

 schopnosť vymieňať si informácie a názory v cudzom jazyku týkajúce sa základných všeobecných a odborných tém 
ústnym a písomným prejavom, 

 schopnosť zvoliť si adekvátnu komunikačnú stratégiu a jazykové prostriedky, zrozumiteľne vyjadrovať hlavné 
myšlienky v cudzom jazyku, 

 pracovať so základným cudzojazyčným textom vrátane základného odborného textu, využívať text ako poznanie 
a prostriedok na skvalitnenie jazykových spôsobilostí, 

 pracovať so slovníkom, jazykovými a inými príručkami, internetom a ďalšími zdrojmi informácií, 

 poznať a rešpektovať tradície, zvyky a odlišnosti sociálnej a kultúrnej hodnoty iných národov a jazykových oblastí,    

 využívať prírodovedné poznatky a zručnosti v praktickom živote vo všetkých situáciách, ktoré súvisia 
s prírodovednou,  

 ovládať základné ekologické súvislostí a postavenie človeka v prírode, zdôvodniť nevyhnutnosť udržateľného 
rozvoja, 

 posúdiť chemické látky z hľadiska nebezpečnosti a ich vplyvu na živé organizmy. 

 vysvetliť etické normy súvisiace so životom a zdravím, 

 charakterizovať etiku práce, 

 využívať vedomosti a spôsobilosti v praktickom živote pri riešení otázok svojho politického a občianskeho 
rozhodovania, hodnotenia a správania, 
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 konať zodpovedne a prejavovať občiansku aktivitu, vážiť si demokraciu a slobodu,  

 využívať matematické poznatky v praktickom živote v situáciách, ktoré súvisia s matematikou, 

 orientovať sa v matematickom texte, pochopiť zadanie matematickej úlohy, kriticky vyhodnocovať informácie 
kvantitatívneho charakteru získané z rôznych zdrojov – grafov, diagramov, tabuliek, správne sa matematicky 
vyjadrovať. 

 osvojiť si poznatky a špeciálne činnosti podporujúce úpravu porúch zdravia, 

 osvojiť si základy zdravovedy a fyziológie ľudského tela, 

 osvojiť si zásady správnej výživy a zdravého životného štýlu, 

 zorganizovať si pohybový režim a program vlastných pohybových aktivít ako súčasť životného štýlu, 

 preukázať pohybovú gramotnosť k osobnému športovému výkonu. 
 

4.2.3 Odborné kompetencie 

a) Požadované vedomosti 

Absolvent má: 

 poznať zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, 

 rozumieť základom elektrotechniky a elektroniky a jej rozvíjaniu v problematike automobilovej techniky, 

 vedomosti o použití náradia a servisnej techniky, 

 vedomosti o príprave pracoviska a vytvorení podmienok pre profesionálnu prácu, 

 vedomosti o nutnosti dodržania a záväznosti technologického postupu, 

 vedomosti o orientácii v technickej literatúre a aplikovaní technických informácií pri práci, 

 poznať odbornú terminológii v autoopravárenstve, 

 vedomosti o základnej súčiastkovej skladbe častí vozidla a jej materiálovej náročnosti, 

 poznať ekologické zásady v autoopravárenstve, 

 poznať normy, normalizáciu, 

 zvládnuť základy technického zobrazovania, 

 zvládnuť vedenie sprievodnej dokumentácie a činnosti pri opravách, evidenciu spotreby a výkonov, 

 zvládnuť vyhodnotenie kvality práce, vykonanie záverečnej kontroly práce a rozbor úspešnosti, 

 poznať základy ekonomiky a hospodárnosti práce, 

 poznať základné vzťahy k životnému prostrediu a zásady jeho ochrany pred možnými negatívnymi vplyvmi, 

 aplikovať zásady čistoty a hygieny na pracovisku, aj na pracovnom premete a náradí. 
 

