
Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, 081 79  Prešov 
 

Učebný plán študijného odboru: 8298 M  odevný dizajn 
 

Školský rok: 2017/18   

Ročník: 2. ročník 

 

 Škola:  SOŠP,  Masarykova 24,  081 79 Prešov   Stredná odborná škola podnikania 
 Masarykova 24, 081 79 Prešov 

 Názov ŠkVP  DIZAJN MÓDY 

 Kód a názov  ŠVP  82 umenie a umelecko-remeselná tvorba 

 Kód a názov študijného odboru  8298 M odevný dizajn 

 Stupeň vzdelania  úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

 Dĺžka štúdia   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 

  Všeobecné vzdelávanie  17    

 Jazyk a komunikácia  6    

 Slovenský jazyk a literatúra                          SJL         3    

 Cudzí jazyk, d                                               CUJ  3    

 Druhý cudzí jazyk, d, h                                 2CJ  3    

 Človek a hodnoty   1    

 Etická výchova / Náboženská výchova, e 
                                                              ESV/NBV 

 1    

Človek a spoločnosť  1    

 Dejepis                                                         DEJ                     -    

 Občianska náuka                                         OBN     1    

 Človek a príroda  1    

Chémia                                                           CHE  1    

Fyzika                                                             FYZ  -    

 Matematika a práca s informáciami  2    

 Matematika                                                  MAT    1    

 Informatika                                                   INF  1    

 Zdravie a pohyb  2    

 Telesná a športová  výchova                         TSV  2    

Povinne voliteľné predmety  1    

Konverzácia v cudzom jazyku, h                   KCJ  1    

 Odborné vzdelávanie  17    

Teoretické vzdelávanie  8    

    Dejiny výtvarnej kultúry f)                            DVK           2    

 Počítačová grafika f)                                    POG  2    

 Ekonomika                                                   EKO  -    

 Technológia a materiály                               TEM  2    

 Konštrukcia a modelovanie odevov e)            KAD  2    

Praktická príprava  9    

 Výtvarná príprava e), f)                                  VPR  4    

 Figurálne kreslenie e), f)                               FIK     2    

 Odevný dizajn e), f)                                       ODH  -    

 Odevná tvorba e), f)                                       OTB  3    

 Spolu  34    

  Účelové kurzy a odborná prax, e      

 Kurz na ochranu života a zdravia g), q, s  -    

Kurz pohybových aktivít v prírode, r, t  5 dní    

Účelové cvičenia na ochranu  života a zdravia, s  2 dni    

29  



Krajinársky kurz (plenér),  j  5  dní    

Súvislá odborná prax, k, i      

Komisionálne skúšky, l  5 dní    

 
Prehľad využitia týždňov 
 

Činnosť 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 
Vyučovanie podľa rozpisu  33   

Maturitná skúška, m, n, o  -   

Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, 

exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a i.), u  7   

Spolu týždňov  40   

Poznámky k učebnému plánu: 

Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 4-ročné študijné odbory s odbornou praxou: 

a) Počet týždenných vyučovacích hodín je 33 - 35 hodín, za celé štúdium 137 hodín. Školský rok trvá 40 týždňov. Výučba 
v študijných odboroch sa realizuje v 1., 2. a 3. ročníku v rozsahu 33 týždňov, vo 4. 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 športovo-vzdelávacie kurzy, 
na absolvovanie krajinárskeho sústredenia, na tvorbu projektov, klauzúrnych prác, exkurzie, atď. a v poslednom ročníku 

na prípravu a absolvovanie maturitnej skúšky. 
b) Trieda sa delí na skupiny podľa vyhlášky o stredných školách. 
c) 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.  
d) Vyučujú sa dva cudzie jazyky: jazyk anglický, nemecký, francúzsky, ruský,  španielsky, taliansky.  
e) 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.   
f) Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
g) Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Na praktických cvičeniach a odbornej 

praxi sa žiaci delia 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 platnou legislatívou.  

h) Disponibilné hodiny boli využité na výučbu druhého a povinne voliteľného predmetu konverzácie v cudzom jazyku. 

i) Účelové kurzy sa realizujú v rámci sedemtýždňovej časovej rezervy v školskom roku alebo v rámci praktickej prípravy, ak 
konkrétny kurz priamo súvisí s obsahom učiva predmetu súvislá odborná prax.  

j) Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov  je povinné týždňové výtvarné sústredenie (plenér), ktoré sa realizuje v rámci 

časovej rezervy v školskom roku. Plenér priamo súvisí s obsahom učiva vybraných odborných a výtvarných predmetov 
a realizuje sa v 1. alebo 2. ročníku v rozsahu 5 pracovných dní.  

k) Súčasťou praktickej prípravy žiakov v predmete prax je v 2. a 3. ročníku povinná súvislá výrobná prax podľa odborného 

zamerania vo firmách alebo v priestoroch školy v rozsahu 5 pracovných dní. 

l) Neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v hlavných odborných výtvarných predmetoch je absolvovanie 
- práce na ročníkovom projekte 2.plr. (klauzúrna práca) v 1., 2. a 3. ročníku v rozsahu 5 pracovných dní, 4. ročník iba v 1. 

polroku. Druhý polrok je PČOZ MS.. 
m) Maturitné práce žiakov sú po obhajobe v rozsahu dvoch týždňov vystavené na verejne prístupnom mieste. 
n) Archivácia klauzúrnych (ročníkových) prác sa realizuje počas štúdia žiaka v priestoroch školy, pričom sa môžu využívať 

na prezentačné účely školy.  

o) Maturitné práce žiakov sa archivujú nasledovne: 
-    ak je maturitná práca hradená z  finančných prostriedkov žiaka, je majetkom maturanta, pričom po dohode so žiakom 

je možné využívať ju po dobu jedného roka po ukončení štúdia na prezentačné účely školy.  

-    ak  je maturitný výrobok hradený z finančných prostriedkov školy, stáva sa automaticky majetkom školy, pričom žiak si 
ju po troch rokoch môže odkúpiť (za zostatkovú cenu). Škola môže maturitnú prácu zapožičať absolventovi – autorovi, ak 
ju tento potrebuje pre účely vlastnej prezentácie na výstavách, na prijímacích skúškach v prípade ďalšieho štúdia.... 

p) Počas archivácie sa vedie dôsledná evidencia o všetkých výrobkoch žiaka.  
q) 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.   

r) 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 treťom 
ročníku štúdia a trvá tri dni po šesť hodín, resp.  5 dní pri realizácii internátnou formou.  

s) Účelové cvičenia sú súčasťou prierezovej témy Ochrana života a zdravia. Uskutočňujú sa v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom 
čase v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz. 

t) Kurz pohybových aktivít v prírode sa koná v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích 

hodín. Organizuje sa 1. ročníku štúdia (so zameraním na zimné športy) a v 2. ročníku štúdia (so zameraním na letné 
športy).  

u) 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. Ich rozsah a obsah schvaľuje 
riaditeľ školy v súlade s učebným plánom. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí 
s obsahom exkurzie.  

 



 
 


