Profil absolventa študijného odboru 2414 4 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava
prístrojov, strojov a zariadení

Absolvent študijného odboru strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba je kvalifikovaný pracovník
schopný samostatne vykonávať práce so širokým všeobecnovzdelávacím základom s odbornými, teoretickými
vedomosťami a praktickými zručnosťami, ktorý je schopný samostatne vykonávať činnosti stredných technickohospodárskych pracovníkov v strojárskych prevádzkach. Je schopný samostatne spracovávať konštrukčnú
a technologickú dokumentáciu, riadiť činnosť malej skupiny pracovníkov, zabezpečovať údržbu a prevádzku
strojov a zariadení. Absolvent získa vedomosti a zručnosti z oblasti zobrazovania strojových súčiastok,
konštrukčných a technologických postupov, základov elektrotechniky, automatizácie, elektroniky a vedomosti
ekonomického charakteru.
Absolvent študijného odboru s odborným výcvikom, je schopný opravovať a obsluhovať konvenčné stroje a
zariadenia, pozná technológiu opráv, pozná a dokáže pružne reagovať na meniace sa podmienky. Svojím
tvorivým prístupom podporuje marketingovo orientované podnikateľské aktivity, ktorých konečným cieľom je
spokojnosť zákazníka.
Súčasne poskytuje aj vedomosti, ktoré sú potrebné k zvládnutiu založenia a úspešného prevádzkovania
súkromného podniku alebo živnosti v podmienkach trhovej ekonomiky (administratívne, ekonomické, právne
a manažérske otázky). Prehlbujú sa vedomosti a zručnosti v oblasti riadenia výroby, montáže a opravách
zložitých strojov, prístrojov a zariadení využívaných pri moderných technológiách a zabezpečovanie ich
bezporuchového chodu.
Rozsah získaných vedomostí a praktických zručností umožňuje absolventom ďalej sa vzdelávať, zaujímať sa
o vývoj vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry a periodík v klasickej tlačenej ako aj elektronickej forme.
Získané vzdelanie umožňuje absolventovi používať racionálne metódy techník a vedomosti.
Absolvent podľa druhu a zamerania príslušného študijného odboru je kvalifikovaný odborný technický
pracovník, schopný samostatne pracovať na klasických strojoch a zariadeniach a programovaných strojoch
a zariadeniach, samostatne zvládnuť diagnostikovanie a odstraňovanie porúch klasických a programovaných
strojov a zariadení pri dodržaní bezpečnostných predpisov, ISO noriem a zásad starostlivosti o životné
prostredie. Vykonáva všetky bežné prevádzkové práce na základe použitia technickej dokumentácie, ale aj
samostatného vytvorenia technickej a technologickej dokumentácie pri racionálnom využívaní materiálov
a energii.
Absolvent je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti
a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať. Je
schopný pracovať v tíme, aktívne sa podieľať na organizácii a riadení pracoviska, sústavne sa vzdelávať, trvalo
sa zaujímať o vývoj poznatkov v oblasti strojárstva, ovládať dôležité manuálne zručnosti, konať v súlade
s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Je schopný používať
racionálne metódy práce, uplatňovať moderné metódy, technológie, logické myslenie, samostatnosť,
zodpovednosť a iniciatívu. Je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný
pracovať samostatne, tvorivo, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami
vlastenectva, humanizmu a demokracie.
Jeho príprava je zameraná aj na prípadné vysokoškolské štúdium. Absolvent má získať vedomosti
a zručnosti umožňujúce uplatnenie na pracovnom trhu v SR ale aj v rámci EÚ. Po absolvovaní vzdelávacieho
programu získajú zručnosti v kovospracujúcej výrobe, pri práci s osobným počítačom a internetom. Naučia sa
efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.
Po ukončení štúdia získava absolvent vysvedčenie o maturitnej skúške. Svoju kvalifikáciu môže
zvyšovať aj rôznymi vzdelávacími cestami na ISCED 4 prípadne môže získať aj inú kvalifikáciu ako je kvalifikácia
v danom študijnom odbore. Absolventi študijného odboru, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku, sa môžu
uchádzať o štúdium na vysokých školách a o pomaturitné štúdium za rovnakých podmienok ako absolventi
ostatných stredných škôl, poskytujúcich úplné stredné vzdelanie.