Po absolvovaní odborného zamerania 01 mechanik, absolvent má: 

 poznať meracie a diagnostické prístroje a pomôcky a ich využitie v procese opravy, 

 vedomosti o správnej činnosti častí vozidla a podstate fyzikálnych, mechanických a chemických súvislostí jeho 
funkcie, 

 poznať spojovacie materiály a ich správne použitie, 

 vedomosti o mazadlách, palivách z hľadiska druhov, vlastností a optimálneho použitia, 

 vedomosti o chemických prostriedkoch na zabezpečenie činností údržby a opráv vozidiel, 

 poznať štandardné opravy, dielenskú dokumentáciu výrobcu a technologické postupy a normy, 

 zvládnuť identifikáciu základných porúch na základe skúšobnej jazdy a testov. 
 
Po absolvovaní odborného zamerania 02 elektrikár, absolvent má: 

 poznať technickú dokumentáciu a vie ju samostatne čítať a používať, kresliť náčrty a schémy elektrotechnických 
obvodov, 

 poznať základné druhy materiálov a polotovarov používaných v elektrotechnike, elektrické a elektronické súčiastky, 
prvky a obvody, 

 zvládnuť základy aplikovanej elektrotechniky a elektroniky a jej rozvíjanie v problematike automobilovej techniky, 

 poznať základné spôsoby ručného a strojového opracovania materiálov, základné elektroinštalačné a montážne 
práce, 

 vedomosti o používanie meracích prístrojov elektronického a mechanického charakteru, 

 poznať jednotlivé oblasti elektrotechniky, elektrických strojov, prístrojov a elektrických zariadení. 
 
Po absolvovaní odborného zamerania 03 karosár, absolvent má: 

 vedomosti o rovnaní karosérií a obsluhovať zariadenia, používané pri opravách, 

 zvládnuť samostatne demontovať a montovať plechové diely karosérií a skríň, samostatne zhotoviť zložitejšie 
plechové diely karosérií a skríň cestných a koľajových vozidiel a pracovných strojov, 



                                      13 Školský vzdelávací program: SERVISNÉ SLUŽBY V OBLASTI AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU – SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, Bratislava 
 

 

 vedomosti o zváraní plameňom, rezať kyslíkom, spájať na tvrdo, zvárať elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére 
CO2, rovnať súčiastky a diely po zváraní, 

 zvládnuť samostatne realizovať strednú opravu karosérie, 

 vedomosti o zasklievaní okien  karosérií a skríň do tesniacich profilov, 

 zvládnuť zoraďovať medzery dverí a viek a kontrolovať ich tesnosť, 

 zvládnuť zoraďovať a opravovať mechanizmy uzatvárania viek, okien a dverí, 

 vedieť kontrolovať rovinnosť a tvar zakrivenia plôch karosérií a skríň a tesnosť okien po zasklení. 
 
Po absolvovaní odborného zamerania 04 lakovník, absolvent má: 

 poznať pracovné a technologické postupy lakovníckych prác, 

 poznať druhy, vlastnosti a spôsob použitia materiálov na lakovanie a pomocných materiálov, 

 zvládnuť základy technického kreslenia, 

 zvládnuť základy dizajnérskeho lakovania, 

 vedomosti o požiadavkách na pripravenosť pracoviska pre lakovnícke práce, návrh optimálneho pracoviska, 

 poznať potrebné náradie, pracovné pomôcky, nástroje, strojové vybavenie pracoviska a jeho používanie a údržbu, 

 vedomosti o optimálnych podmienkach potrebných na prevedenie lakovníckych prác, 

 pozná zásady hospodárnej prevádzky lakovne a hospodárneho využitia materiálov, 

 pozná základné princípy koloristiky, 

 pozná základné druhy materiálov, ich chemické, fyzikálne a aj technologické vlastnosti, 

 pozná základy skladového hospodárstva, 

 pozná základy drobného podnikania – otvorenie zákazkového listu, kalkuláciu opráv. 
 
b) Požadované zručnosti 

Absolvent vie: 

 zvládnuť základné spôsoby ručného a strojného spracovania materiálov, 

 pracovať so štandardným náradím používaným pri opravách automobilov, 

 pracovať s mechanizovaným náradím používaným pri opravách automobilov, 

 pracovať na montážach a demontážach rozoberateľných spojov, 

 pracovať na montážach a demontážach zostáv, podzostáv a častí automobilov. 
 

