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Zmena kritérií pre prijímacie konanie pre školský
rok 2015/2016

01.09.2015

01.05.2017
01.05.2017

01.07.2017

01.09.2017

01.11.2017
01.11.2017
01.09.2018

30.08.2018

01.09.2018
01.09.2018

27.06.2019

01.09.2019

Vzorový učebný plán platný od 1. ročníka šk.roka
2015/2016 v rámci duálneho vzdelávania pre
učebnebné odbory, v ktorých je uzatvorená
zmluva o duálnom vzdelávaní
Zmena výchovného poradcu PaedDr. Daubnerová
Jana a Ing. Monika Fabiniová
Zmena názvu SOP DA, Košická 2, Žilina na Školské
dielne DA, Košická 2, Žilina
Zmena RŠ: Ing. Mária Vítová PhD. poverená
vedením DA
Zmena ZRŠ: Ing. Eva Rezníčková, ZRŠ pre
teoretické vzdelávanie technických predmetov
a praktické vyučovanie (poverená zastupovaním)
Zmena organizačnej štruktúry: zrušená funkcia
vedúci strediska odbornej praxe
Zmena organizačnej štruktúry: vytvorená funkcia
Technicko-ekonomický zástupca PaedDr. Ľubomír
Galbavý, PhD.
Zmena ZRŠ: Ing. Dagmar Valentová, ZRŠ pre
teoretické vzdelávanie humanitno-prírodovedných
a
ekonomických
predmetov
(poverená
zastupovaním)
Zmena RŠ: Ing. Mária Vítová, PhD.
Zmena ZRŠ pre teoretické vzdelávanie
technických predmetov a praktické vyučovanie:
Ing. Eva Rezníčková, reznickova@doaza.edu.sk
Zmena učebných zdrojov pre vyučovacie
predmety KLA, STT, TCK, ZLR, ODK
Zmena názvu školy: Stredná odborná škola
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UĆEBNÝ PLÁN UČEBNÉHO ODBORU 2487 H autoopravár
Škola (názov, adresa)
Názov ŠkVP
Kód a názov ŠVP
Kód a názov učebného odboru
Odborné zameranie

Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Druh školy
Vyučovací jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov
Všeobecnovzdelávacie predmety
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra a), i)
1. cudzí jazyk a), b), i)
Človek a hodnoty
Etická výchova/Náboženská výchova a), d), i)
Človek a spoločnosť
Občianska náuka i)
Človek a príroda
Fyzika i)
Matematika a práca s informáciami
Matematika i)
Informatika a), f)
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova a), e)
Odborné predmet

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská cesta 2, 010 08 ŽILINA
OPRAVÁR MOTOROVÝCH VOZIDIEL
24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia
výroba II
2487 H autoopravár (dodatok k SDV)
2487 H 01 autoopravár - mechanik
2487 H 03 autoopravár - karosár
2487 H 04 autoopravár – lakovník
stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C
3 roky
Denná
Štátna
slovenský jazyk
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1.
2.
3.
Spolu
11
10
8,5
29,5
1,5
1,5

1,5
4

1,5
2,5

4,5
8

1

-

-

1

-

-

1

1

-

1

-

1

1
1

1
1

1
1

3
3

1

1,5

1,5

4

22

24

24,5

70,5

1
2
2
1

1
1
-

1
-

2
2
2
2
1

Automobily i)
Diagnostika a opravy automobilov i)
Elektrotechnika i)
podľa odborného zamerania 03

1
-

3
2
2

2
3
1

6
5
3

Automobily i)
Diagnostika a opravy automobilov i)
Odborné kreslenie a), g)
Náuka o materiáloch i)
Klampiarska technológia i)
podľa odborného zamerania 04

1
-

1
1
2
1
2

0,5
1
1
3,5

2,5
2
3
1
5,5

Automobily i)
Lakovnícka technológia i)
Odborné kreslenie a), g)
Materiály i)
Odpadové hospodárstvo i)
Praktická príprava
Odborný výcvik f)

1
-

1
2
1
2
1

0,5
3
2,5
-

2,5
5
1
4,5
1

18

15

17,5

50,5

Teoretické vzdelávanie
Ekonomika i)
Technické kreslenie a), g)
Základy strojárstva
Strojárska technológia i)
Základy elektrotechniky
podľa odborného zamerania 01

Spolu
Účelové kurzy/učivo

32

34

33

99

Kurz pohybových aktivít v prírode h), j)
Kurz na ochranu života a zdravia h), j)
Účelové cvičnia
Prehľad využitia týždňov
Činnosť
Vyučovanie podľa rozpisu
Záverečná skúška
Časová rezerva (účelové kurzy, opakovanie učiva,
exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie ai.)
Spolu týždňov

1. ročník

2. ročník

3. ročník

32
8

34
6

30
1
6

40

40

37

Poznámky k učebnému plánu:
a) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa potrieb odboru štúdia a podmienok školy.
b) Vyučuje sa jeden z jazykov: jazyk anglický, nemecký
c) Po prerokovaní s pedagogickou radou a radou školy na základe rozhodnutia riaditeľa školy
predmet teoretického vzdelávania a praktickej prípravy možno spájať do viachodinových
celkov.
d) Predmety etická výchova/náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách
najviac 20 žiakov. Predmety sa neklasifikujú, na vysvedčení sa uvádza, či žiak(žiačka) daný
predmet absolvoval(a).
e) Predmet telesná a športová výchova možno vyučovať aj v popoludňajších
hodinách a spájať do maximálne dvojhodinových celkov.
f) 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
g) Predmet má teoreticko-praktický charakter a žiaci sa môžu deliť na skupiny.
h) 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 realizácii internátnou formou
i) Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie (1 až 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie,
upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou
výchovno-vzdelávacieho procesu. Pripravuje
a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí s obsahom exkurzie.
j) 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.

