
8. Rámcový učebný plán študijného odboru 6442 K obchodný pracovník 

 

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 6442 K obchodný pracovník    

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 

TEORETICKÉ VYXUČOVANIE 17 17 17 17,5 68,5 

Všeobecnovzdelávacie predmety 

c) 
11 11 10 9 41 

      

slovenský jazyk a literatúra  3 3 3 3 12 

cudzí jazyk a) b) 3/3 3/3 3/3 3/3 12 

etická výchova/náboženská výchova 

a), d) 
1/1 1/1 - - 2/2 

občianska náuka  1   1 

dejepis   1  1 

chémia 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Matematika 1,5 1,5 1,5 1,5 6 

Informatika 1    1 

telesná a športová výchova a) e) 1 1 1 1 4 

Odborné predmety 6 6 7 8,5 27,5 

ekonomika a) e) EKO 1 2 2 2 7 

obchodná prevádzka OCH 1,5 1 1 0 3,5 

spoločenská komunikácia a) 1 1   2 

tovaroznalectvo                 TVZ 1 2 2 2,5 7,5 

účtovníctvo a)   1 1,5 2,5 

administratíva a korešpondencia a) 

f) 
1,5    1,5 

svet práce    0,5 0,5 

aplikovaná informatika a) f)   1 2 3 

PRAKTICKÉ VYUČOVANIE 15 17,5 17,5 17,5 67,5 

odborný výcvik 15 17,5 17,5 17,5 67,5 

Spolu 32 34,5 34,5 35 136 

Účelové cvičenia      

 29 



Kurz na ochranu života a zdravia h) + + +   

Kurz pohybových aktivít v prírode 

h) 
+ +    

Maturitná skúška i)      

 

Prehľad využitia týždňov  

 

Činnosť 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 33 30 

Maturitná skúška - - - 2 

Časová rezerva (účelové kurzy, 

opakovanie učiva, exkurzie, 

výchovno-vzdelávacie akcie   
7 7 7 5 

Účasť na odborných akciách - 1 1 - 

Spolu týždňov 40 40 40 37 

 

 

Poznámky k učebnému plánu:  

 

a) Trieda sa delí na každej hodine na skupiny pri minimálnom počte 24 žiakov 

b) Vyučuje sa jeden z cudzích jazykov: anglický, nemecký, ruský a španielsky.  

c) Pri vyučovaní všeobecnovzdelávacích predmetov sa používajú učebné osnovy platné 

pre študijné odbory stredných odborných škôl 

d) Predmety etická výchova/náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov 

v skupinách najviac 20 žiakov minimálne v rozsahu 1 týždennej vyučovacej hodiny v      

1. ročníku. Predmety nie sú klasifikované, na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa 

uvedie „absolvoval/-a“. na vyučovanie predmetu etická výchova alebo náboženská 

výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka. 

e) Predmet telesná výchova možno vyučovať 1 hodinu týždenne aj v popoludňajších 

hodinách a spájať ju do viachodinových celkov 

f) Trieda sa delí na skupiny, maximálny počet žiakov v skupine je 15. 

g) 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 

h) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu života a zdravia 

a kurz pohybových aktivít v prírode, ktoré sú uvedené v učebnom pláne. Kurz na 

ochranu života a zdravia má samostatné tematické celky: 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 

hodím. 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 života a zdravia. Uskutočňujú 

sa v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského 

roku raz. organizovaný v  3. ročníku a  je súčasťou plánu práce školy 

i)   Maturitná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy 

 



 


