
 

ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU   

8297 N  fotografický dizajn v šk. r. 2016/2017 (triedy I.PMS a II.PMS) 

 

Názov  Súkromná stredná umelecká škola filmová  
a adresa školy  Petzvalova 2, 040 11 Košice  

Názov ŠkVP  MEDIÁLNA A AUDIOVIZUÁLNA TVORBA  

Kód a názov ŠVP  

82 UMENIE A  UMELECKOREMESELNÁ TVORBA I       
(s praxou) 
Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

dňa 15. januára 2013 pod číslom 2013-762/1852:7-925 s účinnosťou od 1. 

septembra 2013 začínajúc prvým ročníkom. 

Kód a názov  
študijného odboru  

8297 N  fotografický dizajn  

Zameranie odboru - 

Stupeň vzdelania  Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 4A  

Dĺžka štúdia  2 roky  

Forma štúdia  Denné pomaturitné kvalifikačné štúdium  

Vyučovací jazyk  slovenský  

 

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí a 
vyučovacích predmetov  

Počet týždenných vyučovacích 
hodín v ročníku 

I. II. Spolu  

Odborné vzdelávanie 33 33 66 

Teoretické vzdelávanie 23 23 46 

1. Odborný cudzí jazyk 

Anglický jazyk  c) 2 2 4 

2. Ekonomické vzdelávanie 

Manažment a marketing v masmédiách 1 1 2 

3. Umelecko-historická výchova 

Dejiny výtvarnej kultúry                                     2 2 4 

4. Výtvarná príprava 

Výtvarná príprava  b)                                          4 4 8 

Figurálne kreslenie  b) 2 2 4 

Počítačová grafika   b) 3 3 6 

5. Vlastnosti materiálov, techniky a technologické procesy 

Technológia videotvorby 2 2 4 

Technológia fotografie 2 2 4 

6. Návrhová tvorba 

Fotografický dizajn  b) 5 5 10 

Praktická príprava 10 10 20 

Prax  d) 5 5 10 

Videotvorba  d) 5 5 10 

Spolu  33 33 66 

Účelové kurzy/učivo  

Výtvarné sústredenie - plenér  g) 35 - 35 

Súvislá odborná prax  f) 30   

Ročníkový projekt  g) 30 30 60 

 
Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, Košice 
Petzvalova 2, 040 11  Košice - Západ  
Tel.: +421 55 685 77 48, Mobil: +421 905 819 348, info@filmovaskola.sk 
www.filmovaskola.sk, www.filmovaskola.edupage.sk  

mailto:info@filmovaskola.sk
http://www.filmovaskola.sk/
http://www.filmovaskolaedupage.sk/


 

Prehľad využitia týždňov 
 

Činnosť 1. ročník 2. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu  33 30 

Súvislá odborná prax f) 3 5 

Časová rezerva (opakovanie a doplnenie 
učiva, kurzy, tvorba projektov, exkurzie, 
atď.)  g), h) 

4 1 

Maturitná skúška  i) - 1 

Spolu týždňov  40 37 

 
Poznámky k učebnému plánu:  

a) Počty vyučovacích hodín v rámcovom učebnom pláne štátneho vzdelávacieho programu 
pre jednotlivé vzdelávacie oblasti predstavujú nevyhnutné minimum. Teoretické 
vzdelávanie je v 1. a 2. ročníku rozdelené na 23 hodín týždenne. Praktické vzdelávanie 
je rovnako v 1. aj 2. ročníku navýšené na 10 hodín týždenne. 
 
V školskom vzdelávacom programe sme počty vyučovacích hodín v 2-ročnom 
pomaturitnom kvalifikačnom študijnom odbore 8297 N fotografický dizajn rozšírili podľa 
potrieb odboru a zámerov školy. Z kapacity 30 disponibilných hodín:  
Teoretické odborné vzdelávanie: 24 hodín 
Praktické odborné vzdelávanie: 6 hodín 

b) Trieda sa delí na skupiny podľa potrieb odboru štúdia a podmienok školy. 

c) Vyučuje sa odborný cudzí jazyk: anglický. Výučba cudzieho jazyka sa realizuje 
minimálne v rozsahu 2 týždenných vyučovacích hodín v každom ročníku a je súčasťou 
teoretického vzdelávania.  

d) Riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou na návrh predmetových komisií 
rozhodol, ktoré predmety v rámci teoretického vzdelávania a praktickej prípravy možno 
spájať do viachodinových celkov. 

e) Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Pre 
kvalitnú realizáciu vzdelávania škola vytvára podmienky pre osvojovanie požadovaných 
praktických zručnosti a činností formou praktických cvičení (v odborných učebniach, 
ateliéroch a pod.) a odbornej praxe. Na praktických cvičeniach a odbornej praxi sa môžu 
žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na 
hygienické požiadavky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Vyučovanie 
v rámci praktickej prípravy sa uskutočňuje v skupinách s počtom 5 – 9 žiakov podľa 
rozhodnutia riaditeľa školy. 

f) Súčasťou praktickej prípravy žiakov v predmete prax je povinná súvislá odborná prax 
podľa odborného zamerania vo firmách (v závislosti od podmienok školy)  v 1. ročníku 
v rozsahu 5 pracovných dní a v 2. ročníku v rozsahu 25 pracovných dní,  najviac 6 
vyučovacích hodín za jeden vyučovací deň.  

g) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je týždňové výtvarné sústredenie 
(plenér), ktorý sa realizuje v rámci časovej rezervy v školskom roku a priamo súvisí 
s obsahom učiva vybraných odborných a výtvarných predmetov. Realizuje sa v 1. alebo 
2. ročníku v rozsahu 5 pracovných dní po 7 hodín denne.  

h) Neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v hlavných odborných 
výtvarných predmetoch je absolvovanie práce na ročníkovom projekte (klauzúrna 
práca) v 1. ročníku v rozsahu 5 pracovných dní po 6 hodín denne.   

i) Maturitná skúška sa organizuje podľa aktuálnych všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 

 


