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2     CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našom školskom vzdelávacom programe  pre učebný 

odbor 6468 F pomocník v kuchyni vychádza z cieľov stanovených v zákone o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a Štátnom vzdelávacom programe pre skupinu dvojročných 

učebných odborov 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II. Poslaním školy je 

zabezpečiť nižšie stredné odborné vzdelanie hlavne pre slabšie prospievajúcich žiakov, ktorí 

skončili ZŠ v nižšom ako 9. ročníku.   

Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať  žiakov na povolanie 

a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí postoje, viesť ich k dodržiavaniu 

etických a ľudských princípov. Škola sa stane otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych 

partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti.  Naša škola 

má nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Naše ciele v systéme výchovy a vzdelávania spočívajú 

v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti 

žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosocionálneho správania, etiky, 

sebaregulácie ako aj schopnosti prevziať zodpovednosť za seba, svoj rozvoj a tvorivosť.  

Ciele výchovy a vzdelávania orientované na vytváranie predpokladov celoživotného 

vzdelávania sú zamerané na: 

 

➢ Posilnenie výchovnej funkcie školy so zámerom:  

▪ podporovať žiakov so slabším prospechom, 

▪ umožniť žiakom prístup ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu 

a voľnočasovým aktivitám ako formy prevencie sociálno-patologických 

javov, 

▪ vytvárať motiváciu k učeniu, ktorá žiakom umožní pokračovať nielen 

v ďalšom vzdelávaní, ale aj v kultivovaní a rozvoji vlastnej osobnosti, 

▪ podporovať špecifické záujmy, schopností žiakov, 

▪ formovať ucelený názor na svet a vzťah k životnému prostrediu, 

▪ vytvárať vzťah k základným ľudským hodnotám ako je úcta a dôvera, 

sloboda a zodpovednosť, spolupráca a kooperácia, komunikácia 

a tolerancia, 

▪ poskytovať čo najväčšie množstvo príležitostí, podnetov a možností 

v oblasti záujmovej činnosti, 

▪ poskytovať pre žiakov a širokú verejnosť ponuku vzdelávacích služieb 

vo voľnom čase. 

➢ Realizáciu stratégie rozvoja školy s dôrazom na: 

            a) prípravu a tvorbu vlastných školských vzdelávacích programov: 

▪ uplatňovať nové metódy a formy vyučovania zavádzaním aktívneho 

učenia, realizáciou medzipredmetovej integrácie, propagáciou 

a zavádzaním projektového a programového vyučovania, 

▪ zabezpečiť kvalitné vyučovanie garantované kvalifikovanými učiteľmi, 

▪ skvalitniť výučbu informačných a komunikačných technológií 

zabezpečením  softwarového vybavenia, podporovaním ďalšieho 

vzdelávania učiteľov v oblasti informačných technológií, 

▪ zohľadniť potreby a individuálne možnosti žiakov pri dosahovaní cieľov 

v danom odbore, 

▪ zabezpečiť variabilitu a individualizáciu výučby, 

▪ rozvíjať špecifické záujmy žiakov, 
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▪ vytvárať priaznivé sociálne, emocionálne a pracovné prostredie v 

teoretickom a praktickom vyučovaní, 

▪ zavádzať progresívne zmeny v hodnotení žiakov realizáciou priebežnej 

diagnostiky, 

▪ zachovávať prirodzené heterogénne skupiny vo vzdelávaní.     

b) posilnenie úlohy a motivácie učiteľov, na ich profesijný a osobný rozvoj: 

▪ udržať a posilňovať kvalitný pedagogický zbor jeho stabilizáciou,  

▪ podporovať a zabezpečovať ďalší odborný rozvoj a vzdelávanie 

učiteľov. 

            c) podporu talentu, osobnosti a záujmu každého žiaka: 

▪ rozvíjať edukačný proces na báze skvalitňovania vzťahov medzi 

učiteľom - žiakom – rodičom, 

▪ rozvíjať tímovú spoluprácu medzi žiakmi budovaním prostredia 

tolerancie a radosti z úspechov,  

▪ vytvárať prostredie školy založené na tvorivo-humánnom a poznatkovo-

hodnotovom prístupe k vzdelávaniu s dôrazom na aktivitu a slobodu 

osobnosti žiaka, 

▪ odstraňovať prejavy šikanovania, diskriminácie, násilia, xenofóbie, 

rasizmu a intolerancie v súlade s Chartou základných ľudských práv  

a slobôd, 

▪ viesť žiakov k zmysluplnej komunikácii a vyjadreniu svojho názoru, 

▪ zapájať sa do projektov zameraných nielen na rozvoj školy, ale aj na 

osvojenie si takých vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré žiakom 

prispejú k ich uplatneniu sa na trhu práce na Slovensku a v krajinách 

Európskej únie a k motivácii pre celoživotné vzdelávanie sa, 

▪ nadväzovať spoluprácu  s rôznymi školami a podnikmi doma 

a v zahraničí, 

▪ presadzovať zdravý životný štýl, 

▪ vytvárať širokú ponuku športových, záujmových a voľnočasových 

aktivít, 

▪ vytvárať fungujúci a motivačný systém merania výsledkov vzdelávania. 

d) skvalitnenie spolupráce so sociálnymi partnermi, verejnosťou a ostatnými     

    školami na princípe partnerstva: 

▪ zapojiť rodičov do procesu školy najmä v oblasti záujmového 

vzdelávania a voľnočasových aktivít, 

▪ podporovať spoluprácu s rodičmi pri príprave a tvorbe školského 

vzdelávacieho programu, 

▪ aktívne zapájať zamestnávateľov do tvorby školských vzdelávacích 

programov, rozvoja záujmového vzdelávania, skvalitňovania výchovno-

vzdelávacieho procesu a odborného výcviku, 

▪ spolupracovať so zriaďovateľom na koncepciách rozvoja odborného 

vzdelávania,  prípravy a politiky zamestnanosti  v našom regióne, 

▪ spolupracovať s podnikmi poskytujúcimi gastronomické služby, 

▪ vytvárať spoluprácu so školami doma a v zahraničí a vymieňať si 

vzájomne skúseností a poznatky, 

▪ nadviazať spoluprácu s ďalšími pohostinskými a ubytovacími 

zariadeniami v regióne, kde by žiaci mohli vykonávať odbornú prax, 

▪ rozvíjať spoluprácu s nadáciami, rôznymi organizáciami a účelovo 

zameranými útvarmi na zabezpečenie potrieb žiakov. 



6 
 

e)  estetizáciu školského prostredia  a okolia školy:  

▪ vybaviť učebne a spoločné priestory novým nábytkom, 

▪ vybudovať  v átriu školy oddychovú zónu, 

▪ využiť možnosti zapojenia sa do grantových a ostatných výziev, 

▪ pravidelne sa starať o úpravu okolia školy. 

 

3     VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY 

Naša škola svojimi vzdelávacími programami pripravuje žiakov v oblasti služieb, a to 

v päťročnom študijnom odbore 6323 K hotelová akadémia, v štvorročných študijných 

odboroch 6445 K kuchár, 6444 K čašník, servírka, 6446 K kozmetik, 3446 K grafik tlačových 

médií, 3457 K operátor tlače, 3247 K technik obuvníckej výroby, v dvojročnom študijnom 

odbore 6403 L podnikanie v remeslách (nadstavbové štúdium), trojročných učebných  

odboroch 6445 H kuchár, 6444 H čašník, servírka, 2064 H cukrár, 6460 H predavač, 6456 H 

kaderník, 3473 H 08 polygraf-knihár.   Od 1.septebra 2020 plánuje otvoriť nový dvojročný 

učebný odbor 6468 F pomocník v kuchyni 

 

3.1   Charakteristika školy 

Naša škola má v súčasnosti 465 žiakov.  Škola patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 

samosprávneho kraja. Teoretické vyučovanie zabezpečuje pre žiakov v triedach vlastnej 

budovy, praktické vyučovanie vo vlastných priľahlých budovách, alebo   v podnikoch, ktoré 

prevádzkujú súkromní podnikatelia, alebo obchodné spoločnosti. Žiaci odboru 6468 F 

pomocník v kuchyni budú vykonávať odbornú prax pod odborným dohľadom majstrov 

odborného výcviku v školských kuchyniach, a v niektorých pohostinských, alebo ubytovacích 

zariadeniach.  

 

3.1.1 Aktivity školy 

 

- spolupráca so základnými školami, 

- burza informácií pre žiakov základných škôl 

- Deň otvorených dverí 

- Študentská kvapka krvi 

- Valentínska kvapka krvi 

- príspevky v regionálnej tlači a TV 

- príspevky v odborných časopisoch,  

- účasť žiakov na okresných, celoslovenských súťažiach 

- barmanský, someliersky, baristický kurz 

- odborné workshopy 

- exkurzie 

- besedy 

- výstava výrobkov na Úrade ŽSK 

- návšteva divadelných predstavení 

- detská nedeľa v Skanzene 

- veľkonočné dni v ŠJ 

- súťaže SOČ, o najlepší podnikateľský zámer, odborné súťaže, Expert - geniality show 

- spolupráca s DSS – kadernícke služby 

- Deň zdravia a zdravého životného štýlu 

- futbal – okresné kolo, futsal – okresné a krajské kolo- Silák Turca, atletika, stolný tenis 
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- spolupráca s CVČ v Martine  

- mobility v rámci Erasmus+ 

- školský časopis a iné. 

 

 

3.2   Vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 

Podrobný a konkrétny plán VPZ je súčasťou ročného plánu školy.  Manažment školy považuje 

za prioritnú úlohu zabezpečiť: 

• uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe, 

• prípravu pedagogických zamestnancov na zvyšovanie svojich kompetencií, 

hlavne jazykových spôsobilostí, schopností efektívne pracovať s IKT, 

• prípravu pedagogických zamestnancov na tvorbu školského vzdelávacieho programu, 

• motiváciu pedagogických  zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, 

zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti, 

• zdokonaľovanie osobnostných vlastností pedagogických zamestnancov, spôsobilosti 

pre tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu ap., 

• sprostredkovanie najnovších poznatkov  (inovácie) z metodiky vyučovania 

jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied, ako aj z odboru, 

• prípravu pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi 

prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou,  multimédiami ap., 

• zhromažďovanie a rozširovanie progresívnych skúseností z pedagogickej  a riadiacej 

praxe, podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov, 

• sprostredkovanie operatívneho a časovo aktuálneho transferu odborných  

a metodických informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému. 

 

3.3 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 

je účinným nástrojom zabezpečenia harmonickej organizácie celého výchovno-

vzdelávacieho procesu a ďalších školských aktivít. Vnútorný systém kontroly sa bude 

zameriavať hlavne na celkový priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti v škole, na tvorbu 

školských vzdelávacích programov, na dodržiavanie plnenia plánov predmetových komisií, 

na zabezpečenie vyučovania didaktickou technikou a ostatným materiálno-technickým 

vybavením, na hodnotenie žiakov počas vyučovacej hodiny s uplatnením sebahodnotenia 

žiaka, na vystupovanie a rečovú kultúru vyučujúcich, na uplatňovanie didaktických zásad, 

na mimoškolskú činnosť učiteľov, ale aj na kontrolnú činnosť.  

Na hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov školy sa využíva: 

• pozorovanie manažmentom školy a vzájomné pozorovanie medzi učiteľmi 

(hospitácie), 

• rozhovor, 

• výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (ich prospech, príprava žiakov na súťaže),  

• výsledky pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby 

učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti ap., 

• hodnotenie učiteľov žiakmi. 
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3.4  Dlhodobé projekty 

Škola je dlhodobo zapojená v projektoch: 

- Erasmus+ 

- Interreg Poľsko-Slovensko  

- Leonardo da Vinci 

- Comenius 

- Poradca pre školy 

- Behom ku zdraviu 

- Spolu dokážeme viac 

- Škola bez tabaku, alkoholu a drog 

 

3.5  Spolupráca s rodičmi 

Všetci rodičia sú informovaní o priebehu vzdelávania žiakov na triednych schôdzkach 

a konzultáciami s vyučujúcimi. Zároveň sú informovaní o aktuálnom dianí v škole, 

o pripravovaných akciách prostredníctvom webového miesta školy. Škola neustále vyvíja 

aktivity k zlepšeniu komunikácie s rodičmi. Je maximálne otvorená všetkým pripomienkam 

a podnetom zo strany rodičov a širokej verejnosti.  

 

3.6  Spolupráca so zamestnávateľmi 

Škola aktívne spolupracuje so zmluvnými zamestnávateľmi. Spolupráca je zameraná hlavne na 

zabezpečenie odborného výcviku pre žiakov študujúcich rôzne odbory, materiálno-technické 

zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, tematické prednášky, besedy a súťaže, 

sprostredkovanie rôznych zaujímavých exkurzií a výstav, ap. Škola aktívne spolupracuje 

s Obchodnou a priemyselnou komorou v Žiline,  so Slovenskou živnostenskou komorou 

v Žiline a s Republikovou úniou zamestnávateľov v Bratislave. 

Je zapojená v systéme duálneho vzdelávania. 

 

4   CHARAKTERISTIKA  ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU  

     V UČEBNOM ODBORE 6468  F  POMOCNÍK V KUCHYNI 

 

4.1 Popis školského vzdelávacieho programu  

Príprava v učebnom odbore 6468 F pomocník v kuchyni zahŕňa teoretické vzdelávanie a 

praktickú prípravu. Teoretické vzdelávanie je organizované v priestoroch školy a praktická 

príprava je organizované formou odborného výcviku v škole, v zariadeniach školy a priamo na 

pracoviskách zamestnávateľov. Experimentálny vzdelávací program (dvojročné štúdium) je 

koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre úsek prípravy jedál, pri ich výrobe 

a nápojov so všeobecným prehľadom o celej oblasti stravovacích služieb a so základnými 

predpokladmi pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít.  

Špecifickou podmienkou prijatia  do učebného odboru  je skončenie základnej školy v nižšom 

ako 9. ročníku a zdravotná spôsobilosť uchádzačov o štúdium. Pri prijímaní na štúdium sa 

hodnotí tiež správanie na základnej škole a záujem uchádzačov o štúdium. Konkretizácia 

kritérií na prijímacie skúšky vrátane bodového hodnotenia sú stanovené špecificky pre každý 

školský rok.   

Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a 

kľúčových kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka. Všeobecná zložka 
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vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V 

jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, 

ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v 

bežných situáciách spoločenského a pracovného styku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom 

ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a 

protokolu. Osvojujú si základy matematiky, informatiky a ekonomiky, ktoré sú nevyhnutné pre 

výkon povolania. Obsah odborného ekonomického vzdelávania je  doplnený o Národný 

štandard finančnej gramotnosti vypracovaný MŠVVaŠ SR, dostupný na internete: 

http://www.minedu.sk/financna-gramotnost/. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná 

najmä na oblasť  potravín a výživy, technológie prípravy pokrmov, stolovania ap. V rámci 

odborného výcviku žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti na úseku prípravy pri výrobe 

jedál a nápojov. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich 

osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.  

 

V rámci stratégie výchovy a vzdelávania sú zapracované do jednotlivých predmetov 

integrované témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu, 

demokratického občianstva  a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, práv osôb 

so zdravotným postihnutím, rovnosti muža a ženy, predchádzania všetkým formám 

diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie, extrémizmu a rasizmu a v oblasti 

problematiky migrácie. 

 

Škola vo výučbovej stratégii uprednostňuje tie vyučovacie metódy, ktoré vedú k harmonizácii 

teoretickej a praktickej prípravy tak pre profesionálny život, ako aj pre život v spoločnosti a 

medzi ľuďmi. Výučba je orientovaná na uplatnenie autodidaktických metód (samostatné učenie 

a práca) hlavne pri riešení problémových úloh, tímovej práci a spolupráci. Uplatňujú sa metódy 

dialogické slovné formou účelovo zameranej diskusie alebo brainstormingu, ktoré naučia 

žiakov komunikovať s druhými ľuďmi na báze ľudskej slušnosti a ohľaduplnosti. Poskytujú 

žiakom priestor na vytvorenie si vlastného názoru založeného na osobnom úsudku. Vedú žiakov 

k odmietaniu populistických praktík a extrémistických názorov. Učia ich chápať zložitosť 

medziľudských vzťahov a nevyhnutnosť tolerancie. Metódy činnostne zameraného vyučovania 

(praktické práce) sú predovšetkým aplikačného a heuristického typu (žiak poznáva reálny život, 

vytvára si názor na základe vlastného pozorovania a objavovania), ktoré im pomáhajú pri 

praktickom poznávaní reálneho sveta a života. Aj keby boli vyučovacie metódy tie najlepšie, 

nemali by šancu na úspech bez pozitívnej motivácie žiakov, tzn. vnútorné potreby žiakov 

vykonávať konkrétnu činnosť sú tou najdôležitejšou oblasťou výchovno-vzdelávacieho 

procesu. Preto naša škola kladie veľký dôraz na motivačné činitele – zaraďovanie hier, súťaží, 

simulačných a situačných metód, riešenie konfliktových situácií, verejné prezentácie prác 

a výrobkov, realizovaných najmä mimoškolským výchovným programom. Uplatňované 

metódy budú konkretizované na úrovni učebných osnov jednotlivých predmetov. Metodické 

prístupy sú priebežne vyhodnocované a modifikované podľa potrieb a na základe skúseností 

vyučujúcich učiteľov.   

Teoretické vzdelávanie bude realizované v budove školy na Stavbárskej ul. 11 v Martine. 

Praktická príprava bude prebiehať v školských jedálňach na Stavbárskej a Kollárovej ulici 

v Martine a vo vyších ročníkoch vo vybraných pohostinských a ubytovacích zariadeniach v 

Martine.  

Kľúčové, všeobecné a odborné kompetencie sú rozvíjané priebežne a spôsob ich realizácie je 

konkretizovaný v učebných osnovách jednotlivých vyučovacích predmetov. Škola bude 

rozvíjať aj kompetencie v rámci pracovného prostredia školy napr. schopnosť autonómneho 

rozhodovania, komunikačné zručnosti, posilňovanie sebaistoty a sebavedomia, schopnosť 

http://www.minedu.sk/financna-gramotnost/
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riešiť problémy a správať sa zodpovedne (v budove školy je umiestnená schránka dôvery, 

prostredníctvom ktorej môžu žiaci zadávať otázky, vznášať protesty a pripomienky).  

Školský vzdelávací program stravovacie služby v učebnom odbore 6468 F pomocník v kuchyni 

je určený pre uchádzačov s dobrým zdravotným stavom. Pri práci so žiakmi so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje s ohľadom na odporúčanie špeciálnych 

pedagógov a psychológov vo vzťahu na individuálne potreby žiaka, stupeň a typ poruchy, 

úroveň kompenzácie poruchy a možnosti školy. Pre tento odbor sa vyžaduje zdravotný preukaz.  

Činnosť školy v oblasti spoločenského a kultúrneho života je veľmi bohatá a pestrá nielen pri 

aktivitách súvisiacich s činnosťou školy, ale aj v mimoškolskej oblasti. Žiaci svoje odborné 

vedomosti a zručnosti budú prezentovať na mnohých gastronomických akciách, ktoré 

organizujú súkromní podnikatelia, či obchodné spoločnosti v pohostinstve, alebo hotelierstve. 

Týchto aktivít sa zúčastnia aj učitelia všeobecných a odborných predmetov vo funkcii 

pedagogického dozoru. Samostatnosť, húževnatosť a pracovitosť našich žiakov bude ocenená 

tak zo strany školy, ako zo strany zamestnávateľov. V rámci pomoci a ochrany životného 

prostredia sa žiaci zapájajú do akcie Zdravá škola. Veľké množstvo záujmových krúžkov 

(jazykové, športové a iné) ponúkajú našim žiakom efektívne využívať svoj voľný čas.  

Klasifikácia prebieha podľa klasifikačného poriadku. Výsledky žiakov sa hodnotia priebežne 

na základe kritérií, s primeranou náročnosťou a pedagogickým taktom. Podklady pre 

hodnotenie sa získavajú sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na 

vyučovanie, rôznymi metódami a prostriedkami hodnotenia, analýzou činnosti žiaka, 

konzultáciami s ostatnými učiteľmi vrátane výchovného poradcu a zamestnancov pedagogicko-

psychologických poradní, rozhovormi so žiakom, jeho rodičmi, ale aj s inštruktormi praktickej 

prípravy, ktorí boli poverení praktickou inštruktážou zo strany svojho zamestnávateľa. Pri 

hodnotení sa využívajú kritériá hodnotenia na zabezpečenie jeho objektivity. Žiaci sú s 

hodnotením oboznámení.  

4.2 Základné údaje o štúdiu 

 

Kód a názov učebného odboru: 6468 F pomocník v kuchyni 

 

Dĺžka štúdia: 2 roky  

 

Forma štúdia: denná 

Nevyhnutné vstupné 

požiadavky na štúdium: 

- podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací    

  predpis o prijímacom konaní na stredné školy, 

- zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium. 

Spôsob ukončenia štúdia: záverečná skúška 

Doklad o dosiahnutom 

vzdelaní: 

vysvedčenie o záverečnej skúške 

Poskytnutý stupeň vzdelania: nižšie stredné odborné vzdelanie 

Možnosti pracovného 

uplatnenia absolventa: 

Absolvent môže nájsť uplatnenie ako  pomocník v    

kuchyni typu pomocného kuchára v reštauráciách, 

hoteloch a ostatných zariadeniach spoločného 

stravovania. 

Nadväzná odborná príprava 

(ďalšie vzdelávanie): 

Po úspešnom získaní nižšieho stredného vzdelania môže 

byť žiak prijatý na štúdium príslušného odboru 

vzdelávania, ktorého úspešným  absolvovaním získa 

stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné odborné 

vzdelanie. 
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4.3 Organizácia výučby 

Príprava v školskom vzdelávacom programe stravovacie služby v učebnom odbore 6468 F 

pomocník v kuchyni zahŕňa teoretické vzdelávanie a praktickú prípravu. Je  organizovaná 

v týždňových cykloch – v každom týždni majú žiaci jeden deň teoretického vyučovania, ostatné 

dni sú určené na odborný výcvik.  

Teoretické vzdelávanie je  zabezpečené v priestoroch Strednej odbornej školy obchodu 

a služieb v Martine. Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-

vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava 

zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu 

v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného 

styku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, 

zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy matematiky a informatiky, 

ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná 

na potraviny a výživu, stolovanie, technológiu prípravy pokrmov a pod. V rámci odborného 

výcviku žiaci získajú teoretické a praktické zručnosti vo výrobnom stredisku (kuchyni) na 

úseku pomocných prác pri príprave jedál. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, 

komunikatívnosť, vystupovanie v spoločnosti, na formovanie ich osobnostných a 

profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.  

Žiaci sa v priebehu štúdia / podľa dosahovaných výsledkov /dostanú na rôzne pracoviská na 

základe preraďovacieho plánu, aby si zvykli na rôzne pracovné podmienky u súkromných 

podnikateľov, ale aj v škole ako štátnej inštitúcii.  

Učebný odbor 6468 F pomocník v kuchyni integruje teoretické vzdelávanie a praktickú 

prípravu.  V 1. ročníku dominujú vyučovacie predmety všeobecného zamerania. Odborný 

výcvik je zameraný na osvojovanie praktických zručností.  

Dôvodom takejto organizácie je skutočnosť,  aby si žiaci precvičili a vyskúšali aj také zručnosti, 

situácie a javy, ktoré sa v bežnej praxi vyskytujú zriedkavo.  Tieto vyučovacie aktivity 

prebiehajú pod dozorom majstra odbornej výchovy. Žiaci majú možnosť vyskúšať svoje 

teoretické a praktické zručnosti priamo v styku so zamestnancami v škole, alebo 

v reštauráciách, či hoteloch.  

Záverečná skúška sa koná v súlade s platnými predpismi a pedagogicko-organizačnými 

pokynmi ministerstva.  

4.4   Zdravotné požiadavky na žiaka 

Na prijatie do učebného odboru môžu byť prijatí uchádzači s dobrým zdravotným stavom. 

Uchádzači nesmú trpieť predovšetkým: 

• prognosticky závažným ochorením obmedzujúcim funkcie horných končatín 

(porucha hrubej a jemnej motoriky), 

• prognosticky závažným ochorením funkcie nosného a pohybového systému 

(ochorenia chrbtice, ploché nohy, vybočenie kolien, stav po kongenitálnej luxácii 

bedier), 
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• prognosticky závažným ochorením dýchacích ciest, srdcovými a cievnymi 

ochoreniami (varixy), 

• prognosticky závažným ochorením kože horných končatín, 

• prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických 

syndrómov a kolapsových stavov vzhľadom k predpokladanej obslužnej práci, 

• psychickými chorobami (alkoholizmus, toxikománia, nervové choroby), 

• prognosticky závažnými ochoreniami oka, a sluchu, 

• endokrinnými ochoreniami a imúnnodeficitnými stavmi,  

• chronickými chorobami pečene. 

Pred prijatím do odboru je potrebné vyšetrenie na bacilonosičstvo. Uchádzač musí mať platný 

zdravotný preukaz. Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov posúdi a písomne potvrdí dorastový 

lekár, v prípade zmenenej pracovnej schopnosti aj posudková komisia sociálneho zabezpečenia.   

4.5   Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci 

Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a protipožiarnej ochrany. Výchova k bezpečnej 

a zdraviu neohrozujúcej  práci vychádza po dobu štúdia z požiadaviek platných právnych 

a ostatných predpisov (zákonov, nariadení vlády SR, vyhlášok, technických predpisov 

a slovenských technických noriem). Tieto požiadavky sa musia vzťahovať k výkonu 

konkrétnych činností, ktoré sú súčasťou odborného výcviku. Tieto požiadavky sa musia doplniť 

informáciami o rizikách možného ohrozenia, ktorým sú žiaci pri teoretickom a praktickom 

vyučovaní vystavení vrátane informácií o opatreniach na ochranu pred pôsobením týchto 

zdrojov rizík (zdravotné riziká a opatrenia pri ručnej manipulácii s bremenom, rizikové faktory 

súvisiace s mikroklimatickými podmienkami – teplotná záťaž organizmu a pod.).  

Priestory pre výučbu musia zodpovedať požiadavkám stanovených v zdravotníckych 

predpisoch (hygienické požiadavky na priestory, prevádzka školských zariadení, bezpečná 

prevádzka, používanie strojov, prístrojov a pod.). Nácvik a precvičovanie činností musí byť 

v súlade s požiadavkami, ktoré upravujú prácu pre mladistvých (napr. Zákonník práce) 

a v súlade s podmienkami, podľa ktorých môžu mladiství vykonávať zakázané práce z dôvodu 

prípravy na povolanie. Základnými podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa 

rozumie: 

• dôkladne a preukázané oboznámenie žiakov s predpismi o BOZP, protipožiarnymi 

predpismi a s technologickými postupmi, 

• používanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným 

a protipožiarnym predpisom, 

• používanie ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov, 

• vykonávanie stanoveného dozoru na pracoviskách žiakov, pričom sa vymedzia 

stupne dozoru nasledovne: 

• práca pod dozorom si vyžaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej dozorom, ktorá 

dohliada na dodržiavanie BOZP a pracovného postupu. Táto osoba musí zrakovo 

obsiahnuť všetky pracovné miesta tak, aby mohla bezpečne zasiahnuť v prípade 

porušenia BOZP, 

• práca pod dohľadom si vyžaduje prítomnosť osoby poverenej dohľadom kontrolovať 

pracoviská pred začatím práce a pokiaľ nemôže zrakovo všetky pracoviská 

obsiahnuť, v priebehu práce ich obchádza a kontroluje,  
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• stanovením príslušného stupňa dozoru je poverený vedúci zamestnanec zmluvného 

pracoviska v závislosti od charakteru práce, podmienok a tematického celku výučby.  

 

Pri nástupe žiaka na štúdium sa vyžaduje: 

1. Pracovné oblečenie 

Dievčatá 

• Pepitové nohavice 

• Biely rondón 

• Biela zástera 

• Kuchárska čiapka, sieťka 

• Zdravotná obuv 

• Biele ponožky 

• Biely nákrčník 

• Biela utierka 

Chlapci 

• Pepitové nohavice 

• Biely rondón 

• Biela zástera 

• Kuchárska čiapka 

• Zdravotná obuv 

• Biele ponožky 

• Biely nátelník 

• Biely nákrčník 

• Biela utierka 

2. Platný zdravotný preukaz pre prácu s potravinami 

Žiak sa ním preukazuje prvý deň po nastupení na štúdium.  

