
1. Učebný plán pre 1., 2. a 3. ročník  

 

 

Učebný plán bol vypracovaný v súlade so  Inovovaným Štátnym vzdelávacím programom ISCED 3A.  
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Vzdelávacia 

oblasť  
Predmety 

Počet h. 

1.ročník  

Počet h. 

2.ročník 

Počet h. 

3.ročník 

Počet h. 

4.ročník 
 Spolu 

Jazyk  

a komunikácia 

Slovenský 

jazyk a lit. 
4 4 4 2 12+2 

Prvý 

cudzí jazyk 
4 4 4 4 14+2 

Druhý 

cudzí jazyk 
3 3 3 3 12 

Matematika  

a práca  

s informáciami 

Matematika  4 4 3 2 12+1 

Informatika 1 1 1 1 3+1 

Človek  

a spoločnosť  

Dejepis 2 2 2  6 

Geografia 2 2 1  4+1 

Občianska 

náuka 
0 0 2 2 3+1 

Človek  

a hodnoty  

Katolícke 

náboženstvo 
2 2 2 2 2+6 

Človek  

a  príroda 

Fyzika  2 2 1  5 

Chémia  3 2 1  5+1 

Biológia  2 3 2  6+1 

Umenie 

a kultúra 

Umenie 

a kutúra 
0 0 1 1 2 

Zdravie 

a pohyb 

Telesná 

a športová 

výchova 

2 2 2 2 8 

Voliteľné 

predmety 
   3 11 14 

Spolu:  31 31 32 30 124 



POZNÁMKY K UČEBNÉMU PLÁNU 

a. Vyučovacia hodina podľa tohto učebného plánu trvá 45 minút, ale riaditeľka školy 

môže povoliť aj iné organizačné formy vyučovania, napr. vyučovacie bloky. 

b. Trieda sa môže deliť na skupiny podľa možností a podmienok školy (§ 2 ods. 1 

Vyhlášky o stredných školách č. 65/2015 Z.z.), najmä pri realizácii praktických 

cvičení. O delení rozhoduje riaditeľka školy.  

c. Ak žiak prestúpi z inej školy, škola zistí podľa akého školského vzdelávacieho 

programu sa žiak vzdelával a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností, 

postojov so svojím vlastným vzdelávacím programom s pravidla v priebehu jedného 

roka.  

d. V tomto učebnom pláne sa vyučuje predmet katolícke náboženstvo.  

e. Cudzie jazyky -  vyučuje sa povinne anglický jazyk a druhý cudzí jazyk podľa výberu 

žiaka: nemecký, ruský, prípadne iný podľa možností školy. Triedy jedného ročníka sa 

môžu podľa potreby, zvoleného cudzieho jazyka, resp. miery pokročilosti a možností 

školy deliť na skupiny. 

f. Trieda sa delí na každej hodine v predmetoch prvý cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk, 

katolícke náboženstvo, telesná a športová výchova. Pri vyučovaní predmetu 

informatika sa triedy delia na skupiny s maximálnym počtom 15 žiakov  a tak, aby pri 

jednom počítači pracoval jeden žiak. Trieda sa na jednej hodine v týždni v jednom 

ročníku za celé štúdium delí na skupiny v predmetoch: fyzika, chémia, biológia, 

matematika, pričom delenie je možné pri minimálnom počte 24 žiakov v triede.  

g. Na vyučovanie povinne voliteľného predmetu katolícke náboženstvo možno spájať 

žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom 

žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine na vyučovaní katolíckeho náboženstva  klesne 

pod 12, možno do skupín spájať žiakov z rôznych ročníkov. Na vyučovanie ostatných 

povinne voliteľných predmetov (okrem katolíckeho náboženstva) možno spájať 

žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom 

žiakov 23.    

h. Školský vzdelávací program je dotvorený disponibilnými hodinami, ktoré tvoria 

vyučovacie predmety rozširujúce a prehlbujúce obsah predmetov zaradených do 

Štátneho vzdelávacieho programu.  

i. Voliteľné predmety v 3. ročníku sú konverzácia v cudzom jazyku, semináre z 

matematiky, informatiky, dejepisu, geografie, katolíckeho náboženstva, fyziky, 

chémie, biológie, umenia a kultúry. Tieto predmety sa vyučujú v jednohodinovej 

časovej dotácií týždenne. 

j. Voliteľné predmety vo 4. ročníku sú: seminár zo slovenského jazyka a literatúry v 

dvojhodinovej časovej dotácií týždenne a semináre z cudzieho jazyka, matematiky, 

informatiky, dejepisu, geografie, občianskej náuky, katolíckeho náboženstva, fyziky, 

chémie, biológie, umenia a kultúry v trojhodinovej časovej dotácií týždenne. O počte 

skupín a o počte žiakov v skupinách rozhoduje riaditeľka školy podľa záujmu žiakov 

a možností školy. 

k. Zoznam voliteľných predmetov sa môže rozšíriť podľa záujmu žiakov, personálnych a 

materiálnych podmienok školy. 

l. Povinnou súčasťou vyučovania sú účelové kurzy na ochranu života a zdravia v prvom 

a druhom ročníku v rozsahu dvoch dní počas školského roka, v treťom ročníku v 

rozsahu troch dní. Súčasťou môže byť aj lyžiarsky kurz v rozsahu piatich dní a 

exkurzie v rozsahu dvoch dní počas školského roka.  

 