Po absolvovaní odborného zamerania 01 mechanik, absolvent vie: 

 diagnostikovať a previesť bežné opravy automobilov, 

 obsluhovať základné prístroje a zariadenia používané v autoopravárenstve a chápe princípy a nutnosť používania 
predpísaných pomôcok a špeciálnych náradí, 

 aplikovať podmienky použitia spojovacích materiálov a jednotlivých súčastí automobilu, 

 dodržiavať zásady čistoty a hygieny pracoviska a nutnosť čistoty pracovného predmetu a náradia, 

 používať meracie prostriedky a ich aplikovanie v praxi, 

 používať štandardnú výpočtovú techniku, 

 používať štandardnú diagnostiku, nastavenie a údržbu vozidla podľa technickej dokumentácie výrobcu. 
 

Po absolvovaní odborného zamerania 02 elektrikár, absolvent vie: 

 urobiť základné elektroinštalačné práce, elektroopravu automobilu, údržbu elektrických strojov a zariadení 
a odstraňovať na nich jednoduché poruchy, 

 používať meracie prístroje, aplikovať ich v praxi a vyhodnotiť výsledky týchto meraní, 

 používať štandardnú výpočtovú techniku a základné aplikačné programy, 

 aplikovať zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, základné elektrotechnické predpisy, zásady 
ochrany pred účinkami elektrického prúdu, poskytnúť prvú pomoc pri úraze a vykonávať činnosť v súlade 
s vyhláškou Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení. 

 
Po absolvovaní odborného zamerania 03 karosár, absolvent vie: 

 pripraviť pracovisko pre kontrolu a rovnanie karosérie po ťažšej havárii a na rovnacom zariadení karosériu vyrovnať 
so zachovaním všetkých funkčných rozmerov pri výrobe a opravách karosérií a skríň cestných a koľajových 
vozidiel, 

 vykonávať generálne opravy karosérií a skríň a zhotovovať bez špeciálneho výrobného zariadenia a nástrojov 
atypické plechové diely pri vývoji nových typov karosérií, 
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 preštudovať a poznať náročné činnosti a smery vývoja v tvarovaní karosérií i v používaní nových konštrukčných 
materiálov, vývoj technológií povrchu karosérií a skríň a ich úprav k zlepšeniu tepelnej izolácie, zníženia hlučnosti, 
vibrácie a pod., 

 upravovať zložitejšie súčasti a diely zo zliatin ľahkých kovov ručným strojným spracovaním, vrátane zoraďovania 
strojov, zvárať rôzne kovové materiály plameňom (i v ochrannej atmosfére), pracovať tvarovo pri výrobe a opravách 
s elektromechanickým i pneumatickým nitovacím lisom. 

 
Po absolvovaní odborného zamerania 04 lakovník, absolvent vie: 

 zvoliť správne pracovné a technologické postupy lakovníckych prác s ohľadom na hygienu a bezpečnosť práce, 

 stanoviť optimálne podmienky, posúdiť a vybrať vhodné materiály, výpočtom určiť predbežnú spotrebu, 

 určiť farebný odtieň predlohy pomocou vzorkovníka farieb, 

 využívať energiu, pracovné náradie a materiály, 

 posúdiť stav a pripravenosť pracoviska, zvoliť a pripraviť potrebné náradie, nástroje a pomôcky, 

 vybrať primerané osobné ochranné pomôcky a používať ich predpísaným spôsobom, 

 prevziať a preštudovať zákazkový list, dohodnúť alebo spresniť rozsah požadovaných prác a spresniť termín 
ukončenia prác, prípadne aj kvalitu prác, 

 odskúšať správnosť odtieňa nástrekom testkarty a prípadne doladiť odtieň, 

 kontrolovať defekty jestvujúceho podkladu a nerovností spôsobených deformáciou plechu, resp. zváraním, 

 maskovať nepoškodené susediace časti karosérie, 

 pripraviť podklad odmastením a následným brúsením, 

 vyrovnať nerovnosti tmelením a následným vybrúsením povrchu s požadovanou zrnitosťou, 