     3. Dodržiavanie osobitých podmienok.  

Zakazuje sa nosenie piercingu na viditeľných miestach. Odborný výcvik sa môže vykonávať aj 

v čase školských prázdnin, prípadne v sobotu a v nedeľu podľa potrieb školy, v súlade 

s platnými predpismi o organizácii školského roka.  

 

5   PROFIL  ABSOLVENTA UČEBNÉHO ODBORU 6468  F  POMOCNÍK V         

     KUCHYNI 

 

5.1  Charakteristika absolventa 

Absolventa dvojročného učebného odboru 6468  F pomocník v kuchyni charakterizuje kladný 

vzťah k práci a povolaniu, pracovnej disciplíne a svedomitosti pri plnení svojich povinností. 
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Absolvent je pomocný odborný pracovník s najnižšou kvalifikáciou v prevádzkach  

stravovacích služieb schopný čiastočne samostatne pracovať. Má nevyhnutné základné 

vedomosti a zručnosti pre výkon svojho povolania. Pri práci je schopný používať štandardné 

jednoduché technologické postupy, predpísané materiály, suroviny, stroje a zariadenia. Je 

dostatočne adaptabilný, schopný pracovať aj samostatne alebo v tíme, vie uplatňovať 

jednoduché spôsoby práce, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami 

spoločnosti. Pociťuje potrebu žiť a pracovať v kultúrnom prostredí a dbá o svoje zdravie.  

Spôsobilosti v oblasti osobnostného rozvoja charakterizujú absolventa ako človeka  s vedomím 

vlastnej identity, adekvátnym sebavedomím a primerane rozvinutými komunikatívnymi 

a sociálno-interakčnými schopnosťami, v oblasti práce, sociálneho a osobného života ako 

iniciatívneho a zodpovedného, schopného kooperovať s inými ľuďmi, prispôsobovať sa 

meniacim sa spoločenským a pracovným podmienkam a dostatočne motivovaného na 

celoživotné vzdelávanie v zmysle osvojovania si nových vedomosti  a aktívneho vyhľadávania 

nových možnosti sebarealizácie. Na to je absolvent vybavený adekvátnymi poznatkami, 

vedomosťami, zručnosťami. 

5.2  Kompetencie absolventa 

Absolvent učebného odboru 6468 F pomocník v kuchyni po absolvovaní vzdelávacieho 

programu disponuje týmito kompetenciami: 

 

 

5.2.1  Kľúčové kompetencie 

 

Kľúčové kompetencie chápeme ako kombináciu vedomostí, zručností, postojov, hodnotovej 

orientácie a ďalších charakteristík osobnosti, ktoré každý človek potrebuje na svoje osobné 

uspokojenie a rozvoj, aktívne občianstvo, spoločenské a sociálne začlenenie, k tomu, aby mohol 

primerane konať v rôznych pracovných a životných situáciách počas svojho celého života. 

Kľúčové kompetencie ako výkonové štandardy sa v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu 

prostredníctvom výchovných a vzdelávacích stratégií rozvíjajú, osvojujú a hodnotia buď na 

úrovni školy, odboru vzdelávania alebo vyučovacieho predmetu. 

V súlade so spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií pre celoživotné 

vzdelávanie v ŠkVP sme vymedzili nasledovné kľúčové kompetencie: 

a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 

Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a 

hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre cieľavedomé a zodpovedné 

riadenie a organizovanie svojho osobného, spoločenského a pracovného života. Jednotlivci si 

potrebujú vytvárať svoju osobnú identitu vo vzťahu k životným podmienkam, povolaniu, práci 

a životnému prostrediu, spoločenským normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť 

správne rozhodnutia, voľby, opatrenia a postupy. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté s 

osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania. 

Absolvent má: 

- zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 

- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti, 

- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností, 

- vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia, 
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- popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby, 

- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie. 

b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné 

technológie, komunikovať v štátnom, materinskom jazyku 

Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej 

na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, sebazdokonaľovanie a 

zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého 

života, aktualizovania a udržovania potrebnej základnej úrovne jazykových schopností, 

informačných a komunikačných zručností. 

Od žiaka sa vyžaduje efektívne využívať písaný a hovorený materinský jazyk,  disponovať s 

čitateľskou a matematickou gramotnosťou, prehodnocovať základné zručnosti. 

Absolvent má: 

- vyjadrovať sa v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 

- riešiť ľahšie matematické príklady a rôzne situácie, 

- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať jednoduché informácie, 

- pracovať s elektronickou poštou. 

c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 

Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových druhov 

spolupráce. Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení 

problémov ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiaci musia byť schopní učiť 

sa nažívať a pracovať nielen ako jednotlivci, ale v sociálne vyváženej skupine. Sú to teda 

schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí, sociálnych zručnosti, interkulturálnych 

kompetencií, postojov a hodnotovej orientácii umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na 

vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané poznatky využívať v osobnom živote 

a povolaní. 

Absolvent má: 

- prejaviť empatiu a sebareflexiu, 

- vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu, 

- pozitívne motivovať seba a druhých, 

- ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie), 

- stanoviť priority cieľov, 

- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje, 

- diskutovať a pozorne počúvať druhých, 

- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, 

- určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a   

  osobnostnom raste, 

- predkladať vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých,  

- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným  

  konfliktom. 

 

5.2.2 Odborné kompetencie 

a) Požadované vedomosti 

Absolvent má: 

- vysvetliť úlohu čítania a literatúry v spoločnosti, kultúre a vzdelávaní, 

- vysvetliť zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, 

- preukázať vedomosti o príprave pracoviska a vytvorení podmienok pre prácu, 
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- preukázať vedomosti o potrebe dodržania a záväznosti technologického postupu, 

- definovať základné pravidlá správania k životnému prostrediu a zásady jeho ochrany pred  

  možnými negatívnymi vplyvmi, 

- popísať druhy a použitie nástrojov a pomôcok používaných vo svojom odbore, 

- rozlíšiť základné spôsoby ochrany materiálov vo svojom odbore, 

- popísať zásady čistoty a hygieny na pracovisku, 

- vyjadriť vlastnými slovami spôsoby aktívnej sociálnej komunikácie. 

b) Požadované zručnosti 

Absolvent vie: 

- aplikovať citlivú a taktnú komunikáciu s ľuďmi, 

- manipulovať so štandardným ručným náradím používaných vo svojom odbore, 

- pracovať s mechanickým náradím používaných vo svojom odbore, 

- aplikovať zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, 

- uplatňovať etické princípy profesie v správaní a konaní, 

- aplikovať získané teoretické poznatky a využívať ich pri riešení pracovných problémov.  

c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 

Absolvent sa vyznačuje: 

- samostatnosťou , zodpovednosťou, dôslednosťou a presnosťou, 

- manuálnou zručnosťou, 

- koordináciou pohybov, intenzitou vykonávania pracovných úkonov, 

- vytrvalosťou, odolnosťou voči pracovnej záťaži, 

- iniciatívnosťou a adaptabilnosťou. 

 

6   UĆEBNÝ PLÁN UČEBNÉHO ODBORU 6468 F  POMOCNÍK v KUCHYNI 

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP 

Škola (názov, 

adresa) 

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, 036 80 Martin 

Názov ŠkVP STRAVOVACIE SLUŽBY 

Kód a názov  ŠVP 62 Ekonomické vedy, 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I,II  

Kód a názov 

učebného odboru 

6468 F pomocník v kuchyni  

Stupeň vzdelania nižšie stredné odborné vzdelávanie ISCED 253  

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia denná 

iné vyučovací jazyk - slovenský 

Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program 

Vzdelávacie oblasti 

Obsahové štandardy 

Minimálny 

počet 

týždenných 

vyučovacích 

hodín celkom 

Vyučovací predmet Počet týž. 

vyučovacích 

hodín 

celkom 

Disponibilné 

hodiny 
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Jazyk a komunikácia 1 Všeobecné vzdelávanie – 

povinné predmety 

8  

Zdokonaľovanie jazykových vedomostí a zručnosti  

 

1 

 

 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

 

 

2 

 

 

1 

Komunikácia a slohová výchova 

Práca s textom a získavanie informácií 

Človek  a hodnoty  1    

Etická výchova/Náboženská výchova  1 Etická 

výchova/Náboženská 

výchova 

1  

Človek a spoločnosť 1    

Človek v ľudskom spoločenstve  

 

 

Občianska náuka 

          

         1 

   

        1 

 

Človek ako občan 

Človek a právo 

Človek a ekonomika 

Matematika a práca s informáciami 1    

Operácie s reálnymi číslami   

 

Matematika 

 

 

 

1 

 

 

Výrazy a ich úprava 

Riešenie rovníc a nerovníc 

Funkcie  

Práca s údajmi   Informatika 1 1 

Zdravie a pohyb 1    

Zdravie, telo a poruchy zdravia   

Telesná a športová 

výchova 

 

2 

 

1 Zdravý životný štýl 

Pohybová výkonnosť a zdatnosť 

Športové činnosti pohybového režimu 

Odborné vzdelávanie 50 Odborné vzdelávanie – 

povinné predmety 

56  

Teoretické vzdelávanie 2 Potraviny a výživa 2  

Technológia prípravy 

jedál 

2  

Stolovanie 2  

Ekonomické 

vzdelávanie 

2 2 
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Praktická príprava 48 Odborný výcvik 48  

Disponibilné hodiny 6 Voliteľné predmety -  

CELKOM 60  64 5 
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UČEBNÝ PLÁN 

Kategória a názvy vyučovacích 

predmetov 

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. Spolu 

Všeobecnovzdelávacie predmety 4 4 8 

slovenský jazyk a literatúra a) 1 1 2 

občianska náuka  - 1 1 

etická výchova/náboženská 

výchova a) 

1 - 1 

matematika a) 1 - 1 

informatika a) - 1 1 

telesná a športová výchova d) 1 1 2 

Odborné predmety 28 28 56 

potraviny a výživa 1 1 2 

technológia prípravy jedál 1 1 2 

stolovanie  1 1 2 

ekonomické vzdelávanie 1 1 2 

odborný výcvik a), f) 24 24 48 

Voliteľné predmety e) - - - 

Spolu 32 32 64 

Účelové kurzy/učivo    

Kurz pohybových aktivít v prírode    

Kurz na ochranu života a zdravia    

Účelové cvičenia    
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Prehľad využitia týždňov  

Činnosť 
1. ročník 2. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 30 

Záverečná skúška - 1 

Časová rezerva (účelové kurzy, opakovanie učiva, 

exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie, ai.)  

7 6 

Spolu týždňov 40 37 

 

Poznámky  učebnému plánu: 

 

a) Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je  

minimálne 30 hodín a maximálne 32 hodín, za celé štúdium minimálne 60 hodín, 

maximálne 64 hodín. Školský rok trvá 40 týždňov, výučba v učebných odboroch sa 

realizuje v  1. ročníku v rozsahu 33 týždňov, v  2. ročníku v rozsahu 30 týždňov 

(do celkového počtu hodín za štúdium sa počíta priemer 31,5 týždňov, spresnenie  počtu 

hodín za štúdium bude predmetom školských učebných plánov). Časová rezerva sa 

využije na opakovanie a doplnenie učiva, na športovo-vzdelávacie kurzy, atď. 

a v poslednom ročníku na absolvovanie  záverečnej skúšky. 

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

c) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a hodnoty“ sú predmety náboženská výchova 

v alternatíve s etickou výchovou. Predmety etická výchova/náboženská výchova sa 

vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 20 žiakov.  

d) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a spoločnosť je predmet občianska náuka.  

e) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Matematika a práca s informáciami“ je predmet 

matematika, ktorý sa vyučuje podľa jeho účelu v danom odbore štúdia. Predmet 

informatika môže škola vyučovať v rámci voliteľných predmetov.  

f) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ je predmet telesná a športová výchova. 

Tento predmet možno vyučovať aj v popoludňajších hodinách a spájať do 

viachodinových celkov.    

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 odborného výcviku. Na odbornom 

výcviku 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. 

Počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy sa riadi všeobecne záväznými 

právnymi predpismi.  

h) Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu života a zdravia a kurz 

pohybových aktivít v prírode, ktoré sú uvedené v uvedené v učebnom pláne. 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 2. ročníku štúdia a trvá tri dni po 

šesť hodín. Účelové cvičenia sú súčasťou prierezovej témy Ochrana života a zdravia. 

Uskutočňuje sa jedno v každom ročníku štúdia, 6 hodín v teréne. Kurz  pohybových 
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aktivít v prírode sa koná v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 

vyučovacích hodín. Organizuje sa jeden v 1. ročníku štúdia. 

  

 

7   UČEBNÉ OSNOVY UČEBNÉHO ODBORU 6468 F POMOCNÍK V KUCHYNI 

Tabuľka vzťahu kľúčových kompetencií k obsahu vzdelávania 

 

Prehľad kľúčových kompetencií 
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Prehľad názov predmetov Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Povinné všeobecnovzdelávacie 

predmety 

 

slovenský jazyk a literatúra ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

občianska náuka ☺ ☺ ☺  ☺ ☺ 

etická/náboženská  výchova ☺ ☺ ☺  ☺ ☺ 

matematika  ☺ ☺ ☺ ☺  

informatika ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  

telesná a športová výchova ☺ ☺ ☺   ☺ 

Povinné odborné predmety   

potraviny a výživa   ☺  ☺  

technológia   ☺ ☺ ☺  

stolovanie   ☺ ☺ ☺ ☺ 

ekonomické vzdelávanie   ☺ ☺ ☺ ☺ 

odborný výcvik ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

Účelové kurzy  

Ochrana človeka a prírody  ☺ ☺ ☺  ☺ 

Kľúčové kompetencie predstavujú spoločne uplatňované zásady a pravidlá pri vybraných 

postupoch, metódach a formách práce, pri organizovaní rôznych slávnostných alebo 

výnimočných príležitostí, akcií alebo  aktivít, mali by podporovať a rozvíjať aktivitu, tvorivosť, 

zručnosť, učenie žiaka. Výchovné a vzdelávacie stratégie (ďalej len „VVS“) nie sú formulované 

ako ciele, konkrétne metódy, postupy, pokyny alebo predpokladané výsledky žiakov, ale 
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predstavujú spoločný postup, prostredníctvom ktorého by učitelia doviedli žiakov k vytváraniu 

alebo ďalšiemu rozvoju kľúčových kompetencií.  

VVS sú v našom školskom vzdelávacom programe stanovené pre každý vyučovací predmet a pre 

vybrané kľúčové kompetencie tak, ako to ukazuje tabuľka. Táto stratégia bola odsúhlasená 

všetkými predmetovými komisiami v  škole.   
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Charakteristika predmetu 

Predmet slovenský jazyk a literatúra sa skladá z dvoch častí: slovenský jazyk a literatúra. Obe 

tieto časti majú samostatné učebné osnovy. 

Predmet slovenský jazyk a literatúra svojím obsahom nadväzuje na učivo základnej školy, 

rozvíja, rozširuje ho a prehlbuje. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov. 

Koncepciu vyučovania slovenského jazyka (SJ) určujú základné princípy, ktoré sú odrazom 

spoločenských požiadaviek: princíp spojenia školy so životom a primeranosti ku stupňu 

intelektuálneho vývinu žiakov, princíp všestrannej výchovy a princíp vedeckosti. 

Vyučovanie SJ zabezpečuje rovnaký podiel logicko-myšlienkových a tvorivých 

komunikatívnych činností a poznatkov, činnosti sú rovnocenným štruktúrnym prvkom cieľa a 

obsahu ako poznatky, a to rovnocenne v písanej a hovorenej forme. 

Jazyková časť predmetu sa zaoberá problematikou jazyka ako nástroja myslenia                       a 

komunikácie medzi ľuďmi. Jazyk je zdrojom osobného a kultúrneho obohatenia jazyka. 

Dôraz sa kladie na rozvoj komunikácie, interaktívne rozvíjanie komunikačných nástrojov. 

Dôraz sa kladie na tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami čitateľskú gramotnosť, 

schopnosť argumentovať, zapojiť sa do diskusie, obhájiť svoj názor. 

Literárna časť sa zameriava na literárnu teóriu. Rozvíja myslenie žiakov. Učí ich využívať 

medzipredmetové vzťahy. Rozvíja čitateľské a interpretačné schopnosti žiakov. V popredí 

vyučovania je  analýza a interpretácia textov. 

Náročnosť učiva v jednotlivých ročníkoch primerane vzrastá podľa schopnosti žiakov, 

posilňuje sa aj jeho výchovná stránka, medzipredmetové vzťahy (občianskou náukou, etickou 

výchovou, náboženskou výchovou, dejepisom, ekonomikou, úvodom do sveta práce, ...). Výber 

a štruktúra jazykového učiva umožňuje hlbšie poznať systém jazyka a jeho jednotlivé roviny. 

Kladie dôraz na rozvoj spisovného vyjadrovania žiakov začlenením štylistických a textových 

cvičení tam, kde to vyžaduje charakter učiva. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu je žiakom poskytnúť súbor vedomostí, zručnosti a kompetencií 

zo slovenskej a svetovej literatúry, z oblasti komunikácie a slohu a na ich základe sa aktívne 

podieľať na intelektuálnom, citovom a mravnom rozvoji žiaka, formovať logické myslenie a 

rozvíjať vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré by sa mali stať východiskom pre ďalšie 

vzdelávanie, seba vzdelávanie a základom pre aktívny celoživotný kontakt s literatúrou a 

umením. Žiaci nadobudnú presvedčenie o užitočnosti teoretických poznatkov a praktických 

zručnosti, že slovenský jazyk a literatúra formujú jazykovo zdatnú komunikatívnu a kultúrnu 

osobnosť. 

Vyučovanie smeruje k tomu, aby žiaci dokázali: 

- vyhľadávať, spracúvať a používať informácie z literárnych prameňov, 

- adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu (verbálna a neverbálna), 

- pri písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu, 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 63 vyučovacích 

hodín pre prvý a druhý ročník 

Ročník  Prvý, druhý 

Kód a názov učebného odboru 6468 F  pomocník v kuchyni 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 



24 
 

- verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor, 

- aplikovať jazykovedné vedomosti na vecné a umelecké texty, 

- reprodukovať vecný a umelecký text (doslovne, podrobne, stručne), 

- vytvoriť vlastný text na základe stanoveného žánru (slohového postupu, jazykového štýlu), 

- plynulo čítať súvislý text, 

- recitovať prozaické a básnické dielo a dodržiavať zásady rétoriky, 

- aplikovať literárno-teoretické vedomosti na literárne texty, 

- odlíšiť lyrické, epické a dramatické texty, 

- analyzovať literárny text po štylisticko-lexikálnej a kompozičnej stránke, 

- interpretovať význam výpovede literárneho diela, argumentovať výsledkami štrukturálnej   

funkčnej analýzy diela, uvádzať fakty a citovať iné zdroje, 

- vo forme referátu alebo diskusného príspevku napísať alebo verejne predniesť ucelenú  

analýzu, interpretáciu a hodnotenie diela. 

 

 

Prehľad špecifických cieľov 

Absolvent má: 

- riešiť jednoduché situácie, používať vhodné výrazové prostriedky (zvukové, verbálne, 

neverbálne), reagovať na vopred nenacvičenú jednoduchú situáciu, 

- vhodným jednoduchým spôsobom vyjadrovať svoj úmysel, prezentovať sám seba, 

podávať a získavať ústne alebo písomne jednoduchú požadovanú informáciu všeobecného 

charakteru, hovoriť krátko a súvislo na danú tému, 

- používať jednoduché postupy a jazykové prostriedky v hovorom štýle, ovládať základy 

jednoduchého a nenáročného administratívneho a odborného štýlu, 

- pracovať s Pravidlami slovenského pravopisu a inými príručkami za pomoci učiteľa, 

- chápať význam jazykovej kultúry, rozdiely medzi spisovným jazykom a ostatnými 

útvarmi národného jazyka. 

Obsah vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia 

1. Verbálne vyjadrovanie 

2. Písomné vyjadrovanie 

3. Jazykové a štylistické prostriedky 

4. Práca s textom – získavanie informácií a čítanie s porozumením 

 

Verbálne vyjadrovanie 

Učivo je zamerané na osvojovanie schopností ústneho vyjadrovania priameho 

a sprostredkovaného prostredníctvom technických prostriedkov (telefón, mikrofón, 

záznamník...), monologického a dialogického, formálneho a neformálneho (oficiálneho, 

verejného), pripraveného a nepripraveného. Žiaci pod vedením učiteľa sa vedú k schopnosti 

riešiť v súlade s jazykovými, komunikačnými a spoločenskými normami štandardné životné 

a pracovné situácie, vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory, hovoriť na danú tému, voľne 

rozprávať, reprodukovať alebo interpretovať prečítaný alebo vypočutý text, podávať 

jednoduchý opis, zúčastniť sa diskusie, vyjadrovať krátko a výstižne. Za pomoci učiteľa sa vedú 

k zreteľnému, primerane hlasitému a kultivovanému prejavu, k spisovnému vyjadrovaniu sa v 

situáciách, ktoré si to vyžadujú. 

 

 

Písomné vyjadrovanie 

Učivo rozvíja schopnosti súvislo a s podporou učiteľa písomne sa vyjadrovať na základe 

osvojených jazykových prostriedkov, grafických, pravopisných a gramatických noriem 

a pravidiel, jednoduchých kompozičných a slohových postupov a útvarov. Žiaci s pomocou 
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učiteľa tvoria jednoduché hovorové, administratívne a odborné prejavy, osvojujú si ich 

základné znaky, postupy a prostriedky. Učia sa štylizovať osobné listy (neformálne, oficiálne), 

krátke informačné útvary (inzerát, pozvánka, správa), popisovať osoby, veci, spracovať 

jednoduchý výklad alebo návod na činnosť, zostavovať nenáročnú osnovu, vypĺňať formuláre, 

napísať životopis, žiadosť. Osvojujú si jednoduchú grafickú a formálnu úpravu jednotlivých 

písomných prejavov. 

 

 

Jazykové a štylistické prostriedky 

Učivo oboznamuje žiakov s charakteristickými znakmi základných funkčných štýlov 

a slohových útvarov, kultivuje ich vyjadrovacie schopnosti a osobný štýl. S pomocou učiteľa 

sa oboznamujú s textom, chápu rozdiel medzi písaným a hovoreným prejavom, dokážu 

vyhľadávať a používať vhodné jazykové a výrazové prostriedky. Učivo zvyšuje jazykovú 

kultúru žiakov prostredníctvom zvukovej stránky jazyka, štýlového rozvrstvenia  

a obohacovania slovnej zásoby, hlavných princípov a pravidiel slovenského jazyka.  

 

Práca s textom získavanie informácií a čítanie s porozumením 

Práca s textom  patrí  k základným  učebným potrebám žiaka. Žiaci sa učia rôznym technikám 

a druhom čítania, orientácii v texte. Učia sa rozlišovať základné druhy a žánre textov, získavaťa 

spracovávať z textu informácie, napríklad vo forme záznamov a osnovy. Dokážu text s 

pomocou učiteľa reprodukovať a primerane interpretovať, pracovať s rôznymi príručkami. 

Žiaci  si  dopĺňajú   informácie  prostredníctvom   filmu,  televízie,  videoprogramov,  vnímajú 

účelnosť modernej reklamy, oboznamujú sa s používaním časopisov. Žiaci sa oboznámia s 

podstatou literatúry. Čítaním rôznorodých literárnych textov pozorujú rozdiely medzi hlavnými 

literárnymi formami, druhmi a žánrami. Získajú základné informácie o literárnom procese.  
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Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú používať nasledovné metódy a formy vyučovania  

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Hláskoslovie, tvaroslovia, 

skladba 

Informačnoreceptívna   

výklad 

Metóda riešenia úloh 

Praktické metódy 

Reproduktívna 

frontálna výučba 

skupinová práca 

individuálna práca 

práca s internetom 

Človek poznáva prírodu 

a ďaleké krajiny 

Vysvetľovanie, rozhovor, 

práca s čítankami, , 

inscenačná metóda, metóda 

demonštrovania 

frontálna výučba 

frontálna a individuálna 

práca žiakov práca s knihou, 

práca s časopismi 

Opis, charakteristika, opis 

pracovného postupu 

Vysvetľovanie,rozhovor 

Brinstorming 

 

frontálna výučba 

frontálna a 

individuálna práca žiakov 

práca s internetom 

 

 

Za krásne vzťahy medzi 

ľuďmi 

Vysvetľovanie, rozhovor, 

práca s čítankami, , 

inscenačná metóda, metóda 

demonštrovania 

frontálna výučba 

frontálna a individuálna 

práca žiakov práca s knihou,  

Súkromný a úradný list Rozhovor, výklad frontálna výučba 

frontálna a individuálna 

práca žiakov 

práca s tlačivami a 

formulármi 

 

Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov 

tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

 

Hláskoslovie, 

tvaroslovie, 

skladba 

Brestenská E., 

Horička J., 

Kováčiková A. „ 

Slovenský jazyk 

a literatúra pre1. a 2. 

ročník osobitných 

odborných učilíšť, 

SPN Bratislava 1989 

Pravidlá slovenského 

pravopisu. SAV 

Bratislava 1991 

 

tabuľa  učebnice 

slovníky 

knižnica 

internet 
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Človek poznáva 

prírodu a ďaleké 

krajiny 

Brestenská E., 

Horička J., 

Kováčiková A. „ 

Slovenský jazyk 

a literatúra pre1.a 2. 

ročník osobitných 

odborných učilíšť, 

SPN Bratislava 1989 

 

tabuľa  

DVD 

učebnice 

beletria 

knižnica 

internet 

exkurzia 

Opis, 

charakteristika, 

opis pracovného 

postupu 

Brestenská E., 

Horička J., 

Kováčiková A. „ 

Slovenský jazyk 

a literatúra pre1.a 2. 

ročník osobitných 

odborných učilíšť, 

SPN Bratislava 1989 

Pravidlá slovenského 

pravopisu. SAV 

Bratislava 1991 

Ivanová-Šalingová 

M.,: Slovník cudzích 

slov pre školu a prax. 

