
Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, 081 79  Prešov 
 

Učebný plán študijného odboru: 6341 M  škola podnikania  
 

Školský rok: 2017/18  
 

Ročník: 3. ročník 

 
 

Škola (názov, adresa) 
Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, 
081 79 Prešov 

Názov ŠkVP Ekonomicko-právne služby a poradenstvo    

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

Kód a názov študijného odboru 6341 M  škola podnikania 

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   14   

Jazyk a komunikácia   6   

Slovenský jazyk a literatúra a)                     SJL   3   

Prvý cudzí jazyk a),c)                                    CUJ   3   

Človek a hodnoty    -   

Etická výchova/náboženská výchova  b)  
                                                            ESV/NBV                                                                

  -   

Človek a spoločnosť   1   

Dejepis                                                              DEJ   -   

Občianska náuka                                          OBN   1   

Človek a príroda   -   

Geografia                                                     GEG   -   

Chémia                                                          CHE   -   

Matematika a práca s informáciami   2   

Matematika a) l)                                            MAT   2   

Zdravie a pohyb   2   

Telesná a športová výchova a), d), k)         TSV   2   

Povinne voliteľné predmety    3   

Druhý cudzí jazyk a), c), l)                           2CJ   2   

Konverzácia v cudzom jazyku a), i), l)         KCJ   1   

ODBORNÉ VZDELÁVANIE   19   

Teoretické vzdelávanie   8   

Ekonomika a),  i), j)                                     EKO   -   

Úvod do makroekonómie a),  i), j)                 MEU                         -   

Podnikanie a),  i), j)                                       PDN   2   

Manažment a), i), j)                                       MNZ   1   

Marketing   a), i), j)                                        MKT         1   

Účtovníctvo  a), i)                                          UCT   3   

Základy práva  a), i)                                       ZYP                               -   

Psychológia a sociológia práce a), i)          PSQ   -   

Základy práva Európskej únie a), i), j)        ZJN                                                   -   

Právne základy finančných služieb a),i),j)   FSP                                                   -   

Verejné a súkromné právo a), i), j)              VEJ                          1   

Hospodárske výpočty a), i), j)                        HVY         -   

Praktická príprava g)   11   

Podnikateľské analýzy  a), i)                        PAL       -   

Poradenstvo pre podnikateľov a), h), i), j)  PDS                      -   

Právo v praxi  a), h), i) , m), j)                    1PP   -   

29  



Administratíva a korešpondencia a),i),m)      ADK            2   

Aplikovaná informatika  a), i) , m),              API   1   

Podnikateľská komunikácia a),h),i), m)                                                                                                                                                  -   

Manažment osobných financií a),h),i)         MOF   -   

Obchodno-právna korešpondencia  cudzojazyčná 

terminológia  a),i)                                                                                                                                                                                   OPQ                                                        
  -   

Projektový manažment a), h), i) , m), j)                      -   

Praktika vo firme                      6   

Povinne voliteľné predmety n),            

Cvičná firma a), h) , n), j)                            CFA   0 - 2   

Aplikovaná ekonómia a), h), j), n),                  APE   0 - 2   

Spolu   33   

Účelové kurzy a odborná prax      

Kurz na ochrana života a zdravia k)   3 dni   

Kurz pohybových aktivít v prírode k)   -   

Účelové cvičenia na ochranu života a zdravia k)   -   

Odborná prax e), f)                                       PRX   (60 hod.)   

 
Prehľad využitia týždňov  
 

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

Vyučovanie podľa rozpisu učiva   33  

Kurz na ochranu života a zdravia    1 (3 dni)  

Kurz pohybových aktivít v prírode    -  

Účelové cvičenia na ochranu života a zdravia    -  

Odborná prax  e),f)   2  

Maturitná skúška   -  

Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, 
exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie ai. j),  k) 

  3  

Účasť na odborných akciách   1  

Spolu týždňov   40  

 

Poznámky k učebnému plánu:  
 
a) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa potrieb odboru štúdia a podmienok školy a podľa platnej legislatívy. 

b) Predmety etická výchova/náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 20 žiakov. Predmety 
sa neklasifikujú. Na vysvedčení žiaka a v katalógu sa uvedie „absolvoval/-a“. 

c)  Vyučujú sa dva z jazykov: jazyk anglický, nemecký, francúzsky, ruský, španielsky, podľa potreby a podmienok školy aj 

ďalšie cudzie jazyky.  
d) Predmet telesná a športová výchova možno vyučovať aj v popoludňajších hodinách a spájať do maximálne dvojhodinových 

celkov. 

e) Predmet odborná prax je možné realizovať aj v priestoroch školy, ak má škola vhodné podmienky, alebo na pracoviskách 
mimo školy v zmysle platných zásad praktického vyučovania na stredných školách. 

f) Predmet odborná prax je žiak povinný absolvovať v plnom rozsahu. Ak žiak neabsolvuje časť praxe zo zdravotných 

dôvodov, riaditeľ školy môže v odôvodnených prípadoch žiaka ospravedlniť a určiť náhradu praxe poverením žiaka inými 
odbornými praktickými úlohami, alebo nariadiť vykonanie zvyšku praxe na pracovisku v náhradnom termíne. 

g) Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. 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 odbornej praxe. Na praktickom vyučovaní sa môžu 
žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa platných 

právnych predpisov. Počet žiakov na jedného učiteľa sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.  
h) Predmet má charakter cvičení. 
i) V predmete môže byť časť hodín venovaná cvičeniam. 

j) Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie 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.  

k) 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 treťom ročníku štúdia a trvá tri dni po šesť hodín, resp. 5 dní pri 
realizácii internátnou formou. 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. 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). 
l) Disponibilné hodiny vo všeobecnovzdelávacích predmetoch sú zapracované v predmetoch: povinne voliteľného druhého 

cudzieho jazyka (v rozsahu 3 týždenných vyučovacích hodín v 1. a 2. ročníku a minimálne v rozsahu 2 týždenných 

vyučovacích hodín v 3. a 4. ročníku), konverzácia v cudzom jazyku druhý, tretí a štvrtý ročník (1+1+1 hod.),  matematika vo 
štvrtom ročníku (1 hod.)  

m) Disponibilné hodiny v odborných predmetoch sú využité  na posilnenie hodinovej dotácie základného učiva (povinných 

predmetov) a na zaradenie ďalšieho rozširujúceho učiva (voliteľných predmetov) v učebnom pláne  
n) V praktickej príprave, v 3. a 4. ročníku, si žiaci majú možnosť vybrať medzi predmetmi cvičná firma, alebo aplikovaná 

ekonómia. 

o) Počet týždenných vyučovacích hodín v školskom vzdelávacom programe je 33 hodín v každom ročníku, za celé štúdium 
minimálne 132 hodín. 

 

 