 zvoliť základy a plniče, správne ich aplikovať a vybrúsiť, 

 nanášať krycie a číre laky – nitrolaky, syntetické laky, polyuretánové laky, akrylátové laky, vodou riediteľné laky 
a ich odvodené varianty, 

 použiť dizajnérske lakovanie, písmomaliarstvo, striedanie trojvrstvových a perleťových lakov,  

 odstraňovať staré nátery – mechanicky a chemicky, 

 dolaďovať odtieň podľa predlohy, 

 prevádzať nátery štetcom a valčekovaním, 

 demontovať a montovať časti celkov (napr. karosérie), manipulovať s nimi,  

 kontrolovať lícovanie, rovnosť a presnosť tvarov dielcov a ich hladkosť povrchu hmatom, 

 obsluhovať a udržiavať v čistote striekaciu kabínu, vysávače na odsávanie brúsneho prachu a vzduchotechniku 
v lakovni, 

 udržiavať lakovnícke náradie a nástroje a striekaciu techniku v použiteľnom stave, 

 lepiť plasty a sklolaminát, 

 používať, obsluhovať a udržiavať v prevádzkyschopnom stave miešacie zariadenie na farbu, 

 identifikovať a následne odstraňovať chyby pri lakovaní zabrusovaním a leštením. 
 
c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 

Absolvent sa vyznačuje: 

 manuálnou zručnosťou v činnostiach svojho odboru,  adaptabilitou, kreativitou, disponibilitou, spoľahlivosťou, 
trpezlivosťou, dôslednosťou a presnosťou, schopnosťou spolupracovať, sebadisciplínou, mobilitou, schopnosťami 
pracovať v tíme,  budovaním imidžu firmy, pozitívnym kontaktom so zákazníkom, samostatnou prácou, 
dodržovaním predpisov o ochrane spotrebiteľa, dodržiavaním firemnej kultúry, flexibilitou, profesionálnou hrdosťou, 
zodpovednosťou za zverený majetok, schopnosťou riešiť konfliktné situácie, 

 riadi sa morálnymi normami spoločenského správania, 

 kladie dôraz na čestnosť, zodpovednosť a etiku správania sa voči zákazníkom a svojim spolupracovníkom, 

 schopnosťou pracovať v tíme, pričom vie odborne komunikovať a vhodným spôsobom prijímať a odovzdávať svoje 
skúsenosti, 

 je dôsledný a zachováva diskrétnosť v pracovných vzťahoch. 
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5 RÁMCOVÝ UĆEBNÝ PLÁN PODĽA ŠVP 
 

Skupina učebných odborov: 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 
Rámcový učebný plán pre 3-ročné učebné odbory 
 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola automobilová, J. Jonáša 5, 843 06 Bratislava 49 

Názov ŠkVP SERVISNÉ SLUŽBY V OBLASTI AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU 

Kód a názov ŠVP 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 

Kód a názov učebného odboru 2487 2 autoopravár 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Iné vyučovací jazyk –  slovenský  
 

 
 

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí 
Minimálny počet 

týždenných vyučovacích 
hodín vo VP 

Celkový počet 
hodín  za štúdium 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 22 704 

Jazyk a komunikácia 
– slovenský jazyk a literatúra 
– prvý cudzí jazyk 

 

11,5 

 

368 

Človek a hodnoty  
– etická výchova/náboženská výchova 

1 32 

Človek a spoločnosť 

 občianska náuka 
1 32 

Človek a príroda 
– fyzika 
– chémia 
– biológia 

1 

 

32 

Matematika a práca s informáciami   
– matematika 
– informatika 

3 99 

Zdravie a pohyb 
– telesná a športová výchova 

4,5 144 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 65,5 2 096 

Teoretické vzdelávanie 18 576 

Praktická príprava 47,5 1520 

Disponibilné hodiny 11,5 368 

CELKOM 99 3 168 

Účelové kurzy/učivo   

Kurz pohybových aktivít v prírode   

Kurz na ochranu života a zdravia   

Účelové cvičenia   

Zváranie    

Záverečná skúška   

                                                 
1 Minimálny počet týždenných hodín je 33 (rozpätie 33 – 35 hodín) 

Cieľové zložky vzdelávania Počet týždenných vyučovacích hodín vo VP 1 
Celkový počet hodín za 