SPN Bratislava1998 

tabuľa  učebnice  materiály 

v odbornej 

učebni B18 

Za krásne 

vzťahy medzi 

ľuďmi 

Brestenská E., 

Horička J., 

Kováčiková A. „ 

Slovenský jazyk 

a literatúra pre 1.a 2. 

ročník osobitných 

odborných učilíšť, 

SPN Bratislava 1989 

 

tabuľa 

magnetická 

tabuľa, DVD 

učebnice 

čítanky 

Beletria 

knižnica 

Súkromný 

a úradný list 

Brestenská E., 

Horička J., 

Kováčiková A. „ 

Slovenský jazyk 

a literatúra pre1. a 2. 

ročník osobitných 

odborných učilíšť, 

SPN Bratislava 1989 

 

  učebnice 

formuláre a 

tlačivá 
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ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Slovenský jazyk a literatúra – 1. ročník, 

časť JAZYK 

½ hodina týždenne, spolu 16,5 vyučovacích hodín  

Názov 

tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Základné 

poučenie o 

rečovej 

komunikácii 

3   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

• Úloha reči v 

spoločnosti, 

rečová 

komunikácia 

• Jazykové štýly 

reči 

• Tvorenie 

súvislého 

prejavu 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

Komunikácia 

 

• ovládať základné 

jazykovedné 

pojmy 

 

• sa vedieť 

vyjadrovať 

      adekvátne  

      komunikačnej 

situácii 
 

• ovláda základné 

jazykovedné 

pojmy 

 

• sa vie vyjadrovať 

      adekvátnej  

      komunikačnej 

situácii 
 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Práca s 

informáciami 
3  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
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Spôsoby 

spracovania 

informácií, 

orientácia v texte 

Kľúčové slová 

v texte 

 

Osnova, konspekt 

výpisky, výstrižky, 

kartotéka 

1 

 

1 

1 

Komunikácia 

 

Informatika 

• osvojiť si 

terminológiu 

svojho odboru 

• precvičovať vecné 

a odborné 

vyjadrovanie 

• vedieť rozlíšiť 

kľúčové slová v 

texte 

• si osvojil 

terminológiu 

svojho odboru 

• precvičoval vecné 

a odborné 

vyjadrovanie 

• vie rozlíšiť 

kľúčové slová v 

texte 

Ústne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie a 

osnova 

Ústne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie a 

osnova 

Informačné žánre 
5  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

• Obsah a 

štylizácia 

správ, plagát, 

pozvánka, 

inzerát, 

reklama 

• Úradný list, 

objednávka, 

reklamácia, 

splnomocnenie, 

potvrdenka 

• Kontrolná 

slohová práca a 

jej oprava 

• Systematizácia 

a upevňovanie 

učiva 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

1 

 

Občianska náuka 

dokáže efektívne využiť zdroje 

informácií pri práci s vlastným 

i cudzím textom 

 

-zlepšovať svoju jazykovú 

kultúru 

 

-vedieť zoštylizovať úradný 

dokument 

 

 

 

 

 

 

-upevňovať gramatické a 

morfologické pravidlá 

v písomnom prejave 

 

dokázal efektívne využiť zdroje 

informácií pri práci s vlastným 

i cudzím textom 

 

-zlepšoval svoju jazykovú 

kultúru 

 

-vedel zoštylizovať úradný 

dokument 

 

 

 

 

 

 

-upevňoval  gramatické a 

morfologické pravidlá 

v písomnom prejave 

 

Písomné skúšanie Ústne skúšanie 
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Upevňovanie 

pravopisnej a 

gramatickej 

správnosti 

5,5   

Žiak má 

 

Žiak: 

  

Pravopisné 

cvičenia, 

písanie i, y 

 

Písanie veľkých 

písmen 

 

Tvorenie 

správnych 

tvarov slov, 

interpunkčné 

znamienka 

Jednoduché vety a 

súvetia 

Systematizácia a 

upevňovanie učiva 

  

1 

 

1 

1 

 

1,5 

1 

 

Občianska náuka 

Odborné predmety 

upevňovať gramatické 

a 

morfologické pravidlá 

v písomnom prejave 

 

 

tvoriť správne tvary 

slov, používať 

interpunkčné 

znamienka 

rozlíšiť jednoduchú 

vetu a súvetie 

upevňoval gramatické 

a 

morfologické pravidlá 

v písomnom prejave 

 

 

tvoril správne tvary 

slov, používal 

interpunkčné 

znamienka 

rozlíšil jednoduchú 

vetu a súvetie 

Písomné 

skúšanie 

 

 

diktát 

Ústne 

skúšanie 

 

 

Oprava 

diktátu 
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ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Slovenský jazyk a literatúra – 2. ročník, 

časť JAZYK 

½ hodina týždenne, spolu 15 vyučovacích hodín  

  

Názov 

tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

opakovanie učiva 

z prvého  ročníka 

 

 

1   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 

 

 

Praktická štylistika 

a rétorika 
 

9      

 

Kultúra písomného a 

ústneho vyjadrovania 

v odbornom štýle 
 

Opis pracovného 

návodu 

 

Opis pracovného 

postupu 

 

Kontrolná slohová 

práca a jej oprava 

 

Charakteristika 
 

Beletrizovaný 

životopis 

 

Vyslovenie 

blahoželania, sústrasti 

 

Zhrnutie učiva 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 
 

 

-má využívať vedomosti 

z odborných predmetov 
 

-vedieť využiť teoretické 

poznatky v praxi 

 

-vo vlastnom jazykovom 

prejave využívať pestrosť 

slovnej zásoby 

 

-si cielene rozširovať 

slovnú zásobu 

z dostupných zdrojov 
slovníky, odborná 

literatúra, internet 

 

 

-vedieť vytvoriť 

charakteristiku, životopis, 

krátke útvary 

 

 

- využíva vedomosti 

z odborných predmetov 
 

-vie využiť teoretické 

poznatky v praxi 

 

-vo vlastnom jazykovom 

prejave využíval pestrosť 

slovnej zásoby 

 

-si cielene rozširoval 

slovnú zásobu 

z dostupných zdrojov 
slovníky, odborná 

literatúra, internet 

 

 

-vedel vytvoriť 

charakteristiku, životopis, 

krátke útvary  

 

 

Ústne 

skúšanie 

 

 

Písomné 

skúšanie 

 

 

Kontrolná 

slohová práca 

 

 

Ústna 

odpoveď 
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Slovná zásoba 
2  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Slovná zásoba 

a jej rozvíjanie 

 

Druhy slovníkov 

1 

 

1 

 

Komunikácia 

 

Informatika 

-si cielene rozširovať 

slovnú zásobu 

z dostupných zdrojov 

slovníky, odborná 

literatúra, internet 

 

-si cielene rozširoval 

slovnú zásobu 

z dostupných zdrojov 

slovníkov, odbornej 

literatúry, internetu 

Ústne 

skúšanie 

 

 

Ústna 

odpoveď 

 

Zvuková 

modulácia reči 
3  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

Zvuková 

modulácia, pauza 

 

Melódia, dôraz, 

tempo 

 

Systematizácia a 

upevňovanie 

učiva 

1 

 

1 

 

1 

 
-vedieť výrazne čítať 

umelecký i vecný text 

-vedel výrazne čítať 

umelecký i vecný text 
Ústne 

skúšanie 

 

 

Ústna 

odpoveď 
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ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Slovenský jazyk a literatúra – 2. ročník, 

časť LITERATÚRA 

½ hodina týždenne, spolu 15 vyučovacích hodín  

  

Názov 

tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

opakovanie učiva 

z prvého  ročníka 

 

 

1   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 

 

 

Realizmus v 

slovenskej literatúre 

6      

 

Lyrika, epika, 

dráma 

 

P. O. Hviezdoslav 

Poviedky a 

romány 

M. Kukučína 

B.S.Timrava 

J.G.Tajovský 

 

 

Systematizácia a 

upevňovanie 

učiva 

1 

 

 

4 

 

 

 

 

 

     1 

 

 

 

 

 
-ovládať základné 

literárno-vedné pojmy, 

znaky literárnych druhov 

 

 

-porovnať konanie hrdinov 

literárnych diel 
 

-prezentovať vzťahy 

hlavných hrdinov 

 

-rozlíšiť dramatický 

a epický text 

 

 

 

-ovláda základné 

literárno-vedné pojmy, 

znaky literárnych druhov 

 

 

-vie porovnať konanie 

hrdinov literárnych diel 
 

-prezentoval vzťahy 

hlavných hrdinov 

 

-rozlíšil dramatický 

a epický text 

 

 

Ústne 

skúšanie 

 

 

Písomné 

skúšanie 

Referát 

 

Ústna 

odpoveď 

 

 

Test 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne 

a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci 

v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súbornú úlohu na overenie komplexných vedomostí 

a zručností žiakov. Úlohy nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia 

byť súčasťou úlohy. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní úlohy. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť úlohu opakovať, 

ak bol v prvej úlohe neúspešný. Termín opakovania úlohy sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom.  

 

Lyrizovaná próza 
3  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Znaky lyr.prózy 

M.Figuli 

D. Chrobák 

Čítanie s 

porozumením 

 

1 

1 

1 

 DEJ -charakterizovať lyr.  

prózu 

-čítať s porozumením 

 

-charakterizoval lyr.  

prózu 

-čítal s porozumením 

 

Ústne 

skúšanie 

 

 

Ústna 

odpoveď 

 

Slovenská poézia 
5  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

Znaky poézie, 

verš, rým, rytmus 

 

I. Krasko 

J. Smrek 

J. Kostra 

M. Rúfus 

 

Systematizácia a 

upevňovanie 

učiva 

1 

 

2 

 

 

 

2 

 
-vedieť výrazne čítať 

umelecký text 

 

-analyzuje lyrický text  

 

- porovnať témy tvorby 

autorov 

-vedel výrazne čítať 

umelecký text 

 

-analyzoval lyrický 

text  

 

-porovnal témy tvorby 

autorov 

Ústne 

skúšanie 

 

 

Ústna 

odpoveď 
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Občianska náuka  

 

Názov predmetu Občianska náuka 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu vyučovacích hodín  

30 

Ročník  druhý 

Kód a názov študijného odboru  6445 H kuchár  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu   

 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti  Človek, hodnoty a spoločnosť a rozvíja 

osobnosť človeka s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej sa prelínajú úcta 

k človeku, k prírode, spolupráca, národné hodnoty. Vychováva k vlastenectvu a posilňuje 

rešpekt k základným princípom demokracie a tolerancie. Pripravuje mladých ľudí pre život 

v harmonických a stabilných vzťahoch v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými 

skupinami, v národe, medzi národmi. 

Náuka o spoločnosti preferuje aktívne občianstvo, rôzne postupy k riešeniu problémov 

každodennej praxe, pochopenie zložitosti sociálnych vzťahov, uvedomenie si hodnoty 

vzdelania a vzdelanostnej mobility 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Cieľom vyučovacieho predmetu náuka o spoločnosti je poskytnúť žiakom súbor vedomostí 

z niektorých spoločenskovedných disciplín, ktoré sú potrebné pre orientáciu v etických, 

právnych, sociálnych, estetických, politických, ekonomických otázkach. Osvojiť si vedomosti 

a zručnosti formovať postoje ktoré sú dôležité na podporovanie ľudskej dôstojnosti, v súlade 

s hodnotami ako sú ľudské práva, rovnosť, pluralita a spravodlivosť. Žiaci nadobudnú 

presvedčenie, že nadobudnuté hodnoty a poznatky sú potrebné na to, aby sa dokázali aktívne 

zapojiť do demokratickej a občianskej spoločnosti a stať sa členmi spoločenstva. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

 

- využívať vedomosti a spôsobilosti v praktickom živote pri riešení otázok svojho politického 

a občianskeho rozhodovania, hodnotenia a správania, 

- konať zodpovedne a prejavovať občiansku aktivitu, vážiť si demokraciu a slobodu,  

- preferovať demokratické hodnoty a prístupy,  vystupovať proti korupcii, kriminalite, konať 

v súlade s humanitou a vlastenectvom, 

- osvojiť si medze ľudskej slobody a tolerancie, konať zodpovedne a solidárne, 

- vážiť si hodnotu ľudskej práce, vedieť žiť hospodárne, zodpovedne riešiť finančné 

záležitosti, starať sa o svoj majetok a majetok druhých, 

rozvíjať finančnú a mediálnu gramotnosť 
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Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú používať nasledovné metódy a formy vyučovania  

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Človek v ľudskej 

spoločnosti 

Reproduktívna- riadený 

rozhovor 

Heuristická – rozhovor, 

riešenie úloh 

Skupinové a kooperatívne 

vyučovanie 

Participatívna –dialóg, 

diskusia, inscenačná, 

situačná metóda, 

braistorming 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov  

Didaktické hry 

Scénky 

Interview 

brainstorming 

Človek ako občan Reproduktívna- riadený 

rozhovor 

Heuristická – rozhovor, 

riešenie úloh 

Skupinové a kooperatívne 

vyučovanie 

Participatívna –dialóg, 

diskusia, inscenačná, 

situačná metóda, 

braistorming 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov  

Didaktické hry 

Scénky 

Interview 

brainstorming 

Človek a právo Reproduktívna- riadený 

rozhovor 

Heuristická – rozhovor, 

riešenie úloh 

Skupinové a kooperatívne 

vyučovanie 

Participatívna –dialóg, 

diskusia, inscenačná, 

situačná 

metóda,braistorming 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov  

Didaktické hry 

Scénky 

Interview 

brainstorming 

Človek a ekonomika Reproduktívna- riadený 

rozhovor 

Heuristická – rozhovor, 

riešenie úloh 

Skupinové a kooperatívne 

vyučovanie 

Participatívna –dialóg, 

diskusia, inscenačná, 

situačná metóda, 

braistorming 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov  

Didaktické hry 

Scénky 

Interview 

brainstorming 
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Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov 

tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie 

zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

Človek v ľudskej 

spoločnosti 

Bocková a kol.: Náuka 

o spoločnosti SPN 

Kolektív aut.: Základy 

sociológie SPN 

Prevendárová a kol.: 

Základy rodinnej 

a sexuálnej výchovy 

SPN 

Mistrík E. Základy 

estetiky a etikety SPN  

Miezgová J.: Základy 

etiky SPN 

Krsková A.: Základy 

práva SPN 

Kolektív aut.: Základy 

ekonómie SPN 

Kolektív aut.: Základy 

politológie SPN 

 

Dataprojektor 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

videorekordér 

 

Knihy 

Časopisy 

Noviny 

Film 

 

Internet 

CD 

Človek ako občan Bocková a kol.: Náuka 

o spoločnosti SPN 

Kolektív aut.: Základy 

sociológie SPN 

Prevendárová a kol.: 

Základy rodinnej 

a sexuálnej výchovy 

SPN 

Mistrík E. Základy 

estetiky a etikety SPN  

Miezgová J.: Základy 

etiky SPN 

Krsková A.: Základy 

práva SPN 

Kolektív aut.: Základy 

ekonómie SPN 

Kolektív aut.: Základy 

politológie SPN 

 

Dataprojektor 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

videorekordér 

 

Knihy 

Časopisy 

Noviny 

Filmy 

 

Internet 

CD 

Človek a právo Bocková a kol.: Náuka 

o spoločnosti SPN 

Krsková A.: Základy 

práva SPN 

 

Dataprojektor 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Farebné 

tužky 

Knihy 

Časopisy 

Noviny 

Internet 

CD 
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Flipchart 

videorekordér 

Filmy 

Človek a 

ekonomika 

Bocková a kol.: Náuka 

o spoločnosti SPN 

Krsková A.: Základy 

práva SPN 

Kolektív aut.: Základy 

ekonómie SPN 

Dataprojektor 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

videorekordér 

Farebné 

tužky 

Knihy 

Časopisy 

Internet 

CD 
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Ročník: Druhý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Občianska náuka  1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Človek v ľudskej 

spoločnosti 
7 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

• Jednotlivec a 

skupina 

• Všeobecné zásady 

spoločenského 

správania 

• Spoločenské 

aspekty rodiny 

 

2 

2 

 

3 

Etická výchova 

 
• Osvojiť si základné 

sociálne návyky 

potrbné na styk 

s ľuďmi 

• Popísať základné 

pravidlá spoloč. 

Styku 

• Rozprávať 

o vzťahoch v 

rodine 

• Osvojiť si princípy 

hospodárenia 

a sociálneho 

zabezpečenia 

rodiny 

• Vyjadriť svoj názor 

na sociálnu 

nerovnosť a 

chudobu 

• Osvojil si základné 

sociálne návyky 

potrebné na styk 

s ľuďmi 

• Popísal základné 

pravidlá spoloč. 

styku 

• Rozprával 

o vzťahoch v 

rodine 

• Osvojil si princípy 

hospodárenia 

a sociálneho 

zabezpečenia 

rodiny 

• Vyjadril svoj názor 

na sociálnu 

nerovnosť a 

chudobu 

Ústne 

skúšanie 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

 

reflexia 

Ústne 

skúšanie 

Skupinová 

práca 

Človek ako občan 
7   

Žiak má: 

 

Žiak: 
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• Ľudské práva a 

základné slobody 

• Mediá ako zdroj 

informácií 

• Štát a politický 

systém v SR 

3 

 

1 

3 

 

Etická výchova 
• Chápať vzťah práv 

a povinností  

• Integrovať 

poznatky o ĽP do 

správania a konania 

• Vyjadriť svoj 

postoj k médiám 

ako zdroju zábavy 

a ponaučovania 

• Získať základnú 

orientáciu 

o fungovaní 

politického 

systému a polit. 

vzťahoch 

v demokratickom 

štáte 

• Prejaviť občiansku 

aktivitu 

• Vážiť si 

demokraciu a 

slobodu 

• Pochopil vzťah 

práv a povinností 

• Integroval 

poznatky o ĽP do 

správania a konania 

• Vyjadril svoj postoj 

k médiám ako 

zdroju zábavy 

a ponaučovania 

• Získal základnú 

orientáciu 

o fungovaní 

politického 

systému a polit. 

vzťahoch 

v demokratickom 

štáte 

Zážitkové 

učenie 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

r 

ˇÚstna  

odpoveď 

Prezentácia 

Referát 

Písomná 

práca 

Dotazník 

Človek a právo 8   

Žiak má: 

 

Žiak: 
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• Právny štát 

a právna ochrana 

občana 

• Súdy a ďalšie 

právne inštitúcie 

• Odvetvia 

právneho poriadku 

 

3 

 

2 

 

3 

 

 
• Rozšíriť poznatky 

o práve, 

• Posilniť právne 

vedomie 

• Rozoznať význam 

právnych inštitúcií 

• Povedať  vlastnými 

slovami 

o kriminalite 

páchanej na 

mladistvých 

a kriminalite 

páchanej 

mladistvými  

• Rozšíril poznatky 

o práve  

• Posilnil právne 

vedomie 

• Rozoznal význam 

právnych inštitúcií 

• Povedal  vlastnými 

slovami 

o kriminalite 

páchanej na 

mladistvých 

a kriminalite 

páchanej 

mladistvými 

Písomné 

skúšanie 

Frontálne 

ústne 

skúšanie 

 

 

 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 

Referát 

Skupinová 

práca 

 

Človek a ekonomika 
8 

  

Žiak má 

 

Žiak: 
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• Základné 

ekonomické 

pojmy 

• Základné princípy 

trhovej ekonomiky 

• Sociálno-

ekonomické 

fungovanie štátu 

 

 

 

2 

 

3 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

NŠFG 1.2-1.2 

 

• Pomenovať 

ekonomické pojmy 

• Vážiť si hodnoty 

ľudskej práce 

• Rozšíriť poznatky 

o trhu a jeho 

fungovaní 

• Rozvíjať finančnú 

gramotnosť 

Vyhľadať informácie o 

právach spotrebiteľov 

vrátane práva na 

reklamáciu.  Uviesť 

príklady klamlivých a 

zavádzajúcich 

obchodných praktík. 

Uviesť príklady 

falšovaných tovarov 

(tzv. fejkov). 

Identifikovať korupčné 

správanie. 

Identifikovať 

podvodné správanie. 

Uviesť príklady 

zneužívania verejných 

zdrojov. 

• Pomenoval 

ekonomické pojmy 

• Začal si vážiť 

hodnoty ľudskej 

práce 

• Rozšíril si poznatky 

o trhu a jeho 

fungovaní 

• Rozvíjal svoju 

finančnú 

gramotnosť 

Vyhľadal informácie o 

právach spotrebiteľov 

vrátane práva na 

reklamáciu.  Uviesť 

príklady klamlivých a 

zavádzajúcich 

obchodných praktík. 

Uviesť príklady 

falšovaných tovarov 

(tzv. fejkov). 

Identifikoval korupčné 

správanie. 

Identifikovať 

podvodné správanie. 

Uviesť príklady 

zneužívania verejných 

zdrojov. 

 

Zážitkové 

učenie 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Skupinová 

práca 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne 

a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci 

v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických 

celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. 

Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania 

didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia 

a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  
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Charakteristika predmetu  ETV 

Cieľom povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou 

identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej významné miesto zaujíma prosociálne správanie. 

Pri plnení tohto cieľa sa využíva primárne zážitkové učenie, ktoré popri informáciách účinne 

podporuje pochopenie a zvnútornenie mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, 

ktoré je s nimi v súlade. 

Pre etickú výchovu je primárny rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. Jej 

súčasťou je rozvoj sociálnych zručností ( otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie 

iných, ...) ako podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevencii porúch správania 

a učenia. 

Žiaci sú vedení k harmonickým a stabilným vzťahom k rodine, na pracovisku 

a k spoločenským skupinám. Získajú kompetencie samostatne a zodpovedne sa rozhodovať 

v oblasti sexuálneho správania.budú pripravení rešpektovať profesionálnu etiku založenú na 

zodpovednosti a úcte k zákazníkovi ( odberateľovi). 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Žiaci : 

• Nadobudnú komunikačné spôsobilosti ako sú prezentácia vlastných názorov, vedenie 

dialógu, diskusie, kultivované vyjadrovanie citov potrebné pre vzájomné spolužitie, 

• Rozvinú sebaovládanie a sebaoceňovanie 

• Pochopia pravidlá vzájomného spolužitia rodiny, 

• Naplánujú si aktívnu participáciu na živote svojej rodiny, 

• Preberajú zodpovednosť za svoje rozhodnutia, 

• Akceptujú inakosť v oblasti názorov, sexuálnej orientácie, zvykov, kultúr, 

• Pochopia dôležitosť nezávislosti od vecí, drog, sexu, médií, 

• Osvoja si poznanie metód regulácie počatia, 

• Porozumejú hodnotám priateľstva, lásky, manželstva a rodiny, 

• Pochopia riziká spojené s predčasným sexuálnym životom, 

• Osvoja si rešpektovanie etických zásad v práci. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Absolvent má: 

- ovládať schopností potrebné na sebapoznanie a sebavýchovu, snažiť sa ich uplatňovať 

v živote, 

- mať základné sociálne návyky potrebné na styk s ľuďmi a prakticky uplatňovať pri styku 

s ľuďmi spoločensky uznávané normy, 

• Názov predmetu Etická výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích 

hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov učebného odboru 6468 F  pomocník v kuchyni 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
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- poučiť sa o zodpovednej voľbe životného partnera a zodpovednom manželstve 

a rodičovstve, 

- získať základné vedomosti o rovnosti rás, národov, etnických skupín a vedomosti o potrebe 

náboženskej tolerancie, 

- uvedomovať si svoju národnú príslušnosť a svoje ľudské práva, mať ochotu rešpektovať 

práva iných ľudí, 

- mať predpoklady na aktívne občianske správanie a konanie, 

- oboznámiť sa s potrebou zodpovedného mravného rozhodovania a mať ochotu riadiť sa 

všeobecne uznávanými zásadami a normami, ktoré ľudská spoločnosť kodifikovala, 

- chápať postavenie človeka vo svete a uvedomovať si zodpovednosť človeka za svet 

a ľudskú civilizáciu, 

- v praxi uplatňovať humanitné zásady vzťahov medzi ľuďmi a ekologické zásady vo vzťahu 

k životnému prostrediu, 

- vytvárať si vlastné filozofické a etické názory ako základ na sústavnejšiu a dokonalejšiu 

orientáciu pri posudzovaní a hodnotení javov ľudského a občianskeho života, 

- zaujímať k týmto javom stanovisko a diskutovať o ňom, prípadne svoje názory a postoje 

v diskusii korigovať, 

- mať pozitívnu hodnotovú orientáciu, nachádzať kultúrny spôsob život a hodnotný zmysel 

života, 

- byť prínosom pre ľudské spoločenstvo (v rodine, obci, regióne, štáte), nie záťažou pre 

spoločnosť, 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú používať nasledovné metódy a formy vyučovania  

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Základy komunikácie Reproduktívna- riadený rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh 

Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov  
Didaktické hry 
Scénky 

Interview 
brainstorming 

Poznanie a pozitívne hodnotenie seba 
a druhých 

Reproduktívna- riadený rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh 

Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov  
Didaktické hry 
Scénky 
Interview 

brainstorming 

Etika sexuálneho a rodinného života Reproduktívna- riadený rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh 

Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov  
Didaktické hry 
Scénky 
Interview 
brainstorming 

Filozoficko-etické základy hľadania 
zmyslu života 

Reproduktívna- riadený rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh 

Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov  
Didaktické hry 
Scénky 
Interview 
brainstorming 

Profesijná etika Reproduktívna- riadený rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh 

Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov  

Didaktické hry 
Scénky 
Interview 
brainstorming 
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Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 
knižnica, ... 

Základy komunikácie Lencz L. a kol.: Metodický materiál 

k predmetu etická výchova I.,II.,II 

MPC Bratislava 

Roche Olivar R.:Etická výchova Orbis 

Pictus Istropolitana 

Dataprojektor 
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 

Flipchart 
videorekordér 

Farebné tužky 
Knihy 
Časopisy 
 

Internet 
CD 

Poznanie a pozitívne 
hodnotenie seba a 
druhých 

Lencz L. a kol.: Metodický materiál 

k predmetu etická výchova I.,II.,II 

MPC Bratislava 

Roche Olivar R.:Etická výchova Orbis 

Pictus Istropolitana 

Dataprojektor 
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Flipchart 

videorekordér 

Farebné tužky 
Knihy 
Časopisy 

Internet 
CD 

Etika sexuálneho 
a rodinného života 

Lencz L. a kol.: Metodický materiál 

k predmetu etická výchova I.,II.,II 

MPC Bratislava 

Roche Olivar R.:Etická výchova Orbis 

Pictus Istropolitana 

Dataprojektor 
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Flipchart 

videorekordér 

Farebné tužky 
Knihy 
Časopisy 

Internet 
CD 

Filozoficko-etické 
základy hľadania zmyslu 
života 

Lencz L. a kol.: Metodický materiál 

k predmetu etická výchova I.,II.,II 

MPC Bratislava 

Roche Olivar R.:Etická výchova Orbis 

Pictus Istropolitana 

Dataprojektor 
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Flipchart 
videorekordér 

Farebné tužky 
Knihy 
Časopisy 

Internet 
CD 

Profesijná etika Lencz L. a kol.: Metodický materiál 

k predmetu etická výchova I.,II.,II 

MPC Bratislava 

Roche Olivar R.:Etická výchova Orbis 

Pictus Istropolitana 

Dataprojektor 
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Flipchart 
videorekordér 

Farebné tužky 
Knihy 
Časopisy 

Internet 
CD 
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ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   ETICKÁ VÝCHOVA – 1. ročník 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Základy komunikácie 7   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

• Základné prvky 

komunikácie 

• Empatia 

• Asertivita 

 

3 

 

2 

2 

Slovenský jazyk a literatúra 

Komunikácia 

• Osvojiť si základné sociálne 

návyky potrebné na styk 

s ľuďmi 

• Uplatňovať prakticky 

spoločensky uznávané normy 

pri styku s ľuďmi 

• Si osvojil  základné sociálne 

návyky potrebné na styk 

s ľuďmi 

• Uplatňuje prakticky 

spoločensky uznávané normy 

pri styku s ľuďmi 

Predmet  nie je 

klasifikovaný 

Zážitkové učenie 

reflexia 

skupinová práca 

Poznanie a pozitívne 

hodnotenie seba a druhých 
7  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

• Poznávanie svojich silných 

a slabých stránok 

• Pochvala, antipatia, 

odpúšťanie 

• Zdravý životný štýl 

2 

 

2 

3 

Komunikácia 

 

Potraviny a výživa 

Zdravoveda 

 

Telesná a športová výchova 

• Uvedomiť si svoju hodnotu 

a možnosti a dospieť 

k reálnemu pohľadu na seba 

a iných 

• Vzbudiť túžbu po vnútornej 

zmene 

• Uvedomiť si zmysel života 

a zdravého životného štýlu 

• Uvedomil si svoju hodnotu 

a možnosti a dospel 

k reálnemu pohľadu na seba 

a iných 

• prejavil túžbu po vnútornej 

zmene 

• Uvedomil si zmysel života 

a zdravého životného štýlu 

Zážitkové učenie reflexia 

skupinová práca 

Etika sexuálneho a rodinného 

života 
7  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

• Poslanie a funkcie rodiny 

• Sexuálne vzťahy 

 

3 

4 

 

Občianska náuka 

• Uvedomiť si význam rodiny 

v súčasnosti 

• Uvedomiť si zodpovednosť 

pri voľbe životného partnera 

• Uvedomiť si zodpovednosť 

v manželstve , rodičovstve 

a ochrane života 

• Uvedomil si význam rodiny 

v súčasnosti 

• Uvedomil si zodpovednosť 

pri voľbe životného partnera 

• Uvedomil si zodpovednosť 

v manželstve , rodičovstve 

a ochrane života 

Zážitkové učenie reflexia 
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Filozoficko-etické základy 

hľadania zmyslu života 

6   

Žiak má 

 

Žiak: 

  

• Základy morálky 

• Vzťah medzi právnymi 

a morálnymi normami 

• Základné morálne kategórie 

 

 

 

1 

2 

 

3 

 

Občianska náuka 

Odborné predmety 

• Vedieť filozoficky 

zovšeobecniť osvojené etické 

zásady a rozvíjať morálny 

úsudok 

• Porozumieť hodnotovej 

rozdielnosti medzi morálkou 

a právom 

• Využiť základy praktickej 

etiky v každodennom živote, 

bežných a medzných 

situáciách 

• Vie  filozoficky zovšeobecniť 

osvojené etické zásady 

a rozvíjať morálny úsudok 

• Rozumie hodnotovej 

rozdielnosti medzi morálkou 

a právom 

• Využíva základy praktickej 

etiky v každodennom živote, 

bežných a medzných 

situáciách 

Zážitkové učenie reflexia 

prezentácia 

Profesijná etika 
6  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

• Etika práce 

• Etika a ekonomika 

• Práca a odpočinok 

2 

2 

2 

 

Občianska náuka 

 

Ekonomika 

 

Komunikácia 

 

Odborné predmety 

• uvedomiť si význam práce, 

kvalitu a korektnosť, 

rozdielnosť sociálnych tried 

a ich spôsob života 

• pochopiť pôsobenie trhovej 

ekonomiky na život rodín 

• uvedomiť si dôležitosť 

aktívneho využívania 

voľného času, mať pozitívnu 

hodnotovú orientáciu, 

nachádzať kultúrny a 

hodnotný spôsob života  

 

• uvedomiť si význam práce, 

kvalitu a korektnosť, 

rozdielnosť sociálnych tried 

a ich spôsob života 

• pochopiť pôsobenie trhovej 

ekonomiky na život rodín 

• uvedomiť si dôležitosť 

aktívneho využívania 

voľného času, mať pozitívnu 

hodnotovú orientáciu, 

nachádzať kultúrny a 

hodnotný spôsob života  

 

Zážitkové učenie 

 

Projekt 

reflexia 

projekt 

prezentácia 

 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne 

a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci 

v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súbornú úlohu na overenie komplexných vedomostí 

a zručností žiakov. Úlohy nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia 
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byť súčasťou úlohy. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní úlohy. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť úlohu opakovať, 

ak bol v prvej úlohe neúspešný. Termín opakovania úlohy sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom.  
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Názov predmetu Matematika 
Časový rozsah výučby 1  hodina týždenne, spolu 33 hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov učebného odboru  6468 F pomocník v kuchyni 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika vzdelávacej oblasti 

Matematické vzdelávanie v odbornom školstve popri funkcii všeobecného vzdelania 

plní aj v jednotlivých odboroch prípravnú funkciu pre odbornú zložku vzdelávania.  