Učebný plán
Škola (názov, adresa)
Názov ŠkVP
Kód a názov ŠVP
Kód a názov učebného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Iné
Vyučovací jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Stredná odborná škola - Szakközépiskola,
Janka Kráľa 25, 079 01 Veľké Kapušany
Strojárstvo
24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
2414 4 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava
prístrojov, strojov a zariadení
úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
2 roky
štúdium jednotlivých predmetov, ŠPZ, externé št.
slovenský jazyk
Počet týždenných vyučovacích
hodín v ročníku
1.
16

2.
15

Spolu
31

Slovenský jazyk a literatúra a)

4

4

8

Jazyk a komunikácia

Anglický jazyk a)

3

3

6

Človek, hodnoty a spoločnosť
Človek a príroda

Druhý cudzí jazyk
Dejepis
Fyzika a)
Matematika a)

3
1
1
2

3
1
1
2

6
2
2
4

Informatika a), d), e)

2

1

3

Všeobecné vzdelávanie

Matematika a práca s
informáciami

Odborné vzdelávanie – povinné predmety

Teoretické vzdelanie

Praktická príprava

12

13

25

ekonomika a podnikanie e)

1

1

2

automatizácia strojárskej výroby

1

-

1

technológia montáže a opráv

2

3

5

technické merania d)
odborná prax

1
6

1
6

2
3

aplikovaná výpočtová technika

1

2

12

Voliteľné predmety
Teoretické vzdelanie

6

5

10

technická mechanika

2

1

3

výrobné konštrukcie

2

2

4

technická príprava výroby

1

2

3

Spolu

33

33

66

Ochrana života a zdravia

-

-

-

Kurz ochrany života a zdravia

-

-

-

Účelové kurzy
Ochrana života a zdravia

Prehľad využitia týždňov
Činnosť
Vyučovanie podľa rozpisu
Maturitná skúška

1. ročník

2.ročník

33

30

-

1

Spolu týždňov

33

31

Poznámky k učebnému plánu:

a) Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je minimálne 33

b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)

hodín a maximálne 35 hodín, za celé štúdium minimálne 66 hodín, maximálne 70 hodín. Školský
rok trvá 40 týždňov, výučba v študijných odboroch sa realizuje v 1. ročníku v rozsahu 33 týždňov,
v 2. 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
tvorbu projektov, exkurzie, atď. a v poslednom ročníku na prípravu a absolvovanie maturitnej
skúšky.
Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy.
Vyučujú sa dva z jazykov: jazyk anglický, nemecký, ruský - podľa podmienok školy. Výučba
anglického jazyka sa realizuje s dotáciou minimálne 3 hodiny týždenne v každom ročníku. Výučba
druhého cudzieho jazyka sa realizuje s dotáciou minimálne 3 hodiny týždenne v každom ročníku.
Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
Súčasťou vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ je predmet telesná výchova. Škola môže
presunúť vymedzenú časovú dotáciu pre telesnú výchovu do disponibilných hodín do časti
všeobecné vzdelávanie a využiť ju na posilnenie týždenných vyučovacích hodín pre tie
predmety, ktoré považuje vo vzťahu k odboru štúdia za kľúčové.
Praktická príprava sa v dennej forme štúdia realizuje podľa súčasne platnej legislatívy. Na
cvičeniach a praxi sa žiaci delia do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci a na hygienické požiadavky podľa platných predpisov. Počet žiakov na jedného učiteľa sa
riadi platnou legislatívou. V iných formách štúdia vyučovací predmet prax nie je súčasťou
vyučovania. Škola môže presunúť vymedzenú časovú dotáciu pre predmet prax do
disponibilných hodín do časti odborné vzdelávanie a využiť ju na posilnenie týždenných
vyučovacích hodín pre tie predmety, ktoré považuje vo vzťahu k odboru štúdia za kľúčové.
Disponibilné hodiny 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. Disponibilné
hodiny zohľadňujú záujmy žiakov, rodičov a potreby regiónu, ako aj personálne a priestorové
podmienky školy. Disponibilné hodiny posilňujú profil žiakov, umožňujú dôkladnejšiu prípravu na
maturitné skúšky a prijímacie konanie na ďalšie štúdium. Ďalej umožňujú efektívne využitie
medzipredmetových vzťahov na vyššej úrovni. Možno ich využiť na posilnenie hodinovej dotácie
základného učiva (povinných predmetov) alebo na zaradenie ďalšieho rozširujúceho učiva
(voliteľných predmetov) v učebnom pláne. Disponibilné hodiny na všeobecné vzdelávanie sa
nemôžu využiť na odborné vzdelávanie a naopak.
Maturitná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy.