štúdium 

Všeobecné vzdelávanie 22 704 

Odborné vzdelávanie 65,5 2 096 

Disponibilné hodiny  11,5 368 

CELKOM 99 3 168 
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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 rozširujú podľa potrieb odborov a zámerov školy z kapacity disponibilných hodín. 

b) Stredné odborné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením plnia rovnaké ciele ako stredné odborné školy pre 
intaktných žiakov. Všeobecné ciele vzdelávania v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a kompetencie sa prispôsobujú 
individuálnym osobitostiam žiakov so zdravotným znevýhodnením v takom rozsahu, aby jeho konečné výsledky zodpovedali 
profilu absolventa. Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením (dĺžka, formy výchovy a 
vzdelávania, podmienky prijímania, organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie, personálne, materiálno-technické 
a priestorové zabezpečenie, ap.) stanovujú vzdelávacie programy vypracované podľa druhu zdravotného znevýhodnenia. 

c) Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je minimálne 33 hodín a maximálne 35 hodín, 
za celé štúdium minimálne 99 hodín, maximálne 105 hodín. Výučba v učebných odboroch sa realizuje v 1. a 2. ročníku v 
rozsahu 33 týždňov, v 3. ročníku v rozsahu 30 týždňov (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, na kurz na ochranu života a zdravia a kurzy pohybových aktivít v prírode ap. a v poslednom ročníku na 
absolvovanie záverečnej skúšky. 

d) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa potrieb odboru štúdia a podmienok školy. 
e) Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
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, taliansky. Podľa potreby a podmienok 

školy aj ďalšie cudzie jazyky. Výučba prvého cudzieho jazyka sa v učebných odboroch realizuje minimálne v rozsahu 3 
týždenných vyučovacích hodín v 1., 2. ročníku a 2 týždenných vyučovacích hodín v 3. ročníku. Druhý cudzí jazyk sa môže 
vyučovať ako voliteľný predmet z časovej dotácie disponibilných hodín minimálne v rozsahu 2 týždenných vyučovacích 
hodín v ročníku. 

h) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a hodnoty“ sú predmety náboženská výchova v alternatíve s etickou výchovou. 
Predmety etická výchova/ náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 20 žiakov. 

i) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a spoločnosť“ je predmet občianska náuka. 
j) Na cirkevných školách je povinnou súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a hodnoty“ predmet náboženstvo (podľa konfesie 

zriaďovateľa). Predmet etická výchova môže škola vyučovať v rámci voliteľných predmetov. Súčasťou vzdelávacej oblasti 
„Človek a spoločnosť“ je predmet občianska náuka. 

k) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“ sú predmety fyzika, chémia a biológia, ktoré sa vyučujú podľa ich účelu v 
danom odbore štúdia. Vyberie sa 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. Výučba matematiky sa v učebných odboroch realizuje s dotáciou minimálne 2 hodín 
týždenne za celé štúdium. 

m) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ je predmet telesná a športová výchova. Predmet telesná a športová 
výchova možno vyučovať aj v popoludňajších hodinách a spájať do maximálne dvojhodinových celkov. 

n) Riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou na návrh predmetových komisií rozhodne, ktoré predmety v rámci 
teoretického vzdelávania a praktickej prípravy možno spájať do viachodinových celkov. 

o) Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v rozsahu minimálne 1520 hodín za 
štúdium, čo je podmienkou vykonania záverečnej skúšky. Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať 
podmienky pre osvojovanie požadovaných praktických zručností a činností formou praktických cvičení (v laboratóriách, 
dielňach, odborných učebniach, cvičných 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 majstra odbornej výchovy je 
stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

p) Disponibilné hodiny sú spoločné pre všeobecné a odborné vzdelávanie. 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 podľa návrhu predmetových komisií a po 
prerokovaní v pedagogickej rade. Možno ich využiť na posilnenie hodinovej dotácie základného učiva (povinných 
predmetov) alebo na zaradenie ďalšieho rozširujúceho učiva (voliteľných predmetov) v učebnom pláne. 