Ciele vyučovacieho predmetu: 

Všeobecným cieľom matematického vzdelávania je výchova premýšľajúceho človeka, 

ktorý bude vedieť matematiku používať v rôznych životných situáciách (v odbornej zložke 

vzdelávania, v osobnom živote, budúcom zamestnaní i ďalšom vzdelávaní).   

Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený do celkov:  

                                               Čísla, premenná a počtové výkony s číslami 

                                              Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 

                                               Geometria a meranie 

                                               Normovanie jedál 

Cieľom matematiky stredných školách je komplexne rozvíjať žiakovu osobnosť. Proces 

vzdelania smeruje k tomu, aby žiaci:  

 získali schopnosť používať matematiku vo svojom budúcom živote,  

 správne používali matematickú symboliku, znázorňovali vzťahy,  

 čítali s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy nesúvislé texty 

obsahujúce tabuľky, grafy a  

 rozvíjali svoju schopnosť riešiť polohové a metrické úlohy  

 boli schopní pracovať s návodmi. 

 

Prehľad špecifických cieľov 

Vo vyučovacom predmete matematika využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (text, hovorené slovo, diagram) tak, aby 

každý každému porozumel, 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  

 kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), 

 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 

 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 

 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 



52 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich matematického vzdelávania využívaním všetkých 

metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, meranie, 

experimentovanie, matematické prostriedky, grafické prostriedky a pod.), 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich matematickom 

vzdelávaní, 

 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli 

prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie 

a prostriedky neviedli k cieľu, 

 posudzovať riešenie daného matematického problému z hľadiska jeho správnosti, 

jednoznačnosti alebo efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne 

riešenia daného problému, 

 korigovať nesprávne riešenia problému, 

 používať osvojené metódy riešenia matematických problémov aj v iných oblastiach 

vzdelávania žiakov, pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich matematického vzdelávania využívaním všetkých 

metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť 

k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

 formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich matematického vzdelávania 

využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie 

a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku. 

 

Obsah vzdelávacej oblasti matematika a práca s informáciami 

1. Aritmetika 

2. Geometria 

3. Práca s údajmi a informáciami 

Aritmetika 

V priebehu štúdia sa rozvíjajú a upevňujú schopností pri bežných operáciách s číslami,  

jednoduchými vzorcami a s používaním premennej. Poznatky zo špeciálnej základnej školy sa 

upevňujú a dopĺňajú v súlade s požiadavkami učebného odboru. 

Geometria 

V základnom učive je zastúpená rovinná aj priestorová geometria. Hlavný dôraz sa kladie na 

budovanie predstavivosti, na rozvíjanie návyku používať náčrt pri riešení problémov. Okruh 

učí žiakov aplikovať teoretické poznatky v praktických úlohách vzhľadom na požiadavky 

učebného odboru. 

Práca s údajmi a informáciami 

Žiaci s pomocou učiteľa, ale aj s pomocou IKT, vyhľadávajú, vyhodnocujú a spracúvajú 

informácie a údaje. 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania matematiky majú stimulovať rozvoj 

poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. 

Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese 

výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, 

povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale 

aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci učebného odboru. 
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Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú používať nasledovné metódy a formy vyučovania  

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Aritmetika 

Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
Samostatná práca 
Práca vo dvojiciach a skupinová 
práca 

Frontálna výučba 
Frontálna a 

individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Geometria 

Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

Samostatná práca 
Práca vo dvojiciach a skupinová 
práca 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Matematická analýza 

Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
Samostatná práca 
Práca vo dvojiciach a skupinová 

práca 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Normovanie 

Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
Samostatná práca 
Práca vo dvojiciach a skupinová práca 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

 

 

 

Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 
knižnica, ... 

Aritmetika 

Barták, Bojtár, Kepka: Matematika 1 

pre dvojročné a trojročné učebné 

odbory SOU, 1987  

Barták, Bojtár, Kepka: Matematika 2 

pre dvojročné a trojročné učebné 

odbory SOU, 1987 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 

Tabuľa 
Filpchart  

Kalkulačka, 
MFCHT pre SŠ, 
PC 

internet 

Geometria 

 

Barták, Bojtár, Kepka: Matematika 1 

pre dvojročné a trojročné učebné 

odbory SOU, 1987  

Barták, Bojtár, Kepka: Matematika 2 

pre dvojročné a trojročné učebné 

odbory SOU, 1987 

PC 
Tabuľa 
Filpchart  
Videotechnika  

Kalkulačka, 
MFCHT pre SŠ, 
PC 

internet 

Matematická analýza 

Barták, Bojtár, Kepka: Matematika 1 

pre dvojročné a trojročné učebné 

odbory SOU, 1987  

Barták, Bojtár, Kepka: Matematika 2 

pre dvojročné a trojročné učebné 

odbory SOU, 1987 

PC 
Tabuľa 
Filpchart  
Videotechnika  

Kalkulačka, 
MFCHT pre SŠ, 
PC 

internet 

Normovanie 

Barták, Bojtár, Kepka: Matematika 1 

pre dvojročné a trojročné učebné 

odbory SOU, 1987  

Barták, Bojtár, Kepka: Matematika 2 

pre dvojročné a trojročné učebné 

odbory SOU, 1987 

PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 

Filpchart  

Počítače 
 

internet 
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ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   MATEMATIKA 1. ročník 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Počtové výkony s číslami 12  Žiak má: Žiak vie:   

Operácie s prirodzenými 
číslami 3 Odborné predmety 

Slovenský jazyk a literatúra 

Občianska náuka 

ovládať základné počtové 
operácie 

aplikovať poznatky pri riešení 

úloh z praxe 

výpočty pomocou kalkulačky 

ovládať základné počtové 
operácie 

aplikovať poznatky pri riešení 

úloh z praxe 

výpočty pomocou kalkulačky 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Písomné 

individuálne 
skúšanie 

Skúšanie v skupine 

Ústna individuálna 
odpoveď 

Písomná 

individuálna 
odpoveď 

Skupinová 
odpoveď 

Operácie s celými číslami 2 

Operácie s desatinnými 
číslami 

2 

Zlomky, operácie so 
zlomkami 

3 

Slovné úlohy z praxe 2 

Úmera priama a nepriama 4  
 

Žiak má: 

 

Žiak vie: 

  

Úlohy z praxe na priamu 
úmernosť 

2 Odborné predmety 

Slovenský jazyk a literatúra 

Občianska náuka 

ovládať základné počtové operácie 

aplikovať poznatky pri riešení úloh 

z praxe 

 

ovládať základné počtové operácie 

aplikovať poznatky pri riešení úloh 

z praxe 

výpočty pomocou kalkulačky 

 

Ústne individuálne 

skúšanie 

Písomné individuálne 

skúšanie 

Skúšanie v skupine 

Ústna individuálna 

odpoveď 

Písomná individuálna 

odpoveď 

Skupinová odpoveď 

Úlohy z praxe na nepriamu 
úmernosť 

2 

Percentá 6  
 

Žiak má: 

 

Žiak vie: 
  

Zavedenie pojmu percento 1 Odborné predmety 

Slovenský jazyk a literatúra 

Občianska náuka 

ovládať základné počtové operácie 

aplikovať poznatky pri riešení úloh 

z praxe 

vedieť robiť výpočty pomocou 

kalkulačky 

ovládať základné počtové operácie 

aplikovať poznatky pri riešení úloh 

z praxe 

používať kalkulačku 

 

Ústne individuálne 

skúšanie 

Písomné individuálne 

skúšanie 

Skúšanie v skupine 

Ústna individuálna 

odpoveď 

Písomná individuálna 

odpoveď 

Skupinová odpoveď 

Úlohy z praxe na výpočet 
percent cez jednotku 

3 

Finančná matematika, úlohy z 
praxe 

2 

Obvody a obsahy útvarov 6  
  

  

Jednotky dĺžky a plochy 1 Odborné predmety 
orientovať sa vo výpočte 

obvodov a obsahov rovinných 
obrazcov 

orientovať sa vo výpočte 

obvodov a obsahov rovinných 
obrazcov 

Ústne individuálne 

skúšanie 

Ústna individuálna 

odpoveď 

Štvorec- základná predstava, 
obvod, obsah 

2 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, 
cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 
Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky 
v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi 
oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín 
opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.

Obdĺžnik- základná predstava, 

obvod, obsah 

2 Písomné 

individuálne 
skúšanie 

Skúšanie v skupine 

Písomná 

individuálna 
odpoveď 

Skupinová 
odpoveď 

Výpočty obvodov a obsahov 

rovinných útvarov 

1 

Normovanie 5  
Žiak má: Žiak vie:   

Zavedenie základných 

pojmov 

1 Odborné predmety 

Slovenský jazyk a literatúra 

 
 

vedieť normovať jedlá 

 

normovať jedlá 
Ústne individuálne 

skúšanie 

Písomné 
individuálne 
skúšanie 

Skúšanie v skupine 

Ústna individuálna 

odpoveď 

Písomná 
individuálna 
odpoveď 

Skupinová 
odpoveď 

Úlohy z praxe- normovanie 

4 
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• Charakteristika predmetu   

 

Predmet Informatika v odbore pripravuje žiakov k tomu, aby boli schopní účelne a účinne 

využívať výpočtovú techniku tak pri svojej práci v budúcom zamestnaní, ako aj pri vyučovaní 

odborných voliteľných predmetov. Výučba je zameraná na osvojenie si potrebných vedomostí 

a zručností len z užívateľského hľadiska. 

Cieľom predmetu je naučiť žiakov využívať štandardné a aplikačné programové vybavenie 

počítača a poskytnúť im základ umožňujúci využívanie osobného počítača v ďalšom štúdiu, 

ako aj v praxi, a na základe ďalšieho vzdelávania zvládnutie aj zložitejších aplikačných 

programov typických pre profesionálne uplatnenie sa absolventov školy. 

Žiaci: 

vedia obsluhovať počítač a prídavné zariadenia (tlačiareň.) 

vedia  samostatne   pracovať  so   štandardným   a aplikačným  programovým  vybavením  

bežne používaným   v počítačoch,   majú  najmä  zručnosti   v ovládaní  a využívaní  textového  

editoru, grafického programu, tabuľkového   kalkulátoru   a aplikačných   programov   

využívaných   v odbore   podľa   zvoleného odborného bloku 

vedia pracovať s internetom, vyhľadávať a získavať informácie, používať elektronickú poštu. 

Z hľadiska zásadných zručností predmet rozvíja predovšetkým zručnosti využívať informačné 

technológie. Žiaci si zdokonalia schopnosť evidovať, systematicky triediť, zaraďovať, 

uchovávať, vyhľadávať a spracovať informácie, ktoré získali na hodinách povinného 

všeobecnovzdelávacieho predmetu informatika.  

Výučba sa uskutočňuje v odbornej učebni vybavenej osobnými počítačmi napojenými na 

Internet. Osnovu výkladu učiteľ koordinuje s technickým vybavením učebne, potrebami 

študovaného odboru a odborného bloku a s aktuálnymi záujmami žiakov. Vybavenie učebne je 

také, aby bola možnosť samostatnej práce najviac dvoch žiakov na počítači. 

Učiteľ Informatiky v odbore bude úzko spolupracovať s ostatnými vyučujúcimi odborných 

predmetov, najmä pri oboznamovaní žiakov s aplikačnými programami používanými v praxi. 

Poradie tematických celkov nie je záväzné a počty hodín pri jednotlivých tematických celkoch 

sú odporúčané. Môžu sa presúvať v rámci ročníka, ale tak, aby sa nenarušila nadväznosť 

obsahu. Predmet sa zaraďuje do výučby v  2. ročníku (33hodín).. 

 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Poslaním vyučovania predmetu Informatika v stredných odborných školách je naučiť žiakov 

základné pojmy, postupy a prostriedky informatiky, budovať informatickú kultúru, t.j. 

vychovávať k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním 

právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie by 

Názov predmetu Informatika 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích 

hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov učebného odboru 6468 F  pomocník v kuchyni 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
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sa malo dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných 

technológií (IT) vo vyučovaní iných predmetov a v organizovaní a riadení školy. 

Cieľom vyučovania predmetu informatika  je sprístupniť základné pojmy a techniky používané 

pri práci s údajmi a v pochopení toku informácií v počítačových systémoch. Podobne ako 

matematika aj všeobecnovzdelávací predmet informatika v spojení s informačnými 

technológiami vytvára platformu pre všetky ďalšie predmety. Oblasť informatiky zaznamenala 

mimoriadny rozvoj, preto v aplikovaná predmete informatika je potrebné dôkladnejšie sa 

zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. 

Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky široký priestor na motiváciu a 

praktické projekty. 

 

Výchovno-vzdelávací proces smeruje k tomu, aby žiaci 

 

sa oboznámili s pojmami údaj a informácia, s rôznymi typmi údajov, s ich zbieraním, 

uchovávaním, zobrazovaním, spracovaním a prezentovaním, t.j. s manipuláciami s údajmi; 

sa oboznámili so systémami na spracovanie údajov – z pohľadu ich architektúry (počítač, 

prídavné zariadenia, médiá, komunikácie) a logickej štruktúry (napr. operačný systém); 

pochopili, že aplikácie sú programy, ktoré umožňujú riešiť určité triedy úloh a problémov; 

chápali aplikáciu ako súbor úzko súvisiacich algoritmov na spracovanie údajov (realizovaných 

v niektorom konkrét-nom systéme), oboznámili sa s hlavnými triedami úloh a problémov, ktoré 

sa riešia prostriedkami informačných technológií; 

si rozvíjali svoje schopnosti kooperácie a komunikácie (naučili sa spolupracovať v skupine pri 

riešení problému, zostaviť plán práce, špecifikovať podproblémy, distribuovať ich v skupine, 

vysvetliť problém ďalšiemu žiakovi, riešiť podproblémy, zhromaždiť výsledky, zostaviť ich do 

celkového riešenia, verejne so skupinou o ňom referovať); 

nadobudli schopnosti potrebné pre prácu podľa zamerania svojho odboru riešením 

aplikovaných úloh (sformulovať problém, získať informácie z primeraných zdrojov, hľadať 

riešenie a príčinné súvislosti, sformulovať písomne a ústne názor, diskutovať o ňom, robiť 

závery) a rozvíjali si logické myslenie; 

si rozvíjali svoju osobnosť a tvorivosť (vedieť si zvoliť médium na vyjadrenie svojich 

myšlienok, názorov a pocitov); 

sa naučili rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, 

systémov a aplikácií (aby chápali, že informácie, údaje a programy sú produkty intelektuálnej 

práce, sú predmetmi vlastníctva a majú hodnotu), pochopili sociálne, etické a právne aspekty 

informatiky. 

 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Vo vyučovacom predmete Informatika využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Spôsobilosti využívať informačné technológie v odbornej príprave 

získavať informácie v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 

ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu 

daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

Sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram) tak, aby 

každý každému porozumel, vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  

kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), správne interpretovať získané fakty, 

vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 
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Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, osvojiť si pocit zodpovednosti za 

seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu 

a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 

rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 

ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, meranie, experimentovanie, 

matematické prostriedky, grafické prostriedky a pod.), vyjadriť alebo formulovať 

(jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní, hľadať, navrhovať alebo používať 

ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému, 

pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu, posudzovať 

riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti a na 

základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, korigovať 

nesprávne riešenia problému, používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných 

oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

získavať informácie v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 

ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať 

informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých 

metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, preukázať vlastnú 

zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie a spoluzodpovednosť za 

životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.  

 

 

 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú používať nasledovné metódy a formy vyučovania  

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Hygiena a bezpečnosť  

Pri práci 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

 

Základné informácie o PC Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

 

Operačný systém 

WINDOWS 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 
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Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Práca v sieti internet Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

 

Užívateľský softvér PC Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 
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Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov 

tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie 

zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

Hygiena 

a bezpečnosť  

Pri práci 

    

Základné 

informácie o PC 

Ing. Milan Britvík 

Hardvér, WindowsXO, 

Internet, Word 2003, 

Excel 2003, 

PROFEKO2005 

 

 

 

Počítače, 

dataprojektor 

Časti 

počítača, 

obrazy 

výpočtovej 

techniky 

 

Operačný systém 

WINDOWS 

Práca v sieti 

internet 

Užívateľský 

softvér PC 
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ROČNÍK: Druhý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  Informatika  1 hodiny týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Hygiena 

a bezpečnosť  

Pri práci  

1 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Zásady pri 

práci 

s výpočtovou 

technikou 

v učebni, 

organizačné 

pokyny 

1   Dodržiavať 

zásady 

správania sa 

v učebni 

informatiky 

•  Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

 

Základné informácie 

o PC 

2   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Hardvér 

počítača 

 Softvér 

počítača 

2 

2 

  Poznať 

základnú 

terminológiu 

• Charakterizovať 

HW a SW 

• Uviedol 

a charakterizoval 

časti počítača 

• Uviedol a rozdelil 

softvér počítača 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

Didaktický 

test 

Operačný systém 

WINDOWS 

4   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Základy práce 

s OS,  

užívateľské 

nastavenie 

2  • Urobiť základné 

nastavenie PC 

• Nastavil PC Práca na PC Práca na PC 
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 Práca 

s priečinkami a 

súbormi 

2 • Urobiť základné 

operácie 

s priečinkami a 

súbormi 

• Vytvoril štruktúru 

priečinkov, uložil 

súbor 

Práca na PC Práca na PC 

Práca v sieti internet 10   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

• Internet – história 

a základné služby  

 

6  

Všeobecnovzdelávacie 

a odborné predmety 

 Potrebné 

informácie na 

samoštúdium 

predmetov 

 Vyhľadávanie 

podkladov pre 

úlohy a projekty 

• Vytvoriť  vlastnú e-

mailovú schránku 

• Vedieť zásady 

komunikácie cez 

internet 

• Využiť všetky 

možnosti 

nastavenia 

schránky 

• Dodržiavať etické 

požiadavky na 

komunikáciu 

 

• Vytvoril si vlastnú 

e-mailovú schránku 

• Nastavil si 

prostredie schránky 

• Odoslal e-mail s 

prílohami 

• Neporušil etické 

zásady pri 

komunikácii 

 

Práca na PC  Práca na PC  

• Vyhľadávanie 

a ukladanie 

informácií z 

internetu 

 

4 • Vedieť používať 

vyhľadávacie 

servery 

• Nájsť na internete 

konkrétne 

informácie 

 

• Použil správne 

vyhľadávací server 

• Našiel konkrétnu 

informáciu 

 

Práca na PC  Práca na PC  

Užívateľský softvér 

PC 

16   

Žiak má: 

 

Žiak: 
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• Grafický program 

SKICÁR 

 

4  

Všeobecnovzdelávacie 

a odborné predmety 

• Úprava textu 

 

 

 

• Vedieť nakresliť 

jednoduchý 

obrázok 

• Vedieť upraviť 

existujúci obrázok 

• Použiť výrez 

obrázoku 

 

• Nakreslil obrázok 

podľa predlohy 

• Upravil existujúci 

obrázok 

(fotografiu) 

• Použil len potrebnú 

časť obrázku 

 

Práca na PC  Práca na PC  

• Textový procesor 

WORD 

 

 

 

 

 

6  

Všeobecnovzdelávacie 

a odborné predmety 

• Úprava napísaného 

textu textu 

 

 

 

• Vedieť formátovať 

text (veľkosť, typ, 

štýl, farba, odsek, 

odrážky,) 

• Vedieť pracovať 

s blokmi 

(kopírovať, 

presúvať, 

formátovať...) 

• Vedieť opraviť 

chyby v texte 

 

 

• Naformátoval 

naoísaný text 

• Označil blok textu 

a pracoval s ním 

• Opravil chyby 

v texte 

 

 

 

Práca na PC  Práca na PC  

 Program na 

tvorbu 

prezentácií 

PowerPoint 

 

 

 

6  

Odborné predmety 

 

 Tvorba, úprava 

prezentácií 

 

 Vedieť vytvoriť 

jednoduchú 

prezentáciu 

 Vedieť vložiť 

animácie a 

efekty 

 

 

 Vie vytvoriť 

jednoduchú 

prezentáciu 

 Vie vložiť 

animácie a 

efekty 

 

Práca na PC Práca na PC 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 
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Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne 

a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci 

v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súbornú úlohu na overenie komplexných vedomostí 

a zručností žiakov. Úlohy nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia 

byť súčasťou úlohy. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní úlohy. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť úlohu opakovať, 

ak bol v prvej úlohe neúspešný. Termín opakovania úlohy sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. 
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Názov predmetu Telesná a športová výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina  týždenne, spolu 63 vyučovacích 

hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu  TSV 
Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti  Zdravie a pohyb ŠVP. Na vytvorenie predmetu 

sme integrovali obsahové štandardy Ľudský organizmus ako celok z hľadiska stavby a funkcie. 

Vplyv telesnej výchovy a športu na somatický, funkčný a zdravotný stav človeka. Kondičná 

príprava a všestranne rozvíjajúce cvičenia a pohybové hry, športový tréning. Základy techniky 

a taktiky vybraných športových odvetví, odborná  terminológia, pravidlá, regenerácia, 

kompenzácia, poradové cvičenia, hygiena a bezpečnosť pri telesnej výchove a športe, základy 

prvej pomoci, šport a pobyt v prírode. Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP vyčlenil 1 hodinu 

týždenne v prvom ročníku štúdia v súlade s rámcovým učebným plánom. 

Predmet telesná a športová výchova v učebnom odbore svojím obsahom nadväzuje na učivo 

základnej školy, rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických 

celkov - téma a pod témy. 

Žiaci získajú vedomosti, zručnosti, návyky, postoje, schopnosti o pohybe, športe, zdraví 

a zdravom štýle, ktoré sú utvárané prostredníctvom realizovaných foriem vyučovania telesnej 

a športovej výchovy, vrátane telesnej výchovy alebo formou integrovanej telesnej a športovej 

výchovy. 

Žiaci získajú kompetencie, ktoré súvisia s poznaním a starostlivosťou o vlastné telo, pohybový 

rozvoj, zdatnosť a zdravie, ktoré určujú kvalitu budúceho života v dospelosti. Osvojujú si 

postupy ochrany a upevnenia zdravia, princípy predchádzania civilizačných ochorení, metódy 

rozvoja pohybových schopností a pohybovej výkonnosti, v prípade žiakov so zdravotným 

oslabením alebo zdravotným postihnutím aj princípy úpravy zdravotných porúch. Získavajú 

vedomosti a zručnosti o zdravotne orientovaných telovýchovných činnostiach aj z viacerých 

športových disciplín. Sú vedení k chápaniu kvality pohybu ako dôležitej súčasti svojho 

komplexného rozvoja, k zorientovaniu sa  

vo výbere pohybu pri vyskytujúcich sa zdravotných poruchách, k poznaniu kompenzačných 

a regeneračných aktivít a ich uplatneniu v režime dňa. 

Aby absolvent spoľahlivo preukázal výkon v tejto oblasti musí disponovať stanovenými 

výkonovými štandardmi a ovládať učivo predpísané obsahovými štandardmi.  

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je umožniť 

žiakom primerane sa oboznamovať, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať správne 

pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať pohybovú gramotnosť, rozvíjať kondičné a 

koordinačné schopnosti, podporovať rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti a zdatnosti, 

zvyšovať aktivitu v starostlivosti o zdravie, nadobúdať vedomosti o motorike svojho tela, z 

telesnej výchovy a zo športu (šport v chápaní akejkoľvek pohybovej aktivity v zmysle 

Európskej charty o športe z roku 1992), utvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej 

výchove a športu v nadväznosti na ich záujmy a individuálne potreby ako súčasť zdravého 
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životného štýlu a predpoklad schopnosti k celoživotnej starostlivosti o svoje zdravie. 

Špecifickým cieľom predmetu je, aby žiaci : 

• porozumeli zdraviu ako subjektívnej a objektívnej hodnotovej kategórii, prebrali 

zodpovednosť za svoje zdravie; 

• vedeli hodnotovo rozlišovať základné determinanty zdravia, pohybovej gramotnosti 

jednotlivca, osvojili si vedomosti a zručnosti, ktoré súvisia    

 so starostlivosťou o svoje telo,  s aktívnym pohybovým režimom, s osobným 

športovým výkonom, zdravým životným štýlom a zdravím; vedeli aplikovať a 

naplánovať si spôsoby rozvoja pohybových schopností  pri zlepšovaní svojej 

pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti; 

• porozumeli pozitívnemu pôsobeniu špecifických pohybových činností  

pri zdravotných poruchách a zdravotných oslabeniach, pri prevencii  

proti rozvoju civilizačných ochorení; 

• boli schopní zhodnotiť svoje pohybové možnosti, zorganizovať si svoj pohybový 

režim a zapojiť sa do spoluorganizovania športovej činnosti pre iných; 

• rozumeli vybraným športovým disciplínam, vzdelávacej, výchovnej, socializačnej a 

regeneračnej funkcii športových činností; 

• osvojili si poznanie, že prevencia je hlavný nástroj ochrany zdravia a získali 

zručnosti poskytnutia prvej pomoci; 

• racionálne jednali pri prekonávaní prekážok v situáciách osobného a verejného 

ohrozenia; 

 

Formy organizácie vyučovania v predmete telesná a športová výchova 

 

V predmete telesná a športová výchova sa vychádza z triedno-hodinového systému, kde 

využívame najčastejšie cvičenia na stanovištiach, cvičenia vo dvojiciach, kruhový tréning, 

skupinové a zmiešané vyučovanie. Výučba predmetu sa realizuje v telocvičniach,  

v športovom areáli, v Jahodníckych hájoch.  

Účelové cvičenia: uskutočňujú sa dve cvičenia v 1. ročníku v rozsahu 6 hodín v teréne. Cvičenia 

sa vykonávajú po triedach, výnimočne po ročníkoch. Presný termín ich konania určí riaditeľ 

školy. Kurz na ochranu života a zdravia sa organizuje druhom ročníku. 

Žiaci sa na výučbu telesnej a športovej výchovy zásadne prezliekajú do športového úboru,  úbor 

a obuv udržiavajú v čistote! 

 

Členenie predmetu a jeho ciele 

Vzdelávanie v predmete telesná a športová výchova je rozdelené do štyroch hlavných modulov, 

zahrňujúcich základné vedomosti o zdraví, pohybe, výžive, o význame pohybových aktivít pre 

udržanie zdravia, prevencii ochorení, zdravotných rizík, športovej činnosti, pohybovej 

výkonnosti, telesnej zdatnosti, životnom štýle. Výstupom by mala byť pohybová kompetencia 

s integrovaným pohľadom na pohyb, športovú činnosť, zdravie a starostlivosť o neho v 

praktickom živote. 

