
6.2 UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 5361 N PRAKTICKÁ SESTRA 

 
 Rámcový učebný plán pre 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium - externé 

 

Cieľové zložky vzdelávania 
Počet týždenných vyučovacích 

hodín vo vzdelávacom 
programe za štúdium 

Minimálny celkový počet hodín za 
štúdium 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE  30 960 

CELKOM 30 960 

 
 
Učebný plán študijného odboru 5361 N praktická sestra 2 –ročné pomaturitné kvalifikačné 
štúdium - externé 

 

Škola (názov, adresa) Stredná zdravotnícka škola 
Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina 

Platnosť ŠkVP od: 2019/2020 

Názov ŠkVP Praktická sestra 

Kód a názov ŠVP 53 Zdravotníctvo 

Kód a názov študijného odboru 5361 N praktická sestra 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – 
ISCED 4A 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia externé 

Druh školy Štátna 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 

Kategórie a názvy 
vyučovacích predmetov 

Skratky 
predmetov 

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. Spolu 

Odborné predmety  15  15 30 

Latinský jazyk b) LAT 1 (9+8) / - - 0,5 

Anatómia a fyziológia ANF 1(22+12) - 1 

Patológia  PAT - / 1 (9+8) - 0,5 

Preventívne lekárstvo PVL - / 1 (9+8) - 0,5 

Organizácia zdravotníctva 
a sociálnych služieb  

OZS 
1 (9+8) / - - 0,5 

Prvá pomoc p) PPS - /1(1) (9+8) - 0,5 

Psychológia, pedagogika 
a profesijná komunikácia g) 

PYJ 
1 (9+8) / - - 0,5 

Zdravotnícka etika ZET - / 1 (9+8) - 0,5 

Zdravie a klinika chorôb ZKC 1 (20+14) 1 (15+15) 2 

Ošetrovateľstvo OSE 1 (22+12) 1 (15+15) 2 

Ošetrovateľské techniky f) OTY 2(2) (34) / - - 1 

Administratíva 
a zdravotnícka 
dokumentácia g) 

 
AZD 

 
1 (9+8) / - 

 
- 

 
0,5 

Ošetrovateľská starostlivosť - 
odborná klinická prax h) j) 

OSQ 9(9)/11(11) 14(14) 24(24) 

Spolu 15 + 3 konzultačné 
hodiny 

15 + 1 konzultačná 
hodina 

30 + 4 konzultačné 
hodiny 

Prvé číslo v zátvorke udáva počet hodín z rámcového učebného plánu pre 2-ročné večerné pomaturitné 
kvalifikačné štúdium a druhé číslo v zátvorke počet konzultačných hodín za dané vzdelávacie obdobie. 

 
 
 
 
 
Návrh realizácie klinickej odbornej praxe vo večernej forme štúdia 5361 N praktická sestra 
 

1. ročník 

I. polrok   17 týždňov  x 9 hodín / týždenne - 153 hodín 

Časová rezerva 2 týždne x 9 hodín / týždenne - 18 hodín 

II. polrok 17 týždňov  x 11 hodín / týždenne - 187 hodín 



Časová rezerva 2 týždne x 11 hodín / týždenne - 22 hodín 

2. ročník 

I. a II. polrok 30 týždňov  x 14 hodín/týždenne - 420 hodín 

počet hodín spolu  - 800 hodín 

 
 

Prehľad využitia týždňov  

Činnosť 
1. ročník 2. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 34 30 

Maturitná skúška - 1 
Časová rezerva ( opakovanie učiva, exkurzie, 
výchovno-vzdelávacie akcie ai.) 

6 6 

Spolu týždňov 40 37 



Poznámky k učebnému plánu:  

a) Trieda sa delí na  jednej hodine v 3. a 4. ročníku na skupiny pri minimálnom počte 24. 
b) Trieda sa delí na skupiny pri minimálnom počte 24. 
c) Predmety etická výchova/náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách 

najviac 20 žiakov. Na vyučovanie predmetov možno spájať žiakov rôznych tried toho ročníka. 
Predmety sú klasifikované. 

d) Informatika sa delí na skupiny, maximálny počet žiakov v skupine je 15. 
e) Predmet telesná a športová výchova možno spájať do viachodinových celkov.  
f) Predmet  sa delí na skupiny pri maximálnom počte 10 žiakov. 
g) Predmet sa delí na skupiny pri maximálnom počte 17 žiakov.  
h) Odborná klinická prax sa delí na skupiny pri maximálnom počte 6 žiakov.  
i) Súčasťou predmetu je prax organizovaná súvisle, ktorú žiaci absolvujú v 3. ročníku denného štúdia 

ako súvislé 4 týždne po 7 hodín denne, 35 hodín týždenne, spolu 140 hodín. Počas súvislej 
odbornej klinickej praxe 1 hodina je 45 minút. Žiak súvislú odbornú klinickú prax vykonáva 
v dvojzmennej prevádzke.  

j) Žiaci sa v zmysle § 7 Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o prevencii v znení neskorších predpisov, sa proti vírusovému zápalu pečene typu B očkujú tak, 
aby pri nástupe na praktické vyučovanie mali podané najmenej dve dávky očkovacej látky. 

k) Riaditeľ školy na základe odporúčania predmetovej komisie schvaľuje 10%-nú úpravu učebného 
obsahu na inováciu a na zabezpečenie regionálnych a aktuálnych potrieb. 

l) 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.  

m) 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 6 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. 

n) Kurz pohybových aktivít v prírode sa organizuje vo forme lyžiarskeho kurzu, snowbordingového 
kurzu, plaveckého kurzu, turistického kurzu alebo kurzu iných športov v prírode. Organizuje sa v 
1. ročníku štúdia (so zameraním na zimné športy) a v 2. ročníku štúdia (so zameraním na letné 
športy). Kurz pohybových aktivít v prírode sa koná v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej 
však v rozsahu 15 vyučovacích hodín. 

o) Žiak môže postúpiť do vyššieho ročníka a pristúpiť k praktickej maturitnej skúške v odbornej zložke 
vzdelávania, ak absolvoval minimálne 90 % praktickej prípravy v  predmetoch ošetrovateľské 
techniky a ošetrovateľská starostlivosť a splnil výkonový štandard odborných zručností. 

p) Maximálny počet v skupine je 12 žiakov. 
q) Žiaci počas štúdia v externej forme absolvujú najmenej 800 hodín odbornej klinickej praxe.  
r) V 1. ročníku externého štúdia je 15 týždenných vyučovacích hodín rozšírených o 3 týždenné 

konzultačné hodiny a v 2. ročníku externého štúdia o 1 týždennú konzultačnú hodinu. 
s) Obsahový štandard vyučovacích predmetov v externej forme štúdia môže byť realizovaný 

v blokoch. 
t) Maturitná skúška sa organizuje podľa platnej školskej legislatívy,  
u) Hodnotenie a klasifikácia vyučovací predmetov sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 
 