q) Účelové kurzy sa môžu realizovať v rámci časovej rezervy v školskom roku alebo v rámci praktickej prípravy, ak konkrétny 
kurz priamo súvisí s obsahom učiva predmetu odborný výcvik. 

r) Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu života a zdravia a kurz pohybových aktivít v prírode, ktoré sú 
uvedené v učebnom pláne školského vzdelávacieho programu. Kurz na ochranu života 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 druhom ročníku štúdia a trvá tri dni po šesť hodín, resp. 5 dní pri 
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realizácii internátnou formou. Účelové cvičenia sú súčasťou prierezovej témy Ochrana života a zdravia. Uskutočňuje sa 
jedno v každom ročníku štúdia, 6 hodín v teréne. Kurz pohybových aktivít v prírode sa koná v rozsahu piatich vyučovacích 
dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín. Organizuje sa jeden v 1.ročníku štúdia. 

5.1 Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP 

 

Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program 

 
 
Vzdelávacie oblasti 
 

Minimálny 
počet týž. 

vyučovacích 
hodín 

celkom 

Vyučovací predmet 
Počet týž. 

vyučovacích hodín 
celkom 

D
is

p
o

n
ib

iln
é 

h
o

d
in

y 

Jazyk a komunikácia 11,5   0 

Slovenský jazyk a literatúra  
slovenský jazyk a 
literatúra 

3,5  

Cudzí jazyk  
nemecký jazyk / anglický 
jazyk 

8  

Človek a hodnoty 1   0 

Etická výchova / 
Náboženská výchova  

 
etická výchova / 
náboženská výchova  

1  

Človek a spoločnosť 1   0 

Občianska náuka  občianska náuka 1  

Človek a príroda 1   0 

Fyzika  fyzika 1  

Matematika a práca 
s informáciami 

3   3 

Matematika  matematika  3  
Informatika  informatika 3  

Zdravie a pohyb 4,5   0 

Telesná a športová výchova  
telesná a športová 
výchova 

4,5  

Odborné teoretické vzdelávanie 18   8,5 

Ekonomika  ekonomika  2  

Úvod do sveta práce  úvod do svete práce 1  

   
Učebný odbor  

1.roč. 01 
2.+3.roč. 

02 
2.+3.roč. 

03 
2.+3.roč. 

04 
2.+3.roč.  

Technické zobrazovanie  technické kreslenie 1 2 - 4 -  

Normalizované a nenormalizované 
strojové súčiastky 

 
základy strojárstva 
základy elektrotechniky 

2 
1,5 

- 
4 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 

Časti strojov, zariadení 
a mechanizmov 

 
automobily 
elektronika 
elektropríslušenstvo 

1,5 
- 
- 

5 
- 
- 

1 
4 
4 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 

Základné druhy materiálov, ich 
vlastnosti, spracovanie 
a povrchová úprava 

 
materiály 
lakovnícka chémia 

- - 
- 
- 

2,5 
- 

4 
3,5 

 

Obrábanie materiálov  
strojárska technológia 
klampiarska technológia 
lakovnícka technológia 

1 
- 
 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
8 
- 

- 
- 
6 

 

Odborné kreslenie  odborné kreslenie - - - - 3  

Oprava, obsluha a údržba strojov 
a zariadení 

 
diagnostika a opravy 
automobilov 

 5,5 5 2 -  

Kontrola a meranie  elektrické merania - - 2,5 - -  

   23,5  
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Praktická príprava 47,5    

Odborný výcvik  odborný výcvik 47,5  

Disponibilné hodiny 11,5   11,5 

CELKOM 99  99  

Zváračský kurz 
(pre zameranie 03) 

1 týždeň 
   

Ochrana života a zdravia  

Teoretická príprava  Teoretická príprava 3 hodiny  

Praktický výcvik  Praktický výcvik 18 hodín  

Mimovyučovacie aktivity  Mimovyučovacie aktivity 5 týždňov  

Kurz pohybových aktivít v 
prírode 

    