 

Hlavné moduly: 

1. Zdravie a jeho poruchy 

2. Zdravý životný štýl 

3. Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 

4. Športové činnosti pohybového režimu  
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Ciele jednotlivých modulov: 

 

Zdravie a jeho poruchy: 

• pochopiť význam zdravia pre jednotlivca a spoločnosť; 

• porozumieť základným otázkam vzniku civilizačných porúch zdravia, zdravotných 

oslabení a princípom primárnej a sekundárnej prevencie; 

• pochopiť význam pohybových aktivít pre zdravie, pre odstraňovanie a stabilizovanie 

zdravotných porúch a oslabení žiaka a dôležitosť ich začlenenia do každodenného 

života; 

• uplatňovať teoretické vedomosti a praktické zručnosti zo športu pri prevencii chorôb 

ako najúčinnejší spôsob starostlivosti o vlastné zdravie; 

• porozumieť nebezpečenstvu závislostí, ich biologickými a sociálnymi následkami 

(fajčenie, alkohol, iné drogy), výchova k eliminácii rizika; 

• vedieť poskytnúť prvú pomoc – základné zásady prvej pomoci; 

 

Zdravý životný štýl: 

• osvojiť si základy správnej výživy a zdravého životného štýlu; 

• porozumieť významu jednotlivých telovýchovných a športových činností ako súčasti 

optimálneho pohybového režimu; 

• nadobudnúť skúsenosť s využívaním adaptačných a kompenzačných tréningových 

mechanizmov na podporu zdravého životného štýlu 

• získať praktické zručnosti zdravotne orientovaných pohybových činnostiach a využívať 

ich v dennom režime; 

• účelne využívať vplyv prírodných síl na vykonávanie vybraných telovýchovných a 

športových činností v starostlivosti o zdravie; 

• zorganizovať si pohybový režim a vytvoriť si program vlastných pravidelných 

pohybových aktivít ako súčasť životného štýlu; 

• využiť nadobudnutú pohybovú gramotnosť na ďalšiu aktívnu športovú činnosť 

 vo svojom životnom štýle a spoluorganizovaní pohybového režimu iných osôb; 

• vytvoriť si predstavu a získať skúsenosti o vlastných pohybových možnostiach; 

• porozumieť účinkom pohybu na telesný, funkčný, psychický a motorický rozvoj a 

osvojiť si potrebu pravidelnej pohybovej aktivity v dennom režime; 

• pochopiť význam aktívneho odpočinku v pohybovom režime žiakov; 

 

Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 

• získať skúsenosti z pôsobenia rôznych telovýchovných a športových činností    

na telesný, funkčný a motorický rozvoj; 

• plánovať a aplikovať spôsob rozvoja pohybových schopností pri zlepšovaní 

pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti; 

• vytvoriť si správnu predstavu o objeme a intenzite a o pohybovom zaťažení  pri 

telovýchovnej a športovej činnosti; 

• preukázať schopnosť hodnotiť a diagnostikovať telesnú zdatnosť a pohybovú 

výkonnosť; vedieť diagnostikovať pulzovú frekvenciu, 

• vedieť uplatniť viaceré pohybové prostriedky na rozvoj jednotlivých 

pohybových schopností; 

• pochopiť potrebu dosiahnutia svojej optimálnej pohybovej výkonnosti ako 

predpokladu na vykonávanie záujmovej športovej činnosti; 
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Športové činnosti pohybového režimu 

• využiť poznatky o štruktúre športovej činnosti a skúsenosti z ich osvojovania 

k osobnému pohybovému rozvoju, k zlepšovaniu svojej telesnej zdatnosti a vedieť ich 

demonštrovať v činnosti; 

• preukázať pohybovú gramotnosť, využitie poznatkov, zručností a schopností  

v osobnom športovom výkone; 

• získať poznatky o pravidlách športových disciplín a vedieť ich uplatniť  

pri športových disciplínach, organizovaní športovej aktivity; 

• pociťovať pozitívne zážitky z vykonávania pohybu, konať fair play; 

• orientovať a preukázať schopnosť premiestňovať sa v prírodnom prostredí pomocou 

rôznych lokomočných a športových prostriedkov; 

• vedieť prezentovať osobný výkon na verejnosti, v súťaži, až k prípadnému profesijnému 

uplatneniu sa v športe; 

• rozvíjať hodnotovú orientáciu žiaka, tvorivosť, socializáciu, komunikáciu, motiváciu a 

estetický prejav prostredníctvom pohybu; 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa realizuje  

v školskom prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií žiakov, ktoré 

zároveň rozvíja. Kľúčové kompetencie majú procesuálny charakter. Žiaci si ich osvojujú na 

veku primeranej úrovni prostredníctvom obsahu, metód vzdelávania a činnosti. Za kľúčové 

kompetencie sa považujú - komunikácia v materinskom jazyku, komunikácia  

v cudzích jazykoch, matematická gramotnosť a kompetencie v oblasti prírodných vied a 

technológií, kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií, učiť sa učiť, 

sociálne a občianske kompetencie, podnikateľské kompetencie a kultúrne kompetencie. 

Vyučovací predmet telesná a športová výchova sa podieľa na rozvoji kľúčových kompetencií 

najmä rozvíjaním týchto predmetových kompetencií: 

Pohybové kompetencie - žiak si vytvára vlastnú pohybovú identitu, pohybovú gramotnosť a 

zdravotný status; žiak pozná základné prostriedky rozvíjania pohybových schopností a 

osvojovania pohybových zručností; žiak pozná a má osvojené pohybové zručnosti, ktoré 

bezprostredne pôsobia ako prevencia civilizačných chorôb, prostriedok úpravy zdravotných 

porúch a ktoré môže využívať v dennom pohybovom režime; 

Kognitívne kompetencie - žiak rozvíja kritické myslenie, ktoré predpokladá syntézu a 

komparáciu poznatkov; žiak je flexibilný, dokáže hľadať optimálne riešenia vzhľadom 

 k situácii, v ktorej sa nachádza; žiak pozitívne a konštruktívne pristupuje k riešeniu problémov; 

žiak má mať zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti, tvorí si pohybový imidž v zmysle 

aktívneho zdravého životného štýlu; 

Komunikačné kompetencie - žiak sa dokáže jasne a zrozumiteľne vyjadrovať verbálne a 

neverbálne počas telovýchovnej a športovej činnosti a zároveň rozumie odbornej terminológii; 

žiak vie písomne, ústne i pohybom vyjadriť získané poznatky a zručnosti, dokáže 

argumentovať, prezentovať svoje postoje a stanoviská; žiak má schopnosť využívať informačné 

technológie a vedieť vyhľadávať informácie o pohybe, zdraví, zdravotných poruchách, 

športových výsledkoch a sprostredkovať informácie iným; žiak má schopnosť byť objektívnym 

divákom, optimálnym partnerom pri športovej činnosti; 

Učebné kompetencie - žiak sa vie motivovať pre dosiahnutie cieľa (športový výkon, 

dosiahnutie zručnosti, prvá pomoc a i.), vie si odôvodniť svoje hodnotové postoje a buduje si 

celoživotné návyky (pravidelne športovanie, zdravé stravovanie a i); žiak má schopnosti 

získavať, triediť a systematicky využívať získané poznatky a športové zručnosti; žiak vie si 

organizovať čas, pozná životné priority a priority v starostlivosti o zdravie, vie sa podľa nich aj 

riadiť a dodržiavať základné pravidlá zdravého životného štýlu; žiak vie pozitívne prijímať 
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podnety z iného kultúrneho a športového prostredia a zaujímať k nim hodnotové stanovisko; 

Interpersonálne kompetencie - žiak má pozitívny vzťah k sebe a iným; vie objektívne 

zhodnotiť svoje prednosti a nedostatky a v každej situácii vie predvídať následky svojho 

konania; žiak rozvíja kompetenciu sebaovládania, motivácie konať s určitým zámerom, byť 

asertívnym, využívať empatiu ako prostriedok interpersonálnej komunikácie žiak vie efektívne 

pracovať v kolektíve; žiak sa zaujíma o športovú aktivitu iných, sleduje športovcov a ich 

výkony, nevytvára bariéry medzi vekom, sociálnou skupinou, zdravotným stavom a úrovňou 

výkonnosti žiakov; 

Postojové kompetencie - žiak sa zapája do školskej záujmovej a mimoškolskej telovýchovnej, 

športovej a turistickej činnosti; žiak vie využiť poznatky, skúsenosti a zručnosti z oblasti 

telesnej výchovy a športu a iných predmetov so zameraním na zdravý spôsob života a ochranu 

prírody; žiak vie zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom zápolení i v živote, uznať kvality 

súpera; žiak vie dodržiavať princípy fair – play,  žiak vie spoluorganizovať pohybovú aktivitu 

svojich priateľov, blízkych a rodinných príslušníkov. 

 

Stratégia vyučovania 

 

Pri vyučovaní sa budú používať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov 

tematického 

celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

1. Všeobecné 

poznatky + 

testy VPV 

Slovné-výklad, prednáška ,rozhovor, 

diskusia 

Skupinové vyučovanie 

2.Atletika  Slovné, demonštračné, praktické, 

diagnostické 

Hromadné, skupinové, 

individuálne 

3.Športové 

hry 

Slovné, demonštračné, praktické, 

diagnostické, 

Hromadné, skupinové, 

individuálne 

    -volejbal Metóda hodnotenia herného výkonu  Skupinové, individuálne 

    -basketbal Metóda riadenej hry, voľnej hry Skupinové, individuálne 

4.Gymnastika  Skupinové, individuálne 

5.Kondičné 

a všestranne 

rozvíjajúce 

cvičenia 

Slovné, demonštračné, praktické, 

diagnostické 

Skupinové, individuálne 
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              Učebné zdroje 

              Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

 

Názov tematického celku 
Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, knižnica, ... 

1. Všeobecné         DVD Odborná literatúra Internet 

     Poznatky    Knižnica 

2. Atletika Teória a didaktika 

atletiky            

DVD                            Granáty ,gule, pásmo Internet 

3. Športové hry      

    - volejbal Volejbal-základy 

hry 

DVD Lopty, magnetické tabule Internet 

    -basketbal Basketbal -základy    

4. Gymnastika   Základná 

gymnastika 

DVD Žinenky, koza, hrazda Internet 

5. Kondičné  a všestranne rozvíjajúce 

cvičenia 

Kondičná 

gymnastika 

DVD Činky, posilňovacie stroje Internet , odborné časopisy 
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ROČNÍK: Prvý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Telesná a športová výchova  1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Hygiena a bezpečnosť  

Pri práci ,význam TSV 
1 

Biológia, etická výchova  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Organizácia TSV na škole, 

teória TSV 

2 Zdravoveda Dodržiavať zásady 

správania sa v telocvični a v 

prírode 

Dodržiaval zásady správania 

sa v telocvični a v prírode 
Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

 

Testy VPV 
2  

Žiak má: Žiak:   

Člnkový beh, vytrvalostný 

beh, skok z miesta, hod 

plnou loptou, zhyby-ch, 

výdrž v zybe-d, sed-ľah 

2  
Absolvovať testy VPV Absolvoval výkonnostné 

štandardy 
Praktické 

činnosť 

Výkon 

Atletika 
8 Biológia, Zdravoveda, 

Etická výchova 

Žiak má: Žiak:   

Technika behu, atlet. 

abeceda 

Rozvoj vytrvalosti-

ch1500m,d-800m 

Hod granátom 

Rozvoj bežeckej rýchlosti-

100m,skok do diaľky 

Kontrola a hodnotenie 

 

2 

 

 

6 

 
Zúčastniť sa aktívne hodín 

atletiky 

Zúčastnil sa merania  

výkonov 
Praktická 

činnosť 

Výkon 
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Športové hry-

volejbal,basketbal 
16 Biológia, Zdravoveda, ETV 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Herné činnosti jednotlivca, 

herné kombinácie, hra, 

hodnotenie-volejbal 

 

   8 

 

 

 

Biológia,  fyzika, 

zdravoveda 

 

 

 Osvojiť si HČJ, základy 

hry 

 

 

 

Absolvoval hodnotenie HCJ a 

herného  

výkonu a vedel sa aktívne 

zapojiť do hernej činnosti 

Praktická 

činnosť 

 

 

Herný 

prejav 

 

 

Herné činnosti jednotlivca, 

herné kombinácie, hra, 

hodnotenie 

                -basketbal          

 

8 

 

 

Biológia, fyzika 

 

 

 Osvojiť si HČJ, základy 

hry 

 

 

 

Absolvoval hodnotenie HCJ a 

herného  

výkonu a vedel sa aktívne 

zapojiť do hernej činnosti 

Praktická 

činnosť 

 

 

Herný 

prejav 

 

 

Gymnastika 

         

  

4 

 

 

 

Biológia, fyzika 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kotúle, stoje, premet 

bokom, preskoky, cvičenia 

na hrazde, šplh a poradové 

cvičenia 

 

    4 

Biológia, fyzika 

 

Osvojiť si zákl. prvky 

z akrobacie, preskoky, 

hrazda 

 

Zúčastnil sa  hodnotenie 

zostavy z akrobacie, 

preskokov, cvičení na hrazde 

Praktická 

činnosť 

 

Kvalita a 

obtiažnosť 

cvikov 
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ROČNÍK: Druhý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Telesná a športová výchova 1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnoteni

a 

Prostried

ky 

hodnoteni

a 

Hygiena a bezpečnosť  

pri práci ,význam TSV 
1 

Etická výchova  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Organizácia TSV na škole, teória 

TSV 

1 Zdravoveda Dodržiavať zásady 

správania sa v telocvični a 

v prírode 

Dodržiaval zásady správania 

sa v telocvični a v prírode 
Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

 

Testy VPV 
2  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Člnkový beh, vytrvalostný beh, 

skok z miesta, hod plnou loptou, 

zhyby-ch, výdrž v zhybe-d, sed-

ľah 

2  
Absolvovať testy VPV Absolvoval výkonnostné 

štandardy 
Praktická 

činnosť 

Výkon 

Atletika 
8 Zdravoveda, 

Etická výchova 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
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Technika behu, atlet. abeceda 

Rozvoj vytrvalosti-cezpoľný beh 

Hod granátom 

Rozvoj bežeckej rýchlosti-

100m,skok do diaľky, výšky 

Kontrola a hodnotenie 

2 

 

 

6 

 
Zúčastniť sa aktívne hodín 

atletiky, osvojiť si 

atletickú 

terminológiu, popísať 

základ. 

techniku atl. disciplín. 

Vedieť demonštrovať 

správnu techniku behu, 

hodu granátom, skoku do 

diaľky, výšky 

 

Zúčastnil sa merania  

výkonov, osvojil si atletickú 

terminológiu, popísal základ. 

techniku atl .disciplín. 

Vie demonštrovať správnu 

techniku behu, hodu 

granátom, skoku do diaľky, 

výšky 

Praktická 

činnosť 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Výkon 

Ústna 

odpoveď 

Športové hry-volejbal, basketbal 
16 Zdravoveda, ETV 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Herné činnosti jednotlivca, herné 

kombinácie, hra, hodnotenie-

volejbal 

 

    

8 

 

 

Fyzika, 

Zdravoveda 

 

 

 Osvojiť si HČJ, základy 

hry, 

osvojiť si terminológiu, 

pravidlá volejbalu 

 

 

 

Absolvoval hodnotenie HCJ a 

herného  

výkonu a vedel sa aktívne 

zapojiť do hernej činnosti, 

osvojil si terminológiu, 

pravidlá volejbalu 

Praktická 

činnosť 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Herný 

prejav 

Ústna 

odpoveď 

 

 

Herné činnosti jednotlivca, herné 

kombinácie, hra ,hodnotenie 

                -basketbal          

 

8 

 

 

Fyzika, 

Zdravoveda 

 

 

 Osvojiť si HČJ, základy 

hry, 

osvojiť si terminológiu, 

pravidlá basketbalu 

 

Absolvoval hodnotenie HCJ a 

herného  

výkonu a vedel sa aktívne 

zapojiť do hernej činnosti, 

osvojil si terminológiu, 

pravidlá basketbalu 

Praktická 

činnosť 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Herný 

prejav 

Ústna 

odpoveď 

 

Gymnastika 2 
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Akrobacia, hrazda, šplh, 

preskoky 

         

  

 

     2 

 

Fyzika, 

Zdravoveda 

 

Osvojiť si zákl. prvky 

z akrobacie, preskoky, 

hrazda 

Osvojiť si gymnastické 

názvoslovie 

Zúčastnil sa  hodnotenie 

zostavy z akrobacie, 

preskokov, cvičení na hrazde, 

osvojil si gymnast.  

názvoslovie 

Praktická 

činnosť 

Kvalita a 

obtiažnosť  

cvikov 

 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia 

 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedené v tomto ŠkVP. Na hodnotenie telesného rozvoja, 

telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti sa odporúča používať batérie somatometrických a motorických testov. Na hodnotenie zvládnutia 

obsahu učebných programov používa pomocné posudzovacie škály, využíva testy špeciálnej pohybovej výkonnosti a pridržiava sa štandardov. 

Súhrnné hodnotenie žiaka je vyjadrené na vysvedčení.  Súhrnné hodnotenie žiaka je vyjadrené na vysvedčení. Ide o také súhrnné hodnotenie, aké 

sa na danej škole používa aj v iných vyučovacích predmetoch. Odporúča sa však priebežne počas vyučovania využívať najmä slovné hodnotenie, 

pretože umožňuje presnejšie vyjadriť klady a nedostatky žiakov a pre mnohých, a to osobitne pre dievčatá, je dôležitým a často aj silnejším 

motivačným činiteľom. 
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Potraviny a výživa 

Názov predmetu Potraviny a výživa 

Časový rozsah výučby 1, 1 hodina týždenne, spolu 63 vyučovacích 

hodín 

Ročník  Prvý ,druhý 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Názov školského vzdelávacieho 

programu 

Stravovacie služby 

Kód a názov ŠVP 62 Ekonomické vedy, 63, 64 Ekonomika 

a organizácia, obchod a služby II 

Kód a názov učebného odboru 6468  F pomocník v kuchyni 

Stupeň vzdelania nižšie stredné odborné vzdelanie 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia  denná 

 

Charakteristika predmetu 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti  ŠVP 29 Potravinárstvo, ktorú sme uplatnili pri 

tvorbe vyučovacieho predmetu. Jeho výučba je orientovaná do 1. a  2. ročníka štúdia.  

Odborný predmet Potraviny a výživa v učebnom odbore rozvíja, rozširuje a prehlbuje učivo 

chémie a aplikovanej  chémie. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma 

a podtémy). Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko 

súvisia so zabezpečovaním výživy, zložením potravín a biochemickými procesmi, ktoré v nich 

prebiehajú. Učivo sa skladá z poznatkov o potravinách, o ich zložení, hodnote potravín, 

potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu, pochutinách a koreninách, mliečnych 

výrobkoch, sladidlách, zásadách správnej výživy, osobnej a potravinovej hygieny, . Pri výbere 

učiva sme pristupovali už aj vzhľadom k jeho aplikácii v ďalších odborných predmetoch 

a s prihliadnutím na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj na 

proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov.  

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy 

budovali na základe tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti a zručnosti  

v oblasti bezpečnej a hygienickej práce a manipulácie s potravinami. Úlohou predmetu je 

oboznámiť žiakov aj s biologickou a energetickou hodnotou potravín, so zásadami správnej 

životosprávy, propagovať ju a uplatňovať vo vlastnej životospráve. Budeme žiakov viesť aj 

k hospodárnemu využívaniu potravín.  

Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný s odbornými vyučovacími predmetmi 

technológia prípravy pokrmov, praktická príprava, technika obsluhy, stolovanie a chémia.   

Metódy, formy a prostriedky vyučovania majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností 

žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také 

stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť 

spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť 

žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného 

záujmu v rámci študijného odboru. Pri výučbe používame formu výkladu, riadeného rozhovoru, 

preferujeme prácu s učebnicami a počítačom. Odporúčajú sa aj rôzne odborné časopisy 

s gastrotematikou.  

file:///C:/Users/ŠKVP_2014/odborné%20predmety%20cukrár/PVY%20-%20cukrár.docx
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Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu 

potraviny proporcionálne zastúpenie a prepojenie praktického a teoretického poznávania. 

Dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, 

upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov je aj riešenie kvantitatívnych 

a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov, úloh komplexného charakteru, 

ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci 

medzipredmetových vzťahov.   

.  K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu patria aj ukážky 

vybraných druhov potravín a pochutín, degustácia rôznych výrobkov. Mnohé potraviny a ich 

spracovanie sú zaznamenané na videu alebo CD nosičoch, preto využitie počítačov a internetu 

tiež prestavuje možnosti simulácie experimentov.  

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. 

Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. 

Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. Výučba bude prebiehať v bežnej triede.  

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu Potraviny a výživa je poskytnúť žiakom  súbor vedomostí, 

zručností a kompetencií o potravinách, ich akosti, zložení a skladovaní, formovať logické 

myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom 

vzdelávaní, odbornom výcviku a občianskom živote. Žiaci získajú poznatky o potravinách, 

o ich zložení, naučia sa určiť biologickú a energetickú hodnotu potravín. Budú ovládať zásady 

uskladnenia  potravín, využiteľnosť potravín pre ich technologické spracovanie. Naučia sa 

ovládať základné zmyslové skúšky akosti a zásady dodržiavania doby spotreby. Žiaci zvládnu 

základnú stavbu tráviacej sústavy, látkový a energetický metabolizmus, zásady správnej 

výživy, nové trendy v stravovaní, ochorenia spôsobené nesprávnou výživou.  

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 

kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo) tak, aby každý 

každému porozumel, 

 vyjadriť alebo formulovať vlastný názor a záver,  

 kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), 

 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 

 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 

 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 

 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

 

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód 

a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie a pod.) 

 vyjadriť alebo formulovať problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní, 

 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli 

prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie 

a prostriedky neviedli k cieľu, 

 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 

efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného 

problému, 
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 korigovať nesprávne riešenia problému. 

 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód 

a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť 

k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

 preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie 

a spoluzodpovednosť za prevenciu pred civilizačnými chorobami v dôsledku nesprávnej 

výživy. 

 

 

Výkonové štandardy 

 

Absolvent má: 

- aplikovať zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, hygienické predpisy    a 

   HACCP, 

- popísať zásady hospodárenia a správneho používania, skladovania a uchovávania potravín, 

- vysvetliť spôsoby ochrany vlastností potravín, 

- zhodnotiť kvalitu potravín, 

- poznať chemické zloženie potravín, princípy technológie výroby a spracovania, 

- popísať základné druhy potravín a ich vhodnosť pre zdravie ľudí, 

- spoznať základné potraviny a nápoje, ich charakteristiku, základné zmyslové skúšky akosti,  

dodržiavanie doby spotreby, 

- popísať skladbu ľudského tela, základy hygieny, psychohygieny, zásady správnej výživy 

 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Potraviny  Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a PC 

Energetická a biologická 

hodnota potravín 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a PC 

Potraviny rastlinného 

pôvodu 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 
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Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a PC 

Pochutiny, kypriace 

prostriedky a sladidlá 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Potraviny živočíšneho 

pôvodu 

Mlieko, vajcia 

 

Tuky 

 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Mäso  Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a PC 

Mäsové výrobky Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Hydina, zverina, ryby, 

kôrovce a mäkkýše 

 

 

 

 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a PC 

Nápoje Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a PC 

 

Fyziológia o biochémia  

výživy, zásady správnej 

výživy, ochorenie spôsobené 

nesprávnou výživou 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a PC 

 

 

Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  
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Názov 

tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie 

zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

Potraviny  Úradníčková J., 

Marenčáková J., 

Jurgová O.: Potraviny 

a výživa I. SPN. 

Bratislava 2007 

Jurgová O., 

Úradníčková J.: Náuka 

o potravinách. SPN. 

Bratislava 2004 

Schaller, Forró, 

Kružiak: Potraviny 

a nápoje 1, 2. 

Bratislava 1987 

Odborné časopisy  

Dataprojektor  

PC 

Tabuľa 

Videotechnika  

Vzorky 

potravín 

Vzorky 

surovín 

Ochranné 

pomôcky 

Internet  

CD – zdroje 

potravín  

Energetická 

a biologická 

hodnota potravín 

Úradníčková J., 

Marenčáková J., 

Jurgová O.: Potraviny 

a výživa I. SPN. 

Bratislava 2007 

Schaller, Forró, 

Kružiak: Potraviny 

a nápoje 1, 2. 

Bratislava 1987 

Odborné časopisy  

Dataprojektor 

PC 

Tabuľa 

Videotechnika  

Chemické 

tabuľky 

 

 

Potraviny 

rastlinného 

pôvodu 

Úradníčková J., 

Marenčáková J., 

Jurgová O.: Potraviny 

a výživa I. SPN. 

Bratislava 2007 

Jurgová O., 

Úradníčková J.: Náuka 

o potravinách. SPN. 

Bratislava 2004 

Schaller, Forró, 

Kružiak: Potraviny 

a nápoje 1, 2. 

Bratislava 1987 

Odborné časopisy  

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

Tabuľa 

 

Vzorky 

surovín 

Ochranné 

pomôcky 

CD – 

spracovanie 

rastlinných 

plodov 

Pochutiny, 

kypriace 

prostriedky a 

sladidlá 

Úradníčková J., 

Marenčáková J., 

Jurgová O.: Potraviny 

a výživa I. SPN. 

Bratislava 2007 

Jurgová O., 

Úradníčková J.: Náuka 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

Tabuľa 

 

Vzorky  

Ochranné 

pomôcky 
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o potravinách. SPN. 

Bratislava 2004 

Schaller, Forró, 

Kružiak: Potraviny 

a nápoje 1, 2. 

Bratislava 1987 

Odborné časopisy  

Potraviny 

živočíšneho 

pôvodu 

Úradníčková J., 

Marenčáková J., 

Jurgová O.: Potraviny 

a výživa I. SPN. 

Bratislava 2007 

Jurgová O., 

Úradníčková J.: Náuka 

o potravinách. SPN. 

Bratislava 2004 

Schaller, Forró, 

Kružiak: Potraviny 

a nápoje 1, 2. 

Bratislava 1987 

Odborné časopisy 

 

Videotechnika  

PC 

Tabuľa 

 

Vzorky 

surovín 

Ochranné 

pomôcky 

CD – 

spracovanie 

živočíšnych 

organizmov 

Tuky  Úradníčková J., 

Marenčáková J., 

Jurgová O.: Potraviny 

a výživa I. SPN. 

Bratislava 2007 

Schaller, Forró, 

Kružiak: Potraviny 

a nápoje 1, 2. 

Bratislava 1987 

Odborné časopisy 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

Tabuľa 

 

Vzorky  

Ochranné 

pomôcky 

 

Mäso  Jurgová O., 

Úradníčková J.: Náuka 

o potravinách. SPN. 

Bratislava 2004 

Schaller, Forró, 

Kružiak: Potraviny 

a nápoje 1, 2. 

Bratislava 1987 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

Tabuľa 

 

Vzorky  

Ochranné 

pomôcky 

Internet 

CD 

Mäsové výrobky Jurgová O., 

Úradníčková J.: Náuka 

o potravinách. SPN. 

Bratislava 2004 

Schaller, Forró, 

Kružiak: Potraviny 

a nápoje 1, 2. 

Bratislava 1987 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

Tabuľa 

 

Vzorky  

Ochranné 

pomôcky 

 

Hydina, zverina, 

ryby, kôrovce a 

mäkkýše 

Jurgová O., 

Úradníčková J.: Náuka 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

Vzorky  

Ochranné 

pomôcky 

Internet 
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o potravinách. SPN. 

Bratislava 2004 

Schaller, Forró, 

Kružiak: Potraviny 

a nápoje 1, 2. 

Bratislava 1987 

Tabuľa 

Nápoje Jurgová O., 

Úradníčková J.: Náuka 

o potravinách. SPN. 

Bratislava 2004 

Schaller, Forró, 

Kružiak: Potraviny 

a nápoje 1, 2. 

Bratislava 1987 

Odborné časopisy 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

Tabuľa 

  

Schéma  Internet 

CD  

Fyziológia 

o biochémia  

výživy, zásady 

správnej výživy, 

ochorenie 

spôsobené 

nesprávnou 

výživou 

Úradníčková J., 

Marenčáková J., 

Jurgová O.: Potraviny 

a výživa I. SPN. 

Bratislava 2007 

Jurgová O., 

Marenčáková J.,  

Úradníčková J.: 

Potraviny a výživa II. 

