
UČEBNÝ PLÁN UČEBNÉHO ODBORU 5371 H SANITÁR 

 

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

Platnosť ŠkVP od: 2013/2014 

Názov ŠkVP Sanitár 

Kód a názov ŠVP 53 Zdravotníctvo 

Kód a názov študijného odboru 5371 H sanitár   

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 1 rok 

Forma štúdia večerná 

Druh školy štátna 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Kategórie a názvy 
vyučovacích predmetov 

Skratky predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. ročník Spolu 

Odborné predmety  15 480 

Teoretické vzdelávanie 7 224 

Zdravoveda ZDR 2 2 

Sanitárstvo SNO 4(2) 4(2) 

Prvá pomoc PPS 1 (1) 1(1) 

Odborná klinická prax 8 256 

Sanitárske činnosti  SAA 8(8) 8(8) 

Spolu 15 480 

 
Prehľad využitia týždňov  

Činnosť 
1. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 32 

Záverečná skúška 1 
Časová rezerva (účelové kurzy, opakovanie 
učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie ai.) 
e), f) 

7 

Spolu týždňov 40 

29  



Poznámky k učebnému plánu:  
 
 
 
a) Školský rok trvá 40 týždňov, výučba v  odbore sa realizuje v 1. ročníku v rozsahu 32 týždňov, 

(spresnenie počtu hodín za štúdium bude predmetom školských učebných plánov). Časová 
rezerva sa využije na opakovanie a doplnenie učiva, na tvorbu projektov, exkurzie, atď. a v 
poslednom ročníku na absolvovanie záverečnej skúšky. Počet týždenných vyučovacích hodín 
v školských vzdelávacích programoch je 15. 

 
b) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy. 

 
c) Praktická príprava sa realizuje podľa platnej legislatívy. Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania sú 

vytvárané podmienky pre osvojovanie požadovaných praktických zručností a činností formou 
cvičení v laboratórnych podmienkach (v odborných učebniach, laboratóriách a pod.) a 
odbornej klinickej praxe v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb. Na 
cvičeniach a odbornej praxi sa žiaci delia do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a 
ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa platných predpisov nasledovne: 
na cvičeniach v laboratórnych podmienkach (v odborných učebniach, laboratóriách a pod.) je 
počet žiakov v skupine najviac 10. Na odbornej klinickej praxi je počet žiakov v skupine 
najviac 6. 
 
 

d) 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, a potreby regiónu, ako aj personálne 
a priestorové podmienky školy. Disponibilné hodiny posilňujú profil žiakov, umožňujú 
dôkladnejšiu prípravu na záverečnú skúšku 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 
sa môžu využiť pre všeobecné vzdelávanie aj pre odborné vzdelávanie. 

 
e) Záverečná skúška sa organizuje podľa platnej školskej legislatívy. 
 



Rozpis hodín praktického vyučovania  

 
Študijný odbor:     5371 H sanitár   

Rozpis počtu hodín 1 – ročné večerné štúdium     

1.ročník 8 hodín týždenne, spolu 256 hodín cvičení (32 týždňov)         

Rozpis pracovísk : 

Zdravotnícke zariadenia ústavnej 

zdravotnej starostlivosti 

                            1.ročník 

Počet týždňov Počet hodín 

oddelenia s konzervatívnou liečbou – 

interné  /neurologické, kožné, 

metabolická jednotka a pod./ 

 

6 

 

48 



 

 

oddelenia s prevahou chirurgickej liečby 

– chirurgia /urológia, neurochirurgia, 

očné, krčné, traumatologické, 

ortopedické a pod./ 

 

6 

 

48 

pediatrické oddelenie 3 24 

gynekologicko – pôrodnícke oddelenie 
/gynekológia, šestonedelie / 

 

3 

 

24 

oddelenia s prevahou geriatrických 

pacientov – geriatrické / doliečovacie, 

dlhodobo chorých, hospic, rehabilitačné 

a pod./ 

 

6 

 

48 

lekárenská služba 

 

0,5 4 

laboratóriá 

 

0,5 4 

Patologicko - anatomcké oddelenie 

 

0,5 4 

transfúzne oddelenie 

 

0,5 4 

Práca v sociálnom zariadení 

 

1 8 

centrálna sterilizácia 

 

0,5 4 

operačné oddelenia 

 

1 8 

detské zariadenia 

 

0,5 4 

sádrovňa, dopravná služba 

 

1 8 

práca v zariadeniach prírodných 

liečebných kúpeľov a kúpeľných  

1 8 

dopravná zdravotná služba  1 8 

Spolu : 32 256 