Lyžovanie  Lyžovanie 1 týždeň  
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6 UČEBNÝ PLÁN UČEBNÉHO ODBORU 2487 H AUTOOPRAVÁR 

 

Kategórie a názvy  
vyučovacích predmetov 

Skratka 
predmetu 

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. 3. S p o l u  

Všeobecnovzdelávacie predmety         11 7,5 6,5 25 

slovenský jazyk a literatúra a) SJL 1,5 1 1 3,5 

cudzí jazyk a), b)  ANJ/NEJ 3 3 2 8    

etická výchova /náboženská výchova c) ETV/NBV 1 - - 1 

občianska náuka OBN 1 - - 1 

fyzika a) FYZ 1 - - 1 

matematika a) MAT 1  1   1   3 

informatika a), d) INF 1 1   1    3      

telesná a športová výchova e) TSV  1,5 1,5 1,5 4,5 

Odborné predmety  22 2 1 25 

ekonomika EKO - 2 - 2 

úvod do sveta práce USP - - 1 1 

technické kreslenie TCK 1 - - 1 

základy strojárstva ZLR 2 - - 2 

strojárska technológia  STT 1 - - 1 

základy elektrotechniky a), d) ZAE 1,5 - - 1,5 

automobily  AUO 1,5 - - 1,5 

odborný výcvik a) OVY 15 - - 15 

podľa odborného zamerania 01  - 23,5 25,5 49 

technické kreslenie  TCK - 1 1 2 

diagnostika a opravy automobilov DOA - 2,5 3 5,5 

automobily AUO - 3 2 5 

elektrotechnika a) ELK - 2 2 4 

odborný výcvik a) OVY - 15 17,5 32,5 

podľa odborného zamerania 02  - 23,5 25,5 49 

diagnostika a opravy automobilov DOA - 2,5 2,5 5 

automobily AUO - 1 - 1 

elektronika ELE - 2 2 4 

elektrické merania a), d) ELR - 1 1,5 2,5 

elektropríslušenstvo ELI - 2 2 4 

odborný výcvik a) OVY - 15 17,5 32,5 

podľa odborného zamerania 03  - 23,5 25,5 49 

technické kreslenie a) TCK - 2 2 4 

diagnostika a opravy automobilov DOA - 1 1 2 

materiály MTE - 1,5 1 2,5 

klampiarska technológia KLA - 4 4 8 

odborný výcvik a) OVY - 15 17,5 32,5 

podľa odborného zamerania 04  - 23,5 25,5 49 

odborné kreslenie a) ODK - 1,5 1,5 3 

lakovnícka chémia LAK - 2 1,5 3,5 

materiály MTE - 2 2 4 

lakovnícka technológia LTL - 3 3 6 

odborný výcvik a) OVY - 15 17,5 32,5 

S p o l u   33 33 33 99 
 
 
 

Prehľad využitia týždňov  
 
 

Činnosť 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 33 

Záverečná skúška - - 1 

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

7 6 3 

Účasť na odborných akciách - 1 - 

Spolu týždňov 40 40 37 
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     Poznámky k učebnému plánu:  

a) Trieda sa môže deliť so súhlasom riaditeľa školy na 2 a viac skupín. 
b) Vyučuje sa jeden z dvoch jazykov: anglický, nemecký. 
c) Odborná prax sa realizuje podľa súčasne platnej legislatívy. Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať 

podmienky pre osvojovanie požadovaných praktických zručností a činností na prevádzkových pracoviskách 
zamestnávateľov. 

d) Žiaci v každom ročníku môžu absolvovať exkurziu (1 až 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie, upevnenie a rozšírenie 
poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní.. 

 
Skratky vyučovacích predmetov boli požité podľa:„Skratky a názvy vyučovacích predmetov  v ZŠ a SŠ“,uverejneného na 
www.uips.sk;  konkrétne link. http://www.uips.sk/ciselniky/ine-ciselniky 
 

http://www.uips.sk/
http://www.uips.sk/ciselniky/ine-ciselniky