1.vydanie, Prešov: 

Polygraf print s.r.o., 

2008 

Šimončič, R.-

Kružliak.P.: Výživa, 5. 

vydanie, Bratislava: 

SPN 1993 

Odborné časopisy 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

Tabuľa 

 

Tabuľky 

výživových 

hodnôt 

potravín 

Vzorky 

biopotravín 

Vzorky 

výživových 

doplnkov 

Internet 

Knižnica 
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ROČNÍK: Prvý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Potraviny a výživa 1 hodiny týždenne, spolu  33 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Potraviny  4   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

• Pôvod, druhy 

a charakteristika 

potravín 

 

1  

Chémia 

 

 

 

 

 Rozlišovať 

a charakterizovať 

potraviny 

z hľadiska pôvodu, 

druhu 

• Bez problémov 

charakterizoval 

pôvod potravín 

• Správne vysvetlil 

druhy potravín 

Ústne  

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede  

 

• Zloženie potravín  

 

1 • Popísať zloženie 

potravín 

• Vysvetliť význam 

bielkovín, lipidov 

a sacharidov vo 

výžive 

• Vysvetliť 

rozdelenie 

a význam 

vitamínov, 

minerálnych látok, 

vody a vláknin vo 

výžive  

 

• Popísal zloženie 

potravín  

• Vedel vysvetliť 

význam bielkovín, 

lipidov 

a sacharidov vo 

výžive a aplikoval 

vedomosti z chémie 

• Správne popísal 

rozdelenie 

a dôležitosť 

vitamínov, 

minerálnych látok, 

vody a vláknin vo 

výžive  

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede  

 

Didaktický 

test 
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• Skladovanie 

a konzervovanie 

potravín 

 

1 • Popísať zásady 

skladovania 

potravín a jeho 

podmienky  

• Vysvetliť 

požiadavky na 

skladovanie 

niektorých druhov 

potravín 

• Popísať jednotlivé 

druhy 

konzervovania 

potravín 

• Uviesť 

najrozšírenejšie 

nákazy potravín 

• Popísal všeobecné 

zásady skladovania 

potravín a jeho 

podmienky 

• Správne uviedol 

požiadavky 

skladovania 3 

druhov potravín 

• Popísal základné 

druhy 

konzervovania 

potravín 

• Uviedol 5 

najrozšírenejších 

príčin nákazy 

potravín 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede  

 

• Hygiena pri práci 

s potravinami 

(HACCP) 

a bezpečnosť pri 

práci 

 

 

 

1 • Vysvetliť hygienu 

pri práci 

s potravinami 

• Zvládnuť základne 

bezpečnostné 

predpisy  

• Správne vysvetlil 

hygienu pri práci 

s potravinami 

• Zvládol základné 

bezpečnostné 

predpisy  

Ústne  

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede  

 

Energetická 

a biologická hodnota 

potravín 

2   

Žiak má: 

 

Žiak: 
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• Biologická 

hodnota potravín 

 

1  

Chémia 

 

 

 

 

 

 

 

• Vysvetliť pojem 

biologická hodnota 

potravín  

• Uviesť jednotku 

biologickej 

hodnoty potravín a 

vysvetliť väzbu na 

príslušné skupiny 

živín 

 

• Vysvetlil správne 

pojem biologická 

hodnota potravín 

• Vedel jednotku 

biologickej 

hodnoty potravín 

a správne vysvetlil 

jej väzbu na 

základné skupiny 

živín 

Frontálne 

ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

• Energetická a 

výživová hodnota 

potravín 

 

1 • Vysvetliť pojem 

energetická 

hodnota potravín  

• Vysvetliť pojem 

výživová hodnota 

potravín  

• Uviesť jednotky 

energetickej 

a výživovej 

hodnoty potravín a 

vysvetliť ich väzby 

na príslušné 

skupiny živín 

• Vysvetlil správne 

pojem energetická 

hodnota potravín 

• Vysvetlil správne 

pojem výživová 

hodnota potravín 

• Vedel jednotky 

energetickej a 

výživovej hodnoty 

potravín a správne 

vysvetlil ich väzby 

na základné 

skupiny živín 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

Kontrolná 

práca 

Potraviny 

rastlinného pôvodu 

11   

Žiak má: 

 

Žiak: 
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• Ovocie 

 

2  

Chémia 

Suroviny 

Technológia 

Odborný výcvik 

 

 

 

 

 

 

• Uviesť zloženie, 

rozdelenie 

a význam ovocia vo 

výžive 

• Popísať rôzne 

spôsoby 

konzervovania 

ovocia 

• Objasniť použitie 

ovocia v kuchyni 

• Uviedol zloženie, 

rozdelenie 

a význam ovocia vo 

výžive 

• Popísal rôzne 

spôsoby 

konzervovania 

ovocia 

• Objasnil použitie 

ovocia v kuchyni 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede  

Didaktický 

test 

 

Prezentácie 

žiakov 

• Zelenina  

 

2 • Uviesť zloženie, 

rozdelenie 

a význam zeleniny 

vo výžive 

• Popísať rôzne 

spôsoby 

konzervovania 

zeleniny 

• Objasniť použitie 

zeleniny v kuchyni 

• Uviedol zloženie, 

rozdelenie 

a význam zeleniny 

vo výžive 

• Popísal rôzne 

spôsoby 

konzervovania 

zeleniny 

• Objasnil použitie 

zeleniny v kuchyni 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede  

Didaktický 

test 

Písomná 

práca 

 

• Zemiaky  

 

1 • Uviesť zloženie, 

rozdelenie 

a význam 

zemiakov vo 

výžive 

• Popísať rôzne 

spôsoby 

uskladnenia 

zemiakov 

• Objasniť použitie 

zemiakov v 

kuchyni 

• Uviedol zloženie, 

rozdelenie 

a význam 

zemiakov vo 

výžive 

• Popísal rôzne 

spôsoby 

skladovania 

zemiakov 

• Objasnil použitie 

zemiakov v 

kuchyni 

Ústne  

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede  
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• Strukoviny  

 

1 • Uviesť zloženie, 

rozdelenie 

a význam strukovín 

vo výžive 

• Popísať rôzne 

spôsoby 

konzervovania 

a uskladnenia 

strukovín 

• Objasniť použitie 

strukovín v kuchyni 

• Uviedol zloženie, 

rozdelenie 

a význam strukovín 

vo výžive 

• Popísal rôzne 

spôsoby 

konzervovania 

a uskladnenia 

strukovín 

• Objasnil použitie 

strukovín v kuchyni 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

 

Ústne 

odpovede  

Didaktický 

test 

Písomná 

práca 

• Obilniny  

 

2 • Uviesť zloženie, 

rozdelenie 

a význam obilnín 

vo výžive 

• Objasniť použitie 

obilnín v kuchyni 

• Uviedol zloženie, 

rozdelenie 

a význam obilnín 

vo výžive 

• Objasnil použitie 

obilnín v kuchyni 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

odpovede  

Písomná 

práca 
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• Mlynské 

a pekárenské 

výrobky, cestoviny 

 

2 • Uviesť príklady 

mlynských 

výrobkov a ich 

použitie v 

stravovaní 

• Uviesť príklady 

pekárenských 

výrobkov a ich 

použitie 

v stravovaní 

• Uviesť príklady 

rôznych druhov 

cestovinových 

výrobkov a ich 

použitie v 

stravovaní 

• Uviedol príklady 

mlynských 

výrobkov a ich 

použitie v 

stravovaní 

• Uviedol príklady 

pekárenských 

výrobkov a ich 

použitie 

v stravovaní 

• Uviedol príklady 

rôznych druhov 

cestovinových 

výrobkov a ich 

použitie v 

stravovaní 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

Didaktický 

test 

 

 

 

Prezentácie 

žiakov 

• Význam potravín 

rastlinného 

pôvodu vo výžive  

človeka   

1  

Chémia 

Suroviny 

Technológia 

 

 

• Uviesť výskyt 

jednotlivých 

vitamínov 

v potravinách a ich 

význam vo výžive 

• Uviesť poruchy 

z nedostatku 

a prebytku 

vitamínov 

a minerálnych  

látok 

• Popísať 

metabolizmus 

sacharidov 

 

 

• Uviedol výskyt 

jednotlivých 

vitamínov 

v potravinách a ich 

význam vo výžive 

• Uviedol poruchy 

z nedostatku 

a prebytku 

vitamínov  

• Popísal 

metabolizmus 

sacharidov 

 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

 

 

 

 

 

Prezentácie 

žiakov 
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Potraviny 

živočíšneho pôvodu 

5   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

• Mlieko a mliečne 

výrobky 

 

4  

Chémia 

Suroviny 

Technológia 

Odborný výcvik 

 

 

 

• Uviesť zloženie 

mlieka 

• Charakterizovať 

jednotlivé zložky 

mlieka 

• Popísať jednotlivé 

spôsoby 

spracovania 

a ošetrovania 

mlieka 

• Uviesť druhy 

a význam mlieka vo 

výžive 

• Vysvetliť princíp 

výroby mliečnych 

výrobkov (jogurty, 

maslo, smotana, 

tvaroh) 

• Popísať vlastnosti, 

druhy a význam 

syrov 

• Uviedol presne 

zloženie mlieka 

• Charakterizoval 

jednotlivé zložky 

mlieka 

• Popísal jednotlivé 

spôsoby 

spracovania 

a ošetrovania 

mlieka 

• Uviedol druhy 

a význam mlieka vo 

výžive 

• Vysvetlil správne 

princíp výroby 

mliečnych 

výrobkov (jogurty, 

maslo, smotana, 

tvaroh) 

• Popísal vlastnosti, 

druhy a význam 

syrov 

Ústne  

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

Didaktický 

test 

Písomná práca 

 

 

 

 

 

Prezentácie 

žiakov 
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• Vajcia 

 

1 • Uviesť stavbu 

a zloženie vajec 

• Popísať metódy 

zistenia kvality, 

rozdelenia 

a významu vajec 

• Popísať chyby 

vajec  

• Vysvetliť 

skladovanie 

a spôsoby 

konzervovania 

vajec 

• Popísať 

najrozšírenejšiu 

nákazu vajec 

• Uviedol správne 

stavbu a zloženie 

vajec 

• Popísal metódy 

zistenia kvality, 

rozdelenia 

a významu vajec 

• Popísal chyby vajec  

• Vysvetlil 

skladovanie 

a spôsoby 

konzervovania 

vajec 

• Uviedol 

najrozšírenejšiu 

nákazu vajec 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

 

 

 

 

Mäso  4   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

• Zloženie 

a rozdelenie masa 

 

1  

 

Chémia 

 

 

 

 

• Vysvetliť pojem 

mäsa a jeho 

rozdelenie 

• Vymenovať látky, 

z ktorých je mäso 

zložené 

• Charakterizovať 

kvalitatívne znaky 

mäsa 

• Uviesť spôsoby 

konzervovania 

mäsa 

• Vysvetlil správne 

pojem mäsa a jeho 

rozdelenie 

• Vymenoval látky, 

z ktorých je mäso 

zložené 

• Charakterizoval 

kvalitatívne znaky 

mäsa 

• Uviedol spôsoby 

konzervovania 

mäsa 

Frontálne 

ústne skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 
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• Bravčové mäso 

 

1 • Charakterizovať 

bravčové mäso 

• Uviesť jednotlivé 

časti bravčového 

mäsa 

• Roztriediť 

jednotlivé časti 

bravčového mäsa 

do tried kvality 

• Správne 

charakterizoval 

bravčové mäso 

• Uviedol jednotlivé 

časti bravčového 

mäsa 

• Vedel správne 

roztriediť jednotlivé 

časti bravčového 

mäsa do tried 

kvality 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

 

Ústna 

odpoveď 

Písomná práca 

• Hovädzie a teľacie 

mäso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 • Uviesť rozdiely 

medzi baraním, 

jahňacím, konským 

a králičím mäsom 

• Uviesť jednotlivé 

časti baranieho a 

králičieho mäsa 

• Vymenovať 

používané 

vnútornosti 

v stravovaní 

• Uviesť použitie 

a význam 

vnútornosti vo 

výžive 

• Uviedol rozdiely 

medzi baraním, 

jahňacím, konským 

a králičím mäsom 

• Vymenoval 

jednotlivé časti 

baranieho a 

králičieho mäsa 

• Vymenoval 

používané 

vnútornosti 

v stravovaní 

• Vysvetlil  použitie 

a význam 

vnútornosti vo 

výžive 

Frontálne 

ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

Písomná práca 

 

 

 

 

 

 

 

Hydina, ryby 2   

Žiak má: 

 

Žiak: 
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 Hydina 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Chémia 

 

• Uviesť vlastnosti, 

zloženie a význam 

hydiny vo výžive 

• Roztriediť 

jednotlivé druhy 

hydinového mäsa 

• Uviesť spôsoby 

prípravy 

a konzervovania 

hydinového mäsa 

• Vysvetliť príčiny 

nákazy hydinového 

mäsa 

• Uviedol vlastnosti, 

zloženie a význam 

hydiny vo výžive 

• Roztriedil 

jednotlivé druhy 

hydinového mäsa 

• Uviedol spôsoby 

prípravy 

a konzervovania 

hydinového mäsa 

• Vysvetlil príčiny 

nákazy hydinového 

mäsa 

Ústne 

skúšanie 

 

 

Ústne 

odpovede 

 

 Ryby 1  • Uviesť vlastnosti, 

zloženie a význam 

rýb (sladkovodné, 

morské) vo výžive 

• Roztriediť 

jednotlivé druhy 

rybacieho mäsa 

(sladkovodné, 

morské) 

• Uviesť spôsoby 

prípravy 

a konzervovania 

rybacieho mäsa 

(sladkovodné, 

morské) 

• Vysvetliť príčiny 

nákazy rybacieho 

mäsa (sladkovodné, 

morské) 

• Uviedol vlastnosti, 

zloženie a význam 

rýb (sladkovodné, 

morské) vo výžive 

• Roztriedil 

jednotlivé druhy 

rybacieho mäsa 

(sladkovodné, 

morské) 

• Popísal spôsoby 

prípravy 

a konzervovania 

rybacieho mäsa 

(sladkovodné, 

morské) 

• Vysvetlil príčiny 

nákazy rybacieho 

mäsa (sladkovodné, 

morské) 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

 

Ústne 

odpovede 

Didaktický 

test 

Písomná práca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentácie 

žiakov 
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     Tuky  

 

5 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

• Zloženie 

a rozdelenie tukov 

 

1  

 

Chémia 

Suroviny 

Technológia 

Odborný výcvik 

 

• Uviesť zloženie 

a rozdelenie tukov 

• Vysvetliť vzťah 

medzi 

konzistenciou 

tukov a ich 

zložením 

• Uviedol presne 

zloženie 

a rozdelenie tukov 

• Vysvetlil vzťah 

medzi 

konzistenciou 

tukov a ich 

zložením 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

  

 

• Rastlinné tuky 

 

 

 

1 

 

 

 

• Uviesť pôvod 

a význam 

rastlinných tukov 

vo výžive 

• Popísať výrobu 

oleja 

• Uviesť rozdelenie 

olejov a rastlinných 

tukov 

 

• Uviedol  pôvod 

a význam 

rastlinných tukov 

vo výžive 

• Popísal výrobu 

oleja 

• Uviedol rozdelenie 

olejov a rastlinných 

tukov 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

• Živočíšne tuky 

 

1 • Uviesť pôvod 

a význam 

živočíšnych tukov 

vo výžive 

• Popísať výrobu 

živočíšnych tukov 

• Uviesť rozdelenie 

živočíšnych tukov 

 

• Uviedol  pôvod 

a význam 

živočíšnych tukov 

vo výžive 

• Popísal výrobu 

živočíšnych tukov 

• Uviedol rozdelenie 

živočíšnych tukov 

 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

 

Písomná práca 
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• Margarín a stužené 

pokrmové tuky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  • Vysvetliť rozdiely 

medzi margarínom 

a stuženým 

pokrmovým tukom 

• Vysvetliť princíp 

stužovania tukov  

• Vysvetlil rozdiely 

medzi margarínom 

a stuženým 

pokrmovým tukom  

• Vysvetlil správne 

princíp stužovania 

tukov  

Ústne  

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

odpovede  

Písomná práca 

 

 

 

• Význam potravín 

živočíšneho 

pôvodu vo výžive  

človeka   

 

 

 

 

 

 

1 • Uviesť  význam 

bielkovín a tukov 

vo výžive 

 

• Popísať 

metabolizmus 

bielkovín a tukov 

 

 

• Uviedol  význam 

bielkovín a tukov 

vo výžive 

• Popísal 

metabolizmus 

bielkovín a tukov 

 

 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

 

 

 

 

Prezentácie 

žiakov 
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ROČNÍK: Druhý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Potraviny a výživa 1 hodina týždenne, spolu  30 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Pochutiny, kypriace 

prostriedky a 

sladidlá 

10   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

• Pochutiny 

 

6  

 

Chémia 

 

Technológia 

 

Odborný výcvik 

• Uviesť rozdelenie 

a význam pochutín 

vo výžive 

• Charakterizovať 

vybrané druhy 

korenia 

• Uviesť výrobu 

kávy a kakaa 

• Uviesť druhy čajov 

• Objasniť význam 

octu a kuchynskej 

soli 

• Uviedol rozdelenie 

a význam pochutín 

vo výžive 

• Charakterizoval  

druhy korenia 

• Uviedol správne 

výrobu kávy 

a kakaa 

• Uviedol 5 druhov 

čajov 

• Objasnil význam 

octu a kuchynskej 

soli 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede  

Písomná 

práca 

 

 

 

• Kypriace 

prostriedky  

a sladidlá 

4 • Rozlišovať 

základné spôsoby 

kyprenia a uviesť 

rozdiely 

• Popísať význam 

kyprenia 

v stravovaní 

• Vymenovať 

vlastnosti, druhy 

• Popísal základné 

spôsoby kyprenia 

a uviedol rozdiely 

medzi nimi 

• Popísal význam 

kyprenia 

v stravovaní 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede  
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a význam 

jednotlivých 

sladidiel 

• Vymenoval 

vlastnosti, druhy 

a význam sladidiel 

 

 

Nápoje  

10   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

• Nealkoholické 

nápoje 

 

 

5  

 

 

Chémia 

 

Technológia 

 

Odborný výcvik 

 

 

 

 

• Uviesť vlastnosti a 

zloženie pitnej 

vody 

• Uviesť vlastnosti, 

zloženie a výrobu 

sódovej vody 

• Uviesť vlastnosti, 

zloženie a druhy 

minerálnej vody 

• Uviesť vlastnosti, 

zloženie a druhy 

ovocných nápojov 

• Uviesť vlastnosti, 

zloženie a druhy 

zeleninových 

nápojov 

• Uviesť prípravu 

ovocných nápojov 

• Uviesť prípravu 

zeleninových 

nápojov 

• Uviesť vlastnosti, 

zloženie a druhy 

mliečnych nápojov 

• Uviedol vlastnosti a 

zloženie pitnej 

vody 

• Uviedol vlastnosti, 

zloženie a výrobu 

sódovej vody 

• Uviedol vlastnosti, 

zloženie a druhy 

minerálnej vody 

• Uviedol vlastnosti, 

zloženie a druhy 

ovocných nápojov 

• Uviedol vlastnosti, 

zloženie a druhy 

zeleninových 

nápojov 

• Uviedol prípravu 

ovocných nápojov 

• Uviedol prípravu 

zeleninových 

nápojov 

• Uviedol vlastnosti, 

zloženie a druhy 

mliečnych nápojov 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

Didaktický 

test 

Písomná 

práca 
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• Uviesť prípravu 

mliečnych nápojov 

• Uviesť vlastnosti, 

zloženie a druhy 

kávy 

• Uviesť prípravu 

kávy 

• Uviesť vlastnosti, 

zloženie a druhy 

čajov 

• Uviesť prípravu 

čajov 

• Uviesť vlastnosti, 

zloženie a druhy 

kakaa 

• Uviesť prípravu 

kakaa 

• Uviesť vlastnosti, 

zloženie a druhy 

teplej čokolády 

• Uviesť prípravu 

teplej čokolády 

• Uviesť vlastnosti, 

zloženie a druhy 

bielej kávy 

• Uviesť prípravu 

bielej kávy 

• Uviedol prípravu 

mliečnych nápojov 

• Uviedol vlastnosti, 

zloženie a druhy 

kávy 

• Uviedol prípravu 

kávy 

• Uviedol vlastnosti, 

zloženie a druhy 

čajov 

• Uviedol prípravu 

čajov 

• Uviedol vlastnosti, 

zloženie a druhy 

kakaa 

• Uviedol prípravu 

kakaa 

• Uviedol vlastnosti, 

zloženie a druhy 

teplej čokolády 

• Uviedol prípravu 

teplej čokolády 

• Uviedol vlastnosti, 

zloženie a druhy 

bielej kávy 

• Uviedol prípravu 

bielej kávy 

 

• Alkoholické 

nápoje 

 

   5       

 
• Uviesť 

charakteristiku, 

• Uviedol 

charakteristiku, 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 
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suroviny na výrobu 

piva a druhy piva 

• Popísať výrobu 

a skladovanie piva 

• Vysvetliť postup 

čapovania piva 

• Uviesť 

charakteristiku, 

suroviny na výrobu 

vína a druhy vína 

• Vymenovať 

vinárske oblasti 

v SR a EÚ 

• Popísať výrobu 

a skladovanie vina 

• Uviesť choroby 

a chyby vína 

• Popísať výrobu 

šumivého vína 

• Vysvetliť základné 

spôsoby 

servírovania vína 

• Uviesť 

charakteristiku, 

suroviny na výrobu 

liehovín a druhy 

liehovín 

• Popísať výrobu 

a skladovanie 

liehovín 

suroviny na výrobu 

piva a druhy piva 

• Popísal výrobu 

a skladovanie piva 

• Vysvetlil postup 

čapovania piva 

• Uviedol 

charakteristiku, 

suroviny na výrobu 

vína a druhy vína 

• Vymenoval 

vinárske oblasti 

v SR a EÚ 

• Popísal výrobu 

a skladovanie vina 

• Uviedol choroby 

a chyby vína 

• Popísať výrobu 

šumivého vína 

• Vysvetlil základné 

spôsoby 

servírovania vína 

• Uviedol 

charakteristiku, 

suroviny na výrobu 

liehovín a druhy 

liehovín 

• Popísal výrobu 

a skladovanie 

liehovín 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Písomná 

práca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentácie 

žiakov 
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• Uviesť 

najznámejšie druhy 

nesladených 

destilátov 

• Uviesť 

najznámejšie druhy 

likérov 

• Vysvetliť základné 

spôsoby 

servírovania 

liehovín 

• Uviesť 

charakteristiku, 

suroviny na výrobu 

miešaných nápojov 

a druhy miešaných 

nápojov 

• Uviesť pomôcky na 

prípravu miešaných 

nápojov 

• Popísať výrobu 

a skladovanie 

najznámejších 

druhov miešaných 

nápojov 

• Uviedol 

najznámejšie druhy 

nesladených 

destilátov 

• Uviedol 

najznámejšie druhy 

likérov 

• Vysvetlil základné 

spôsoby 

servírovania 

liehovín 

• Uviedol 

charakteristiku, 

suroviny na výrobu 

miešaných nápojov 

a druhy miešaných 

nápojov 

• Uviedol pomôcky 

na prípravu 

miešaných nápojov 

• Popísal výrobu 

a skladovanie 

najznámejších 

druhov miešaných 

nápojov 

 

 

Fyziológia výživy 

6   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

• Tráviaca sústava  

 

3  

Chémia 

Suroviny 

Technológia 

• Vysvetliť úlohu 

tráviacej sústavy 

• Vysvetlil úlohu 

tráviacej sústavy 

Písomné 

skúšanie 

 

Didaktický 

test 

Písomná 

práca 
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• Opísať stavbu 

a význam ústnej 

dutiny, žalúdka, 

tenkého a hrubého 

čreva 

• Vysvetliť význam 

pečene, žlčníka 

a pankreasu pri 

trávení 

• Opísať proces 

vstrebávania 

  

• Opísal stavbu 

a význam ústnej 

dutiny, žalúdka, 

tenkého a hrubého 

čreva 

• Vysvetlil význam 

pečene, žlčníka 

a pankreasu pri 

trávení 

• Opísal proces 

vstrebávania 

 

Ústne 

skúšanie 

 

 

 

Ústne 

odpovede 

 

• Vylučovacia 

sústava 

3  • Opísať stavbu 

vylučovacej 

sústavy 

• Vysvetliť úlohu 

vylučovacej 

sústavy v procese 

látkového 

metabolizmu 

• Opísal stavbu 

vylučovacej 

sústavy 

• Vysvetlil úlohu 

vylučovacej 

sústavy v procese 

látkového 

metabolizmu 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

 

Zásady správnej 

výživy  

4   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

• Správna 

a nesprávna 

výživa  

 

4  

Chémia 

Suroviny 

Technológia 

 

 

• Vysvetliť pojem 

racionálna výživa  

• Vymenovať 

zásadotvorné 

a kyselinotvorné 

potraviny  

• Vysvetliť význam 

výživových 

• Vysvetlil pojem 

racionálna výživa  

• Vymenoval 

zásadotvorné 

a kyselinotvorné 

potraviny  

• Vysvetlil význam 

výživových 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede  
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odporúčaných 

dávok  

• Charakterizovať 

nevyváženú výživu 

a jej následky  

• Objasniť hlad, 

anorexiu a ich 

následky  

• Vysvetliť význam 

denného pitného 

režimu 

 

odporúčaných 

dávok  

• Charakterizoval 

nevyváženú výživu 

a jej následky  

• Objasnil hlad, 

anorexiu a ich 

následky  

• Vysvetlil význam 

denného pitného 

režimu 

Prezentácie 

žiakov 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne 

a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci 

v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických 

celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. 

Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania 

didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. 
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1. Charakteristika predmetu 

 

Odborný predmet technológia prípravy jedál je štruktúrovaný do tematických celkov ( tém a 

podtém). Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko 

súvisia so zabezpečovaním výživy, zložením potravín a prípravou pokrmov. Učivo sa skladá z 

poznatkov o potravinách, o predbežnej úprave základných surovín, o základných tepelných 

úpravách, o príprave teplých, studených pokrmov a múčnikov, o špeciálnych úpravách 

pokrmov a oboznámia sa aj s kuchyňou iných národov sveta. Pri výbere učiva sme pristupovali 

aj vzhľadom k jeho aplikácii v ďalších odborných predmetoch a odbornom výcviku s 

prihliadnutím na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj na proporcionalitu 

a primeranosť učiva podľa schopností žiakov. 

 

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy 

budovali na základe tolerancie, aby získali a osvojili si teoretické vedomosti a zručnosti v 

oblasti bezpečnej a hygienickej príprave pokrmov. Úlohou predmetu je oboznámiť žiakov aj s 

biologickou a energetickou hodnotou potravín, so zásadami správnej výživy, propagovať ju a 

uplatňovať vo vlastnej životospráve. Budeme žiakov viesť aj k hospodárnemu využívaniu 

potravín a k uplatňovaniu takých technologických postupov pri príprave pokrmov, ktoré vedú 

k zachovaniu biologickej hodnoty potravín. 

 

Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný s odbornými vyučovacími predmetmi 

odborný výcvik, potraviny a výživa, stolovanie. Metódy, formy a prostriedky vyučovania 

technológie prípravy jedál majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporovať 

ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri 

ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a 

spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším 

výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci 

učebného odboru. Pri výučbe používame formu výkladu, riadeného rozhovoru, preferujeme 

prácu s učebnicami a počítačom. Odporúčajú sa aj rôzne odborné časopisy s gastro tematikou. 

Súčasťou výučby sú aj laboratórne cvičenia, ktorých hodinovú dotáciu si určí vyučujúci 

primerane k celkovému počtu vyučovacích hodín pre príslušný tematický celok.  

 

Predmet Technológia prípravy jedál nadväzuje svojim obsahom na učivo základnej školy,  

rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. Jeho obsah je štrukturovaný do tematických celkov, tém 

a  podtém. Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získavajú počas štúdia v tomto predmete, súvisia 

so zabezpečovaním výživy, správnymi hygienickými predpismi, predbežnou a kuchynskou 

úpravou potravín, technologickými procesmi. Učivo sa skladá z poznatkov o všeobecných 

zásadách zaobchádzania s potravinami. Žiak si má uvedomiť, že technológia a jej jednotlivé 

procesy zaručujú hosťom kvalitné, technologicky, biologicky a správne pripravené pokrmy 

a nápoje. Preto sme pri výbere učiva rozvážne pristupovali i vzhľadom k aplikácii odborných 

Názov predmetu Technológia prípravy jedál 

Časový rozsah výučby 1, 1 hodín týždenne, spolu 63 vyučovacích 

hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov učebného  odboru 6468  F pomocník v kuchyni 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
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predmetov a s prihliadnutím na týždennú  dotáciu, tiež na proporcionalitu a primeranosť učiva 

podľa schopnosti žiakov.  

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu technológia prípravy jedál je poskytnúť žiakom súbor 

vedomostí, zručností a kompetencií o kuchynskej úprave surovín používaných pri príprave 

rôznych pokrmov o správnej technológii prípravy pokrmov s využitím nových moderných 

trendov v ich príprave pri dodržiavaní zásad správnej výrobnej praxe. Žiaci získajú poznatky o 

vybraných potravinách, rozšíria si vedomosti o najnovších technologických postupoch a 

trendoch v gastronómii. Osvoja si nové pojmy. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Vo vyučovacom predmete technológia prípravy jedál využívame pre utváranie a rozvíjanie 

nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom 

umožňujú: 

 

Schopnosti riešiť problémy 

- rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a 

prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, porovnávanie a 

pod.), 

- vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní,  

- hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by 

mohli prispieť k riešeniu daného problému, 

- posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, prípadne porovnávať 

aj rôzne riešenia daného problému, 

- používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach, pokiaľ je to možné. 

