
Rámcový učebný plán študijného odboru 6403 L podnikanie v remeslách a službách 

platný od šk. roku 2020/2021 počnúc prvým ročníkom 

Škola (názov, adresa) 
Stredná odborná škola obchodu a služieb,  

Nábr. J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza 

Názov ŠkVP Obchod a služby 

Kód a názov  ŠVP 
62 ekonomické vedy, 63,64 Ekonomika 

a organizácia, obchod a služby I, II  

Kód a názov študijného odboru 6403 L podnikanie v remeslách a službách   

Stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia Denná 

Druh školy Štátna 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Kategórie a názvy vyučovacích 

predmetov 

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2.   Spolu 

Všeobecnovzdelávacie predmety 

c) 
15 13   28 

Jazyk a komunikácia      

slovenský jazyk a literatúra  b),d) 4 5   8 

prvý cudzí jazyk  b), d) 4/4 4/4   8/8 
Človek a spoločnosť      

Občianska náuka 1    1 

Dejepis 1    1 
Človek a príroda      

Chémia 1 -   1 
Matematika a práca s informáciami      

matematika  2 2   4 

informatika b), d) 1 1   2 
Zdravie a pohyb      

telesná a športová výchova b), g) 1 1   2 

Odborné predmety      

Teoretické vzdelávanie 10 11   21 

ekonomika                          EKO 2 3   5 

účtovníctvo                         UCT 2 3   5 

marketing                            MKT 2 2   4 

manažment                          MNZ 1 1   2 

podnikanie                           PDN 2 1   3 

právo pre podnikateľov e)        PPW  1   1 

administratíva a korešpondencia ADK 1    1 

Praktická príprava 9 10   19 

podnikateľské zručnosti     e)       PUL 3 2   5 

tvorba projektov  e;i)          TFP 0 2   2 

Odborná prax 6 6   12 

Spolu 34 34   68 

 

29  



Prehľad využitia týždňov  

 

Činnosť 1. ročník 2. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 30 

Maturitná skúška j) - 2 

Časová rezerva (účelové kurzy, 

opakovanie učiva, exkurzie, 

výchovno-vzdelávacie akcie   
7 5 

Spolu týždňov 40 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Poznámky k učebnému plánu:  

a) počet týždenných vyučovacích hodín v školskom vzdelávacom programe je od 33 - 35 

hodín, za celé štúdium 66-70 hodín. Školský rok trvá 40 týždňov, výučba v študijnom odbore 

sa realizuje v 1. ročníku v rozsahu 33 týždňov, v 2. ročníku v rozsahu 30 týždňov. Časová 

rezerva sa využije na opakovanie a doplnenie učiva, na športovo-vzdelávacie kurzy, na tvorbu 

projektov, exkurzie, v poslednom ročníku na prípravu a absolvovanie MS. 

b) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasnej platnej legislatívy 

c) Žiaci si volia dva z cudzích jazykov : anglický, nemecký, ruský. Skupinu tvorí najmenej 8 

žiakov. 

d) Pri vyučovaní všeobecnovzdelávacích predmetov sa používajú učebné osnovy platné pre 

študijné odbory stredných odborných škôl 

e) Predmet má charakter cvičení 

f) Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie 

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

odborných učebniach, cvičných firmách a pod.) a odborného výcviku. Na 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 platných predpisov. Počet 

žiakov na jedného majstra odbornej výchovy je stanovený  platnou legislatívou 

g) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ je predmet telesná a športová výchova.. 

h) Škola môže na základe požiadaviek praxe s prihliadnutím na možnosti uplatnenia 

absolventov zaviesť aj ďalšie voliteľné predmety po predchádzajúcom schválení MŠ SR. Za 

kvalitu vyučovania takto zavedených predmetov zodpovedá riaditeľ školy. 

i) Voliteľný predmet sa môže vyučovať len v prípade minimálneho počtu osem 

prihlásených žiakov 

j) Maturitná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy 

 



5. Učebný plán študijného odboru 6403 L podnikanie v remeslách a službách 

Škola (názov, adresa) 
Stredná odborná škola obchodu a služieb,  

Nábr. J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza 

Názov ŠkVP Obchod a služby 

Kód a názov  ŠVP 63,64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby  

Kód a názov študijného odboru 6403 L podnikanie v remeslách a službách   

Stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia Diaľková 

Druh školy Štátna 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Kategórie a názvy vyučovacích 

predmetov 

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. 3.  Spolu 

Všeobecnovzdelávacie predmety 

c) 
120 100 100  320 

Jazyk a komunikácia      

slovenský jazyk a literatúra  b),d) 40 (1) 40 (1) 40 (1)  120 

prvý cudzí jazyk  b), d) 40 (1) 40 (1) 40 (1)  120 
Človek a spoločnosť      

Náuka o spoločnosti 20 (0,5)    20 
Človek a príroda      

Chémia 10 (0,25) 10 (0,25)   20 
Matematika a práca s informáciami      

matematika  10 (0,25) 10 (0,25) 10 (0,25)  30 

informatika b), d)   10 (0,25)  10 

Odborné predmety 80 100 140  320 

Teoretické vzdelávanie      

Ekonomika EKO 30 (0,75) 30 (0,75) 30 (0,75)  90 

Účtovníctvo UCT 10 (0,25) 20 (0,5) 30 (0,75)  60 

Marketing MKT 20 (0,5) 20 (0,5) 20 (0,5)  60 

Manažment MNZ  10 (0,25) 10 (0,25)  20 

Podnikanie 10 (0,25) 10 (0,25) 20 (0,5)  40 

Právo pre podnikateľov e) PPW   10 (0,25)  10 

Administratíva a korešpondencia 10 (0,25) 10 (0,25)   20 

Praktická príprava      

Podnikateľské zručnosti PUL   20 (0,75)  20 

      

Spolu 200 200 240  640 
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