 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

- získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód 

a prostriedkov, ktoré majú k dispozícii, 

- zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k 

riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Metódy: výklad, rozhovor, riešenie úloh 

Formy práce: frontálna výučba, individuálna práca žiakov, skupinová práca žiakov, práca 

s knihou. 

Učebné zdroje 

Na podporu zapamätania a upevnenia si učiva žiaci budú používať učebnice, odbornú literatúru, 

audiovizuálnu techniku, čo najviac praktických pomôcok a špeciálneho inventára. 
 

 

Stratégie vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Úvod do predmetu, história Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 
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Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, s 

internetom, s internetom 

Zásady bezpečnosti, 

ochrany zdravia a hygieny 

pri práci v kuchyni  

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, s internetom 

Pracovné činnosti vo 

výrobnom stredisku 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, s internetom 

Výrobné stredisko Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, s internetom 

Predbežná úprava potravín  Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, s internetom 

Tepelné úpravy potravín  Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, s internetom 

Výpočet spotreby surovín 

pokrmov  

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, s internetom 

Polievky Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, s internetom 

Omáčky Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 
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Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Práca s knihou, s internetom 

Prílohy a doplnky k jedlám Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, s internetom 

Bezmäsité jedlá Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, s internetom 

Jatočné druhy mäsa, rýb, 

hydiny, zveriny, špeciálnych 

pokrmov 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, s internetom 

Jedlá na objednávku  Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, s internetom 

Múčniky, dezerty Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, s internetom 

Jedlá studenej kuchyne Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, s internetom 

Svetová gastronómia 

 

 

 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, s internetom 

Diétne jedlá a diferencovaná 

strava 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, s internetom 
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Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie 

zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

Úvod do predmetu, 

história 

Odborné časopisy: 

Gastro, Horeca, 

Apetít, Dobré jedlo, 

Minútka a iné 

Verčimáková, Ľ.: 

Technológia 1, 

2008,SPN - Mladé 

letá, s.r.o.,ISBN 978-

80-10-01437-8 

Konrád, Kendík: 

Materiálové spotrebné 

normy studenej 

a teplej kuchyne 

 

IKT 

PC 

Tabuľa 

Filpchart 

Obrázkový 

materiál 

Internet 

Bezpečnosť,ochrana 

zdravia a hygiena  

pri práci v kuchyni  

Odborné časopisy: 

Gastro, Horeca, 

Apetít, Dobré jedlo, 

Minútka a iné 

Verčimáková, Ľ.: 

Technológia 1, 

2008,SPN - Mladé 

letá, s.r.o.,ISBN 978-

80-10-01437-8 

Konrád, Kendík: 

Materiálové spotrebné 

normy studenej 

a teplej kuchyne 

 

PC 

Tabuľa 

Filpchart  

IKT 

Predpisy 

Vyhlášky 

Normy 

Ochranné 

pomôcky 

Internet  

CD – zdroje 

potravín  

Pracovné činnosti 

vo výrobnom 

stredisku 

Odborné časopisy: 

Gastro, Horeca, 

Apetít, Dobré jedlo, 

Minútka a iné 

Verčimáková, Ľ.: 

Technológia 1, 

2008,SPN - Mladé 

letá, s.r.o.,ISBN 978-

80-10-01437-8 

Konrád, Kendík: 

Materiálové spotrebné 

IKT 

PC 

Tabuľa 

Filpchart 

Obrázkový 

materiál 

Internet 
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normy studenej 

a teplej kuchyne 

 

Výrobné stredisko Odborné časopisy: 

Gastro, Horeca, 

Apetít, Dobré jedlo, 

Minútka a iné 

Verčimáková, Ľ.: 

Technológia 1, 

2008,SPN - Mladé 

letá, s.r.o.,ISBN 978-

80-10-01437-8 

Konrád, Kendík: 

Materiálové spotrebné 

normy studenej 

a teplej kuchyne 

 

IKT 

PC 

Tabuľa 

Filpchart 

Obrázkový 

materiál 

Internet 

Predbežná úprava 

potravín  

Odborné časopisy: 

Gastro, Horeca, 

Apetít, Dobré jedlo, 

Minútka a iné 

Verčimáková, Ľ.: 

Technológia 1, 

2008,SPN - Mladé 

letá, s.r.o.,ISBN 978-

80-10-01437-8 

Konrád, Kendík: 

Materiálové spotrebné 

normy studenej 

a teplej kuchyne 

 

PC 

Tabuľa 

Filpchart  

IKT 

Obrázkový 

materiál 

Gastro revue 

Internet  

Tepelné úpravy 

potravín 

Odborné časopisy: 

Gastro, Horeca, 

Apetít, Dobré jedlo, 

Minútka a iné 

Verčimáková, Ľ.: 

Technológia 1, 

2008,SPN - Mladé 

letá, s.r.o.,ISBN 978-

80-10-01437-8 

Konrád, Kendík: 

Materiálové spotrebné 

normy studenej 

a teplej kuchyne 

  

IKT 

PC 

Tabuľa 

Filpchart  

Zariadenie 

prevádzok 

Ochranné 

pomôcky 

Inventár 

a zariadenie 

Internet 

Výpočet spotreby 

surovín 

Konrád, Kendík: 

Materiálové spotrebné 

normy studenej 

a teplej kuchyne  

PC 

Tabuľa 

Filpchart  

IKT 

Materiálové 

spotrebné 

normy 

Tlačivá 

ŠEVT 

IKT 

Odborná 

literatúra 
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Verčimáková, Ľ.: 

Technológia 1, 

2008,SPN - Mladé 

letá, s.r.o.,ISBN 978-

80-10-01437-8 

 

Polievky  Odborné časopisy: 

Gastro, Horeca, 

Apetít, Dobré jedlo, 

Minútka a iné 

Verčimáková, Ľ.: 

Technológia 1, 

2008,SPN - Mladé 

letá, s.r.o.,ISBN 978-

80-10-01437-8 

Konrád, Kendík: 

Materiálové spotrebné 

normy studenej 

a teplej kuchyne 

 

PC 

Tabuľa 

Filpchart  

IKT 

Materiáloé 

spotrebné 

normy 

Odborná 

literatúra 

Internet 

Omáčky Odborné časopisy: 

Gastro, Horeca, 

Apetít, Dobré jedlo, 

Minútka a iné 

Verčimáková, Ľ.: 

Technológia 2, 2009, 

SPN - Mladé letá, 

s.r.o.,ISBN 978-80-

10-01664-8 

Konrád, Kendík: 

Materiálové spotrebné 

normy studenej 

a teplej kuchyne 

  

IKT  

PC 

Tabuľa 

Filpchart  

Materiálové 

spotrebné 

normy 

Odborná 

literatúra 

Internet 

Prílohy a doplnky   

k jedlám 

Odborné časopisy: 

Gastro, Horeca, 

Apetít, Dobré jedlo, 

Minútka a iné 

Verčimáková, Ľ.: 

Technológia 2, 2009, 

SPN - Mladé letá, 

s.r.o.,ISBN 978-80-

10-01664-8 

Konrád, Kendík: 

Materiálové spotrebné 

normy studenej 

a teplej kuchyne 

 

IKT  

PC 

Tabuľa 

Filpchart  

Materiálové 

spotrebné 

normy 

Odborná 

literatúra 

Internet 
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Bezmäsité jedlá Odborné časopisy: 

Gastro, Horeca, 

Apetít, Dobré jedlo, 

Minútka a iné 

Verčimáková, Ľ.: 

Technológia 2, 2009, 

SPN - Mladé letá, 

s.r.o.,ISBN 978-80-

10-01664-8 

Konrád, Kendík: 

Materiálové spotrebné 

normy studenej 

a teplej kuchyne 

 

IKT 

PC 

Tabuľa 

Filpchart  

Materiálové 

spotrebné 

normy 

Odborná 

literatúra 

Internet 

Jatočné druhy mäsa, 

rýb, hydiny, 

zveriny, 

špeciálnych 

pokrmov 

Odborné časopisy: 

Gastro, Horeca, 

Apetít, Dobré jedlo, 

Minútka a iné 

Verčimáková, Ľ.: 

Technológia 2, 2009, 

SPN - Mladé letá, 

s.r.o.,ISBN 978-80-

10-01664-8 

Technológia 3, 2011, 

SPN - Mladé letá, 

s.r.o.,ISBN 978-80-

10-01883-3 

Odborné časopisy: 

Gastro, Horeca, 

Apetít, Dobré jedlo 

Brhlík, Romaňuk, 

Matejka: Technológia 

Konrád, Kendík: 

Materiálové spotrebné 

normy studenej 

a teplej kuchyne 

 

IKT  

PC 

Tabuľa 

Filpchart  

Materiálové 

spotrebné 

normy 

Odborná 

literatúra 

Vlastné 

kalkulácie 

Jedlá na objednávku         Odborné časopisy: 

Gastro, Horeca, 

Apetít, Dobré jedlo, 

Minútka a iné 

Technológia 3, 2011, 

SPN - Mladé letá, 

s.r.o.,ISBN 978-80-

10-01883-3 

Odborné časopisy: 

Gastro, Horeca, 

Apetít, Dobré jedlo 

Brhlík, Romaňuk, 

Matejka: Technológia 

IKT  

PC 

Tabuľa 

Filpchart  

Materiálové 

spotrebné 

normy  

Odborná 

literatúra 

Internet 
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Konrád, Kendík: 

Materiálové spotrebné 

normy studenej 

a teplej kuchyne 

 

Múčniky, dezerty Odborné časopisy: 

Gastro, Horeca, 

Apetít, Dobré jedlo, 

Minútka a iné 

Technológia 3, 2011, 

SPN - Mladé letá, 

s.r.o.,ISBN 978-80-

10-01883-3 

Odborné časopisy: 

Gastro, Horeca, 

Apetít, Dobré jedlo 

Brhlík, Romaňuk, 

Matejka: Technológia 

Konrád, Kendík: 

Materiálové spotrebné 

normy studenej 

a teplej kuchyne 

  

IKT 

PC 

Tabuľa 

Filpchart  

Materiálové 

spotrebné 

normy 

Cukrárske 

spotrebné 

normy 

Odborná 

literatúra 

Internet 

Jedlá studenej 

kuchyne 

Odborné časopisy: 

Gastro, Horeca, 

Apetít, Dobré jedlo, 

Minútka a iné 

Verčimáková, Ľ.: 

Technológia 4, 2012, 

SPN - Mladé letá, 

s.r.o.,ISBN 978-80-

10-02277-9  

Konrád, Kendík: 

Materiálové spotrebné 

normy studenej 

a teplej kuchyne 

 

IKT 

PC 

Tabuľa 

Filpchart 

Materiálové 

spotrebné 

normy 

Internet 

Medzinárodná 

gastronómia 

 

 

 

Odborné časopisy: 

Gastro, Horeca, 

Apetít, Dobré jedlo, 

Minútka a iné 

Verčimáková, Ľ.: 

Technológia 4, 2012, 

SPN - Mladé letá, 

s.r.o.,ISBN 978-80-

10-02277-9  

Konrád, Kendík: 

Materiálové spotrebné 

normy studenej 

a teplej kuchyne 

IKT 

PC 

Tabuľa 

Filpchart 

Materiálové 

spotrebné 

normy 

Odborná 

literatúra 

Internet 
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ROČNÍK: Prvý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Technológia prípravy jedál 1 hodina týždenne, spolu 33  vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

 

Úvod do predmetu 
1 Medzipredmetové vzťahy 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

 Oboznámenie  

s obsahom učiva prvého 

ročníka  

1 

 

Odborný výcvik 

 

    

I. Bezpečnosť, ochrana 

zdravia a hygiena pri 

práci v kuchyni, 

program HACCP, 

hygienické požiadavky, 

osobná hygiena, 

hygiena pracoviska  

5 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Základné ustanovenia 

a predpisy o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri 

práci, povinnosti 

zamestnanca, povinnosti 

zamestnávateľa 

1 

Odborný výcvik 

Stolovanie 

Náuka o potravinách  

Uviesť právne normy 

o BOZP 

Vymenovať povinnosti 
zamestnávateľa 

a zamestnanca ohľadom 

BOZP 

Zdôvodniť bežné 

bezbečnostné predpisy na 

pracovisku 

Uviedol  právne normy 

o BOZP 

Vymenoval povinnosti 
zamestnávateľa 

a zamestnanca ohľadom 

BOZP 

Zdôvodnil bežné 

bezbečnostné predpisy na 

pracovisku 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Program HACCP 1 

Uviesť riziká úrazov pri 

práci v kuchyni 

Popísať postup prvej 

pomoci pri úrazoch v 

kuchyni 

Uviedol  riziká úrazov pri 

práci v kuchyni 

Popísal postup prvej 

pomoci pri úrazoch v 

kuchyni 

 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

Písomné odpovede 
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Hygienické požiadavky 1 

Charakterizovať hygienu 

a jej význam 

Vysvetliť rozdelenie 

hygieny pri príprave 

pokrmov  

Vysvetliť požiadavky 

osobnej hygieny 

Vysvetliť význam 

zdravotného preukazu 

Zdôvodniť požiadavky na 

hygienu  pracoviska 
výrobného strediska 

Vysvetliť hygienické 

požiadavky pri príprave 

a expedícii jedál 

Charakterizoval hygienu 

a jej význam 

Vysvetlil rozdelenie 

hygieny pri príprave 

pokrmov  

Vysvetlil požiadavky 

osobnej hygieny 

Vysvetlil význam 

zdravotného preukazu 

Zdôvodnil  požiadavky na 

hygienu  pracoviska 
výrobného strediska 

Vysvetlil  hygienické 

požiadavky pri príprave 

a expedícii jedál 

 

 

Ústne skúšanie 

 

Ústne frontálne 

skúšanie  

 

 

Ústna odpoveď 

 

 

Ústne odpovede 

 

 

Osobná hygiena 1 

Charakterizovať osobnú 

hygienu 

 

Charakterizoval osobnú 

hygienu 

 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 

Písomné odpovede 

Hygiena pracoviska  

 
1 

Charakterizovať hygienu 

pracoviska  

Charakterizoval hygienu 

pracoviska 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 
Písomné 

skúšanie 

 

 

 

 

Ústne odpovede 

 

Ústna odpoveď 

 

 

Písomné odpovede 

II. Pracovné činnosti vo 

výrobných strediskách  
3 

Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 
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Pracovné činnosti vo 

výrobných strediskách  

 

Odborný výcvik 

Stolovanie 

Popísať jednotlivé časti 

výrobného strediska 

Uviesť druhy skladov 

a ich využitie 

Charakterizovať pojem 

dispozičné riešenie 

výrobného strediska 

Zdôvodniť oddelenie 

jednotlivých častí 

výrobného strediska 

 

Popísal jednotlivé časti 

výrobného strediska 

Uviedol druhy skladov 

a ich využitie 

Charakterizoval pojem 

dispozičné riešenie 

výrobného strediska 

Zdôvodnil oddelenie 

jednotlivých častí 

výrobného strediska 

 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne skúšanie 
 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Ústna odpoveď 

 

Písomné odpovede 

Základné pracovné 

činnosti pred začatím 
prevádzky  

Pracovná činnosť počas 

prevádzky  

 

Pracovná činnosť po 

ukončení prevádzky  

3 

Popísať zakladné činnosti 

pred, počas a po skončení 

prevádzky 

Popísal zakladné činnosti 

pred, počas a po skončení 

prevádzky 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Ústna odpoveď 

 

 

Písomné odpovede 

III. Predbežná úprava  

potravín rastlinného a 

živočišného pôvodu  

5 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

  

Odborný výcvik 

Náuka o potravinách 

 

   

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 

Písomné odpovede 

Predbežná úprava 

potravín rastlinného 

pôvodu 

Základné spracovanie 

zemiakov 

1 

Popísať suché a mokré 

čistenie rôznych 
rastlinných surovín 

Popísať spôsoby 

spracovania jednotlivých 

druhov rastlinných 

potravín  

- ovocia, zemiakov, 

zeleniny 

Popísal suché a mokré 

čistenie rôznych 
rastlinných surovín 

Popísal spôsoby 

spracovania jednotlivých 

druhov rastlinných 

potravín  

- ovocia, zemiakov, 

zeleniny 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 
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Predbežná úprava 

surovín živočíšneho 

pôvodu (ryby, hydina, 

zverina) 

1 

Popísať kuchynské 

opracovanie hydiny 

Popísať kuchynské 

opracovanie rýb 

Uviesť znaky čerstvosti 

zabitých rýb 

Popísať kuchynské 

opracovanie drobných 
zvierat 

  

Popísal kuchynské 

opracovanie hydiny 

Popísal kuchynské 

opracovanie rýb 

Uviedol znaky čerstvosti 

zabitých rýb 

Popísal kuchynské 

opracovanie drobných 

zvierat 

Popísal predbežnú úpravu 

mäsa jatočného dobytka  
Popísal ostatné predbežné 

úpravy mäsa - 

odblaňovanie, plnenie, 

mletie, špikovanie, 

krájanie, rolovanie  

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Písomné                

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 

Písomné odpovede 

 

Predbežná úprava mäsa 

Predbežné tepelné úpravy 

Korenenie potravín 

Dokončovanie prípravy 

pokrmov 

3 

Popísať predbežnú úpravu 

mäsa jatočného dobytka  

Popísať ostatné predbežné 

úpravy mäsa - 

odblaňovanie, plnenie, 

mletie, špikovanie, 

krájanie, rolovanie 

Popísal predbežnú úpravu 

mäsa jatočného dobytka  

Popísal ostatné predbežné 

úpravy mäsa - 

odblaňovanie, plnenie, 

mletie, špikovanie, 

krájanie, rolovanie 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 

 
 

Písomné odpovede 

 

IV. Tepelné  úpravy 

potravín 
4 

Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Varenie  1 
Odborný výcvik 

Náuka o potravinách      

Definovať varenie 

Uviesť druhy varenia 

Uviesť činitele pôsobiace 

pri varení a ich vplyv  

Popísať zásady 

a technologický postup 

varenia jednotlivých 

druhov potravín - mäsa 

jatočných zvierat, rýb, 

hydiny, zveriny, zeleniny, 
cestovín  

Definoval varenie 

Uviedol druhy varenia 

Uviedol činitele 

pôsobiace pri varení a ich 

vplyv  

Popísal  zásady 

a technologický postup 

varenia jednotlivých 

druhov potravín - mäsa 

jatočných zvierat, rýb, 

hydiny, zveriny, zeleniny, 
cestovín  

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede  

 

 

 

Písomné odpovede 
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 Dusenie   1 

Definovať dusenie 

Uviesť činitele pôsobiace 

pri dusení 

Charakterizovať druhy 

dusenia 

Popísať zásady 

a technologický postup 

dusenia jednotlivých 

druhov potravín - mäsa 

jatočných zvierat, rýb, 

hydiny, zveriny, zeleniny, 
cestovín 

  

Definoval dusenie 

Uviedol  činitele 

pôsobiace pri dusení 

Charakterizoval druhy 

dusenia 

Popísal zásady 

a technologický postup 

dusenia jednotlivých 

druhov potravín - mäsa 

jatočných zvierat, rýb, 

hydiny, zveriny, zeleniny, 
cestovín 

  

 Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Písomné odpovede 

 

Ústna odpoveď 

 

Pečenie 1 

Definovať pečenie 

Uviesť činitele pôsobiace 

pri pečení 

Charakterizovať 

jednotlivé druhy pečenia - 

pečenie v rúre, na panvici, 

na ražni, na rošte, 

zapekanie 

Popísať zásady 

a technologický postup 

pečenia jednotlivých 
druhov potravín - mäsa 

jatočných zvierat, rýb, 

hydiny, zveriny, zeleniny 

  

Definoval pečenie 

Uviedol činitele 

pôsobiace pri pečení 

Charakterizoval jednotlivé 

druhy pečenia - pečenie 

v rúre, na panvici, na 

ražni, na rošte, zapekanie 

Popísal zásady 

a technologický postup 

pečenia jednotlivých 

druhov potravín - mäsa 
jatočných zvierat, rýb, 

hydiny, zveriny, zeleniny 

  

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 

 

Písomné odpovede 

Vyprážanie 1 

Definovať vyprážanie 

Uviesť činitele pôsobiace 

pri pečení 

Popísať zásady 

a technologický postup 

vyprážania rôznych 

surovín -  mäsa jatočných 

zvierat, rýb, hydiny, 

zeleniny, ovocia, 
zemiakov   

Definoval vyprážanie 

Uviedol  činitele 

pôsobiace pri pečení 

Popísal zásady 

a technologický postup 

vyprážania rôznych 

surovín - mäsa jatočných 

zvierat, rýb, hydiny, 

zeleniny, ovocia, 
zemiakov   

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

 

Ústne odpovede 

 

 

Písomné odpovede 
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V.Výpočet spotreby 

surovín.  
2 

Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Zásady pri výpočte 

spotreby surovín 
1 

Matematika 

Odborný výcvik 

Uviesť zásady pri výpočte 

spotreby surovín  

Vysvetliť pojmy straty 

a zámena surovín 

Popísať Receptúry  - 

druhy, význam, náležitosti 

Uviedol  zásady pri 

výpočte spotreby surovín  

Vysvetlil pojmy straty 

a zámena surovín 

Popísal Receptúry  - 

druhy, význam, náležitosti 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 

 

Písomné odpovede 

Výpočet spotreby 

surovín, kalkulácie  
1    

Vypočítať spotrebu 

surovín na prípravu 
konkrétneho pokrmu 

teplej a studenej kuchyne  

Navrhnúť vlastnú 

kalkuláciu pokrmu 

Vypočítať cenu surovín na 

prípravu  jedál 

Vypočítal spotrebu 

surovín na prípravu 
konkrétneho pokrmu 

teplej a studenej kuchyne  

Navrhol  vlastnú 

kalkuláciu pokrmu 

Vypočítal cenu surovín na 

prípravu  jedál 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 

 

Písomné odpovede 

VI. Polievky  5 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Charakteristika, význam, 

rozdelenie polievok 
1 

Odborný výcvik 

       Náuka o potravinách  

Stolovanie   

Charakterizovať polievky 
Vysvetliť význam 

polievok vo výžive Uviesť 

rozdelenie polievok   

Uviesť možnosti 

dávkovania polievok 

Charakterizoval polievky 
Vysvetllil  význam 

polievok vo výžive 

Uviedol  rozdelenie 

polievok   

Uviedol  možnosti 

dávkovania polievok 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 

Základné vývary 1 

Charakterizovať vývary 

Popísať základné vývary 

a ich použitie 

Popísať technologický 

postup pri  príprave 

základných vývarov 

Charakterizoval vývary 

Popísal základné vývary 

a ich použitie 

Popísal technologický 

postup pri  príprave 

základných vývarov 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Ústna odpoveď 
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Hnedé polievky 1 

Charakterizovať hnedé 

polievky Popísať 

technologický postup pri 

ich príprave - z hovädzích 

vývarov, z hydinových 

vývarov, zo zveriny, z rýb 

a pod. 

Charakterizoval hnedé 

polievky Popísal 

technologický postup pri 

ich príprave - z hovädzích 

vývarov, z hydinových 

vývarov, zo zveriny, z rýb 

a pod. 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 

Písomné odpovede 

Závarky a vložky do 

polievok 
1 

Charakterizovať závarky 

a vložky do polievok 

Vysvetliť spôsob ich 

podávania 

Vymenovať rôzne druhy 

vložiek a závariek  
Popísať postup prípravy 

jednotlivých vložiek a 

závariek 

Charakterizoval závarky 

a vložky do polievok 

Vysvetlil spôsob ich 

podávania 

Vymenoval rôzne druhy 

vložiek a závariek  
Popísal postup prípravy 

jednotlivých vložiek a 

závariek 

 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

 
Písomné 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 

 
 

Písomné odpovede 

Biele polievky 1 

  

Charakterizovať biele 

polievky 

Uviesť rozdelenie bielych 

polievok a príklady na 

jednotlivé druhy  

Popísať prípravu 

jednotlivých druhov 

bielych polievok  

  

Charakterizoval biele 

polievky 

Uviedol rozdelenie 

bielych polievok 

a príklady na jednotlivé 

druhy  

Popísal prípravu 

jednotlivých druhov 

bielych polievok  

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 

Ústna odpoveď 

 

 

VII. Omáčky 4 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 
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Význam, druhy, zásady 

pri príprave omáčok 
1 

Odborný výcvik 

Stolovaniue 

Náuka o potravinách 

Vysvetliť význam omáčok 

Uviesť rozdelenie omáčok 

a ich charakteristiku 

Popísať zásady pri 

príprave omáčok 

a požiadavky na vlastnosti 

omáčok  

 

Vysvetlil význam omáčok 

Uviedol  rozdelenie 

omáčok a ich 

charakteristiku 

Popísal zásady pri 

príprave omáčok  

a požiadavky na vlastnosti 

omáčok  

 

Ústne frontálne  Ústne odpovede 

Biele omáčky základné a 

odvodené 
1 

Charakterizovať biele 

omáčky 

Popísať postup prípravy 

a použitie základných 
bielych omáčok 

Popísať postup prípravy 

odvodených bielych 

omáčok 

Charakterizovať biele 

omáčky 

Popísať postup prípravy 

a použitie základných 
bielych omáčok 

Popísať postup prípravy 

odvodených bielych 

omáčok 

Ústne frontálne 

skúšanie 
 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 

Ústna odpoveď 

 

Hnedé omáčky základné 

a odvodené 
1 

Popísať  technologický 

postup prípravy,  

vlastnosti  a použitie 

základných hnedých 

omáčok 

Popísať  technologický 

postup prípravy 

odvodených hnedých 

omáčok      

Popísať  technologický 

postup prípravy,  

vlastnosti  a použitie 

základných hnedých 

omáčok 

Popísať  technologický 

postup prípravy 

odvodených hnedých 

omáčok      

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 
 

 

Ústna odpoveď 

 

Studené omáčky 1 

Uviesť rozdelenie 
studených omáčok a ich 

používanie 

Popísať  technologický 

postup prípravy  

jednotlivých druhov 

studených omáčok  

Uviesť rozdelenie 
studených omáčok a ich 

používanie 

Popísať  technologický 

postup prípravy  

jednotlivých druhov 

studených omáčok  

Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

VIII. Prílohy a doplnky 

k  jedlám 
4 

Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 
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Charakteristika príloh 1 

 

Odborný výcvik 

Náuka o potravinách 

Stolovanie 

Vysvetliť význam príloh 

Uviesť rozdelenie príloh 

podľa surovín 

Uviesť dávkovanie príloh 

Vysvetlil význam príloh 

Uviedol  rozdelenie príloh 

podľa surovín 

Uviedol dávkovanie 

príloh 

Ústne skúšanie 

 
Ústna odpoveď 

 

Prílohy zo zemiakov, 

zeleniny, múky, cestovín, 

ryže, obilnín, strukovín 

2 

Popísať technologický 

postup pri príprave 
rôznych druhov príloh 

Popísal technologický 

postup pri príprave 
rôznych druhov príloh 

Ústne frontálne  

skúšanie 

Ústne odpovede 

 

Jednoduché šaláty, 

marinády, drezingy, 

doplnky 

1 

Charakterizovať 

jednoduché šaláty 

Popísať prípravu marinád 

a dressingov 

Uviesť príklady 

jednoduchých šalátov 
a postup ich prípravy  

Popísať prípravu 

doplnkov k jedlám 

z ovocia a zeleniny 

Charakterizoval 

jednoduché šaláty 

Popísal prípravu marinád 

a dressingov 

Uviedol príklady 

jednoduchých šalátov 
a postup ich prípravy  

Popísal prípravu doplnkov 

k jedlám z ovocia a 

zeleniny 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 
Písomné 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Ústna odpoveď 

 

 

Písomné odpovede 
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ROČNÍK:  druhý                  

 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Technológia prípravy jedál 1 hodina týždenne, spolu 30  vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

I. Bezmäsité jedlá  7  Žiak má: Žiak:   

Bezmäsité jedlá zo 

zemiakov, zeleniny, 

múky, strukovín, ovocia  

zeleniny, tvarohu, syrov 

4 

Odborný výcvik 

Stolovanie 

Náuka o potravinách 

Poznať bezmäsité jedlá zo 

zemiakov, zelenín, múky. 

Strukovín, ovocia, 

zeleniny, tvarohu, syrov 

Poznal bezmäsité jedlá zo 

zemiakov, zelenín, múky. 

Strukovín, ovocia, 

zeleniny, tvarohu, syrov 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Písomné odpovede 

Vhodné tepelné úpravy 

pri príprave bezmäsitých 

jedál 

3  
Popísať vhodné tepelné 

úpravy bezmäsitých jedál 

Popísal vhodné tepelné 

úpravy bezmäsitých jedál 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Písomné odpovede 

II. Múčniky a dezerty 3 

Odborný výcvik 

Stolovanie 

Náuka o potravinách  

Žiak má: Žiak:   

Charakteristika múčnikov 

a dezertov 
1  

Charakterizovať múčniky a 

dezerty 

Charakterizoval múčniky 

a dezerty 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Písomné odpovede 

Rozdelenie múčnikov a 

dezertov 
1  

Rozdeliť múčniky a 

dezerty 

Rozdelil múčniky a 

dezerty 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Písomné odpovede 

Príprava dezertov a 

múčnikov 
1  

Popísať prípravu dezertov 

a nmúčnikov 

Popísal prípravu dezertov 

a nmúčnikov 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Písomné odpovede 
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III. Jedlá z hovädzieho 

mäsa 
4 

Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Charakteristika 

hovädzieho mäsa,  

význam, delenie 

a použitie  častí 

     1 

Náuka o potravinách 

Stolovanie 

Odborný výcvik 

Charakterizovať hovädzie 

mäso 

Vysvetliť jeho význam vo 

výžive 

Popísať rozdelenie 

a kuchynské použitie 
jednotlivých častí  

Uviesť dávkovanie 

krájaného mäsa 

Charakterizoval hovädzie 

mäso 

Vysvetlil jeho význam vo 

výžive 

Popísal rozdelenie 

a kuchynské použitie 
jednotlivých častí  

Uviedol dávkovanie 

krájaného mäsa 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Seminárna práca 

Varenie a dusenie  

hovädzieho mäsa  
1 

Vymenovať vhodné časti 

na varenie 

Popísať spôsoby varenia 

a použitie vareného mäsa 

Vymenoval vhodné časti 

na varenie 

Popísal spôsoby varenia 

a použitie vareného mäsa 

Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

  

Vymenovať časti mäsa 

vhodné na dusenie  

Popísať prípravu a druhy 

základov na dusenie 

Popísať  predbežnú úpravu 

a priebeh dusenia vcelku 

a na porcie  
Charakterizovať konkrétne 

hovädzie pečienky 

a popísať postup ich 

prípravy 

Charakterizovať roštenky, 

závitky, guľáše, tokáne 

a popísať postup prípravy 

konkrétnych pokrmov 

Vymenoval časti mäsa 

vhodné na dusenie  

Popísal prípravu a druhy 

základov na dusenie 

Popísal  predbežnú úpravu 

a priebeh dusenia vcelku 

a na porcie  
Charakterizoval konkrétne 

hovädzie pečienky 

a popísať postup ich 

prípravy 

Charakterizoval roštenky, 

závitky, guľáše, tokáne 

a popísal postup prípravy 

konkrétnych pokrmov 

 

Ústne skúšanie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Ústne odpovede 

Písomné odpovede 

Pečenie hovädzieho mäsa 

na anglický spôsob 
1 

Charakterizovať a popísať 

postup pečenia na anglický 

 spôsob 

Charakterizovať 

konkrétne pokrmy 
a popísať postup ich 

prípravy 

Charakterizoval a popísať 

postup pečenia na 

anglický 

 spôsob 

Charakterizoval 
konkrétne pokrmy 

a popísať postup ich 

prípravy 

Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 
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Hovädzie vnútornosti 1 

Vysvetliť význam 

vnútorností vo výžive 

Popísať predbežnú úpravu 

a  tepelnú úpravu 

jednotlivých vnútorností  

Charakterizovať 

konkrétne pokrmy 

z vnútorností a popísať 

postup ich prípravy 

Vysvetlil význam 

vnútorností vo výžive 

Popísal predbežnú úpravu 

a  tepelnú úpravu 

jednotlivých vnútorností  

Charakterizoval 

konkrétne pokrmy 

z vnútorností a popísať 

postup ich prípravy 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 

Písomné odpovede 

IV. Jedlá z teľacieho 

mäsa 
4 

Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Teľacie mäso – 

rozdelenie teľacieho 

mäsa, použitie 

jednotlivých častí 

1 

      

Náuka o potravinách  

    Odborný výcvik 

   Stolovanie 

 

Charakterizovať a popísať 

význam vo výžive, správne 

rozdeliť a použiť časti 

Charakterizoval a popísať 

význam vo výžive, 

správne rozdelil a použil 

časti 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

  Ústne odpovede 

Písomné odpovede 

Varenie a dusenie 

teľacieho mäsa 
1 

Vymenovať časti mäsa 

vhodné na varenie 

a zaprávanie 

Definovať zaprávanie 

Popísať využitie varených 

pokrmov z teľacieho mäsa 

Charakterizovať 
Zaprávané pokrmy 

a popísať postup ich 

prípravy 

Vymenoval časti mäsa 

vhodné na varenie 

a zaprávanie 

Definoval zaprávanie 

Popísať využitie varených 

pokrmov z teľacieho mäsa 

Charakterizoval 
Zaprávané pokrmy 

a popísal postup ich 

prípravy 

Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

  

Vymenovať časti mäsa 

vhodné na dusenie  

Popísať postup prípravy 

dusených pokrmov vcelku 

a na porcie 

Charakterizovať 

konkrétne  dusené pokrmy 

a popísať ich prípravy 

Vymenoval časti mäsa 

vhodné na dusenie  

Popísal postup prípravy 

dusených pokrmov vcelku 

a na porcie 

Charakterizoval 

konkrétne  dusené pokrmy 

a popísať ich prípravy 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne skúšanie 

 

  Ústne odpovede 

Ústna odpoveď 

Pečenie a vyprážanie 1 

Vymenovať časti mäsa 

vhodné na pečenie   

Popísať postup prípravy 

pečených  pokrmov  

Vymenoval časti mäsa 

vhodné na pečenie   

Popísal postup prípravy 

pečených  pokrmov  

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne skúšanie 

Ústne odpovede 



125 

  
 

 

Teľacie vnútornosti 1 

Vymenovať teľacie 

vnútornosti 

Popísať ich predbežnú a 

tepelnú úpravu 

Charakterizovať 

konkrétne pokrmy z 
vnútorností 

Vymenovať teľacie 

vnútornosti 

Popísať ich predbežnú a 

tepelnú úpravu 

Charakterizovať 

konkrétne pokrmy z 
vnútorností 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné                          

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomné odpovede 

V. Jedlá z bravčového 

mäsa 4 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Bravčové mäso – 

rozdelenie bravčového 

mäsa, použitie 

jednotlivých častí 

1 

    Odborný výcvik 

Náuka o potravinách 

Stolovanie 

Charakterizovať a popísať 

význam bravčového mäsa 

vo výžive  

Rozdeliť a použiť časti 

Charakterizoval a popísal 

význam vo výžive  

RrRozdelil a použil časti 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

  Ústne odpovede 

Písomné odpovede 

Varenie, dusenie 

bravčového mäsa 1 

Vymenovať časti mäsa 

vhodné na varenie  

Popísať využitie vareného 

mäsa   

Vymenoval časti mäsa 

vhodné na varenie  

Popísal využitie vareného 

mäsa   

Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Pečenie a vyprážanie 

bravčového mäsa 1   
Ústne frontálne 

skúšanie 

  Ústne odpovede 

 

 Vnútornosti a pokrmy 

pri bravčových hodoch 1 

Popísať spôsoby úpravy 

bravčových vnútorností 

Charakterizovať pokrmy 

bravčových hodov 

a popísať postup ich 

prípravy 

 

Popísať spôsoby úpravy 

bravčových vnútorností 

Charakterizoval pokrmy 

bravčových hodov 

a popísal postup ich  

prípravy 

 

Ústne frontálne 

skúšanie 

                      

 

Ústne odpovede 

 

VI. Jedlá z baranieho 

mäsa 2 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Baranie mäso – 

charakteristika, 

rozdelenie 
1 

         Odborný výcvik   

       Náuka o potravinách 

Stolovanie 

 

Charakterizovať a popísať 

význam vo výžive 

Žiak má rozdeliť a použiť 

časti 

Charakterizoval a popísať 

význam vo výžive, 

správne rozdelil a použil 

časti 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

  Ústna odpoveď 

Písomné odpovede 
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Tepelné úpravy 

baranieho mäsa 1 

     

 
Vymenovať vhodné časti 

mäsa 

Charakterizovať varené 

a zaprávané pokrmy a 

popísať postup ich prípravy 

Vymenovať vhodné časti 

mäsa 

Charakterizovať varené 

a zaprávané pokrmy a 

popísať postup ich 

prípravy 

Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

VII. Jedlá z ostatných 

jatočných zvierat 2 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Jahňacie a kozľacie mäso 1 

 

Odborný výcvik   

       Náuka o potravinách 

Stolovanie 
 

Charakterizovať a popísať 

význam vo výžive 
Správne rozdeliť a použiť 

časti 

Popísať spôsoby prípravy 

pokrmov rôznymi 

tepelnými úpravami 

Charakterizoval a popísať 

význam vo výžive 
Správne rozdelil a použil 

časti 

Popísal spôsoby prípravy 

pokrmov rôznymi 

tepelnými úpravami 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Písomné 

odpovede 

  Ústne odpovede 
 

 

 

Písomné odpovede 

Zajačie a králičie mäso 1 

Charakterizovať a popísať 

význam vo výžive  

Správne rozdeliť a použiť 

časti 

Popísať spôsoby prípravy 

pokrmov rôznymi 

tepelnými úpravami 

Charakterizoval a popísal 

význam vo výžive  

Správne rozdelil a použiť 

časti 

Popísal spôsoby prípravy 

pokrmov rôznymi 

tepelnými úpravami 

 

Ústne skúšanie 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

  Ústna odpoveď  

 

Ústne odpovede 

 

Písomné odpovede 

 

VIII. Jedlá z rýb, plodov 

mora a iných 

studenokrvných  

živočíchov 

2 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Charakteristika mäsa rýb, 

význam vo výžive, 

rozdelenie 
1 

        

Odborný výcvik 

Náuka o potravinách 

Stolovanie 

Charakterizovať mäso 

rýb, vysvetliť jeho 

význam vo výžive 

Uviesť rozdelenie rýb 

a vodných živočíchov   

Charakterizoval mäso 
rýb, vysvetlil jeho 

význam vo výžive 

Uviedol rozdelenie rýb 

a vodných živočíchov   

 

Ústne skúšanie 
Ústna odpoveď 

 

Tepelné úpravy pri príprave 

pokrmov z rýb 
1 

Popísať jednotlivé druhy 

tepelnej úpravy rýb  

Popísal jednotlivé druhy 

tepelnej úpravy rýb  

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 
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Popísať prípravu rýb na 

modro 

Popísal prípravu rýb na 

modro 

IX. Jedlá z hydiny 2 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Charakteristika, rozdelenie 

a význam hydiny vo výžive 
1 

 

Charakterizovať mäso 
hydiny, vysvetliť jeho 

význam vo výžive 

Uviesť rozdelenie hydiny    

Charakterizoval mäso 

hydiny, vysvetlil jeho 
význam vo výžive 

Uviedol rozdelenie 

hydiny    

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Tepelné úpravy pri príprave 

pokrmov z hydiny, plnky 
     1 

Popísať tepelné úpravy a  

spôsoby prípravy rôznych 

druhov hydiny 

Uviesť vhodné prílohy 

Uviesť postup prípravy 

rôznych druhov plniek 

a ich použitie  

Vysvetliť drezírovanie 

hydiny 

Popísať vykosťovanie 
a porciovanie hydiny 

Popísal tepelné úpravy a  

spôsoby prípravy rôznych 

druhov hydiny 

Uviedol vhodné prílohy 

Uviedol  postup prípravy 

rôznych druhov plniek 

a ich použitie  

Vysvetlil drezírovanie 

hydiny 

Popísal vykosťovanie 
a porciovanie hydiny 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne 

a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci 

v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete môže pripraviť vyučujúci súborný didaktický test na overenie 

komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých 

tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického 

testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak môže mať možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín 

opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho 

hodnotenia uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  
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Stolovanie 

Názov predmetu Stolovanie 

Časový rozsah výučby 1, 1 hodina týždenne, spolu 63 vyučovacích 

hodín 

Ročník  Prvý ,druhý 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Názov školského vzdelávacieho 

programu 

Stravovacie služby 

Kód a názov ŠVP 62 Ekonomické vedy, 63, 64 Ekonomika 

a organizácia, obchod a služby II 

Kód a názov učebného odboru 6468  F pomocník v kuchyni 

Stupeň vzdelania nižšie stredné odborné vzdelanie 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia  denná 

 

Charakteristika predmetu 

V učebnom predmete  technika obsluhy majú žiaci získať trvalé vedomosti, osvojiť si zručnosti 

a návyky stolovania v závodoch spoločného stravovania. Úlohou predmetu je pripraviť žiakov 

na ich budúce povolanie, v ktorom uplatnia získané vedomosti a zručnosti. 

Cieľom predmetu je poskytnúť žiakom vedomosti o technike jednoduchej a zložitej obsluhy, 

slávnostného stolovania a oboznámiť ich s bežným a špeciálnym inventárom používaným pri 

obsluhe. 

Obsah učiva má úzke väzby na ostatné odborné predmety, hlavne na odborný výcvik, kde si 

žiaci precvičujú a upevňujú získané vedomosti a zručnosti. Dôležité je dodržiavanie zásad 

hygieny a bezpečnosti pri práci. Dôležitou súčasťou vzdelávania je spoločenský bontón, dobré 

spoločenské vystupovanie a správanie. V jednotlivých ročníkoch si žiaci upevňujú vedomosti 

z problematiky výrobných, odbytových i ubytovacích stredísk. Oboznamujú sa so základnými 

pravidlami a technikou obsluhy, gastronomickými pravidlami a zásadami, systémami 

a spôsobmi obsluhy, s jednoduchou, zložitou obsluhou, aj jej vyššou formou, obsluha a údržba 

pivného zariadenia, kaviarne, vinárne, výberové a štýlové reštaurácie, miešané nápoje, 

slávnostné stolovanie a jeho osobitné formy.     

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

      Cieľom vyučovacieho predmetu je oboznámiť žiakov s problematikou stolovania, s 

pravidlami a zásadami hygieny a bezpečnosti práce, so zásadami programu HACCP, 
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s technikou jednotlivých druhov obsluhy. Rieši problematiku vyššej formy zložitej obsluhy, 

miešaných nápojov i štýlových reštaurácií a s nimi súvisiacu regionálnu a zážitkovú 

gastronómiu. Žiaci sa naučia prácu v spoločensko-zábavných strediskách, ako aj prípravu 

rôznych gastronomických akcií a slávnostných hostín. 

 

    Vyučujúci vedie žiakov k vzťahu k práci, k dodržiavaniu hygieny a bezpečnosti, k čestnosti, 

spravodlivosti, k práci v tíme, ku kolegialite. Pri výklade učiva informuje o funkcii techniky 

obsluhy a v konečnej fáze k spokojnosti hosťa a jeho návratu do zariadenia spoločného 

stravovania. 

 

     Vyučujúci používa vhodné názorné učebné pomôcky, audiovizuálnu techniku, počítače 

a pod. Sústavne sa zaoberá problematikou techniky obsluhy a rozvoja cestovného ruchu 

a agroturistiky doma i v celej Európskej únii.. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete technika obsluhy využívame pre utváranie a rozvíjanie 

nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom 

umožňujú: 

Schopnosti riešiť problémy 

rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 

ktoré majú v danom okamihu k dispozícii  

vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní,  

hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli 

prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie 

a prostriedky neviedli k cieľu, 

posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 

efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného 

problému, 

korigovať nesprávne riešenia problému, 

používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ 

sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód 

a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 
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zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu 

daného problému alebo osvojiť si nové poznatky.  

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

I.História pohostinstva 

Zásady hygieny a 

bezpečnosti 

pri práci 

 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

 

II. Inventár a zariadenie 

na úseku 

obsluhy 

 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

 

III. Základné pravidlá a 

technika 

obsluhy 

 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

 

IV. Jedálny a nápojový 

lístok 

 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

 

V. Jednoduchá obsluha Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 
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VI. Zložitá obsluha Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

 

VII. Miešané nápoje Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

 

VIII. Pivo a pivné 

zariadenie 

 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

 

IX. Kaviarne Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

 

X. Vinárne Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

 

XI. Slávnostné stolovanie Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 
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Učebné zdroje 

Vzhľadom na to, že učebnice stolovania nie sú k dispozícii,  pri vyučovaní využívame odbornú 

literatúru a odborné časopisy a IKT. Vzhľadom na neustále vývojové trendy v gastronómii 

plánujeme účasť na odborných exkurziách ako sú Gastro v Nitre, Danubia ostatné podujatia 

a akcie podľa dostupnosti a aktuálnosti,  

 G. Salač a M. Šimková Stolovanie I. 

 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

 

Názov 

tematického celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

I.História 

pohostinstva 

Zásady hygieny a 

bezpečnosti 

pri práci 

 

Salač,Šimková: 

Stolovanie 

Odborné časopisy a 

knihy 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Inventár a 

zariadenie 

Internet 

Odborná 

literatúra 

II. Inventár a 

zariadenie na 

úseku 

obsluhy 

 

Salač,Šimková: 

Stolovanie 

Odborné časopisy a 

knihy 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Inventár a 

zariadenie 

Internet 

Odborná 

literatúra 

III. Základné 

pravidlá a 

technika 

obsluhy 

 

Salač,Šimková: 

Stolovanie 

Odborné časopisy a 

knihy 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Inventár a 

zariadenie 

Internet 

Odborná 

literatúra 

IV. Jedálny a 

nápojový lístok 

 

Salač,Šimková: 

Stolovanie 

Odborné časopisy a 

knihy 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Inventár a 

zariadenie 

Internet 

Odborná 

literatúra 
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V. Jednoduchá 

obsluha 

Salač,Šimková: 

Stolovanie 

Odborné časopisy a 

knihy 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Inventár a 

zariadenie 

Internet 

Odborná 

literatúra 

VI. Zložitá 

obsluha 

Salač,Šimková: 

Stolovanie 

Odborné časopisy a 

knihy 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Inventár a 

zariadenie 

Internet 

Odborná 

literatúra 

VII. Miešané 

nápoje 

Salač,Šimková: 

Stolovanie 

Odborné časopisy a 

knihy 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Inventár a 

zariadenie 

Internet 

Odborná 

literatúra 

VIII. Pivo a pivné 

zariadenie 

 

Salač,Šimková: 

Stolovanie 

Odborné časopisy a 

knihy 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Inventár a 

zariadenie 

Internet 

Odborná 

literatúra 

IX. Kaviarne Salač,Šimková: 

Stolovanie 

Odborné časopisy a 

knihy 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Inventár a 

zariadenie 

Internet 

Odborná 

literatúra 

X. Vinárne Salač,Šimková: 

Stolovanie 

Odborné časopisy a 

knihy 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Inventár a 

zariadenie 

Internet 

Odborná 

literatúra 

XI. Slávnostné 

stolovanie 

Salač,Šimková: 

Stolovanie 

Odborné časopisy a 

knihy 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Inventár a 

zariadenie 

Internet 

Odborná 

literatúra 
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Prvý ročník: Stolovanie 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: STOLOVANIE  /  Prvý ročník  / OU 1 hodiny týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy 
Hodiny Medzipredmetové vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

História pohostinstva 

Zásady hygieny a 

bezpečnosti 

pri práci 

 

5 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

- História pohostinstva 
- Pohostinstvo v 

staroveku, 

stredoveku, novoveku 

- Správanie sa na 

pracovisku 

a pri styku s hosťom 

- Osobná hygiena, 

hygiena na 

Pracovisku 

- Bezpečnostné 

predpisy, 

bezpečnosť pri práci 
- Hygienické 

požiadavky na 

prevádzkareň 

 

5 

OVY 

TEC 

KMM 

Rozlišovať a 

charakterizovať 

pohostinstvo v staroveku 

stredoveku a novoveku 
Vysvetliť správanie na 

pracovisku 

a pri styku s hosťom 

Opísať osobnú hygienu 

čašníka 

a dodržiavanie hygieny 

na 

pracovisku 

Vysvetliť hygienu pri 

práci 

s potravinami 
Uviesť základné 

bezpečnostné 

predpisy 

Uviesť hygienické 

požiadavky na 

prevádzkareň 

 

Rozlíšil a 

charakterizoval 

pohostinstvo 
v staroveku ,stredoveku 

a v novoveku 

Vysvetlil správanie sa 

na pracovisku 

a pri styku s hosťom 

Opísal osobnú hygienu 

čašníka 

a dodržiavanie hygieny 

na pracovisku 

Vysvetlil hygienu pri 

práci s potravinami 
Uviedol základné 

bezpečnostné 

predpisy 

Uviedol hygienické 

požiadavky na 

prevádzkareň 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Didaktický test 
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Inventár a zariadenie na 

úseku 

obsluhy 

 

10 

Medzipredmetové 

vzťahy 

 

Žiak má: Žiak Metódy 

hodnotenia 

 

Prostriedky 

hodnotenia 

 

- Inventár a zariadenie 

- Základné rozdelenie 

Inventáru 

- Zariadenie 
odbytových 

Stredísk 

- Ošetrenie a 

udržiavanie 

inventára 

 

10 

OVY 

EKO 

API 

Uviesť, rozdelenie a 

význam 

inventára v odbytových 

strediskách 

Uviesť základné 

rozdelenie 
inventára. 

Popísať jednotlivé druhy 

inventára 

Vysvetliť použitie 

bielizne 

v zariadeniach 

spoločného 

stravovania 

Uviedol, rozdelenie a 

význam inventára 

v odbytových 

strediskách 

Uviedol základné 
rozdelenie inventára 

Popísal jednotlivé druhy 

inventára 

Vysvetlil použitie 

bielizne v zariadeniach 

spoločného stravovania 

 

Ústne skúšanie 

 
Písomné a 

frontálne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 
 

Didaktický test 

 

Základné pravidlá a 

technika 

obsluhy 

 

6 

Medzipredmetové 

vzťahy 

 

Žiak má: Žiak Metódy 

hodnotenia 

 

Prostriedky 

hodnotenia 

 

- Základné povinnosti 
obsluhujúceho pracovníka 

a jeho pomôcky 

- Hlavné zásady 

obsluhy 

- Základné pravidlá a 

technika 

obsluhy, nosenie tanierov 

- predchádzanie 

nehodám 

- Príprava pracoviska 

pred, 
počas a po skončení 

prevádzky 

6 

OVY 

KMM 

 

Uviesť ako sa ošetruje, 
udržiava 

a odkladá inventár 

Uviesť základné 

povinnosti 

obsluhujúceho 

Opísať základné 

pomôcky 

Obsluhujúceho. 

Vysvetliť hlavné zásady 

obsluhy 

Objasniť základné 

pravidlá obsluhy 
a techniku nosenia 

tanierov 

Uviedol ako sa ošetruje, 
udržiava 

a odkladá inventár 

Uviedol základné 

povinnosti 

obsluhujúceho 

Opísal základné 

pomôcky 

Obsluhujúceho. 

Vysvetlil hlavné zásady 

obsluhy 

Objasnil základné 

pravidlá obsluhy 
a techniku nosenia 

tanierov 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Didaktický test 
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- Obsluha rozličných 

typov 

hostí 

 

Opísať ako predchádzať 

nehodám 

pri obsluhe a na 

pracovisku 

Vysvetliť prípravu 

pracoviska pred, 

počas a po skončení 

prevádzky 

Vysvetliť obsluhy 
rozličných typov 

hostí. 

Opísal ako predchádzať 

nehodám pri 

obsluhe a na pracovisku 

Vysvetlil prípravu 

pracoviska pred, 

počas a po skončení 

prevádzky 

Vysvetlil ako sa 

obsluhujú jednotlivý 
hostia 

 

 

Jedálny a nápojový lístok 

 
6 

Medzipredmetové 

vzťahy 

 

Žiak má: Žiak Metódy 

hodnotenia 

 

Prostriedky 

hodnotenia 

 

- Gastronómia 

a gastronomické pravidlá pri 

zostavovaní jedálneho lístka 

- Náležitosti jedálneho 

a nápojového lístka 
- Poradie jedál a 

nápojov 

v jedálnom a nápojovom 

lístku a druhy lístkov 

 

6 

OVY 

TEC 

INF 

EKO 

Charakterizovať 

gastronómiu 

a gastronomické 

pravidlá pri 

zostavovaní jedálneho 

lístka 

Uviesť náležitosti 

jedálneho 
a nápojového lístka 

Uviesť správne poradie 

jedál 

a nápojov v jedálnom a 

nápojovom 

lístku 

Vymenovať druhy 

lístkov a opíšte ich 

Charakterizoval 

gastronómiu 

a gastronomické 

pravidlá pri 

zostavovaní jedálneho 

lístka 

Uviedol náležitosti 

jedálneho 
a nápojového lístka 

Uviedol správne poradie 

jedál a nápojov 

v jedálnom a nápojovom 

lístku 

 

 

 

Ústne, písomné 

a frontálne 

skúšanie 

Ústna a písomná 

odpoveď 

Jednoduchá obsluha 6 
Medzipredmetové 

vzťahy 

 

Žiak má: Žiak Metódy 

hodnotenia 

 

Prostriedky 

hodnotenia 
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- Podávanie studených 

alkoholických 

a nealkoholických nápojov 

a rozličných druhov káv 

- Raňajky, druhy, 
príprava 

pracoviska a servis raňajok 

- Obed , príprava 

pracoviska 

na obed 

- Podávanie studených 

a teplých predjedál 

- Podávanie polievok 

a hlavných jedál 

- Podávanie múčnikov 

- Večera a práce po 
skončení 

večere 

 

 

OVY 

TEC 

EKO 

KMM 

Uviesť druhy studených 

alkoholických a 

nealkoholických 

nápojov 

Charakterizovať 

prípravu 

jednotlivých druhov a 

servis káv 

Charakterizovať 
jednotlivé druhy 

raňajok a ich servis 

Opísať obed a prípravu 

pracoviska 

na obed 

Uviesť druhy a význam 

studených 

a teplých predjedál 

Vysvetliť podávanie 

polievok 

a hlavných jedál 
Vysvetliť druhy a 

podanie múčnikov 

Uviesť podanie večere a 

opísať 

práce po jej skončení 

prevádzky 

 

Uviedol presne druhy 

studených 

alkoholických a 

nealkoholických 

nápojov 

Charakterizoval 

jednotlivé druhy káv 

a ich podanie 
Charakterizoval 

jednotlivé druhy raňajok 

a ich servis 

Opísal obed a prípravu 

pracoviska na obed 

Uviedol druhy a význam 

studených 

a teplých predjedál 

Vysvetlil podávanie 

polievok a hlavných 

jedál 
Vysvetlil druhy a 

podanie múčnikov 

Uviedol podanie večere 

a opísal práce po 

skončení prevádzky 

 

Ústne, písomné 

a frontálne 

skúšanie 

Ústna a písomná 

odpoveď 
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Druhý ročník: Stolovanie 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: STOLOVANIE  /  Druhý ročník  / OU 1 hodiny týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy 
Hodiny 

Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Zložitá obsluha 10 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

- Základné požiadavky 

na 

vybavenie strediska pre 

zložitú obsluhu 

- Podávanie aperitívov 

- Podávanie 

cudzineckých 
Raňajok 

- Dokončievanie pri 

stole hosťa 

- Flambovanie 

- Porcovanie kurčaťa 

pred 

zrakom hosťa –tranžirovanie 

- Krájanie mäsa pred 

hosťom 

Filirovanie 

- Porcovanie rýb pred 
zrakom 

hosťa –filetovanie 

- Fondue- varenie na 

stole 

hosťa 

10 
OVY 

TEC 

- Uviesť základné 

požiadavky 

na vybavenie strediska pre 

zložitú obsluhu 

- Charakterizovať novú 

Kuchyňu 

- Charakterizovať 
jednotlivé 

druhy cudzineckých - 

raňajok 

- Opísať flambovanie 

- Vysvetliť porcovanie 

tranžírovanie kurčaťa 

- Uviesť porcovanie 

jednotlivých druhov mäsa 

- Opísať filetovanie rýb 

- Vymenovať prípravu 

a podanie jednotlivých 

druhov Fondov 
- Uviesť správne 

podanie 

špeciálnych pokrmov 

- Vysvetliť podanie a 

druhy 

- Uviedol základné 

požiadavky na vybavenie 

strediska pre zložitú obsluhu 

- Charakterizoval novú 

Kuchyňu 

- Charakterizoval 

jednotlivé 
druhy cudzineckých  

raňajok 

- Opísal flambovanie 

- Vysvetlil porcovanie – 

tranžírovanie kurčaťa 

- Uviedol správne 

porcovanie 

jednotlivých druhov mäsa 

- Opísal filetovanie rýb 

- Vymenoval prípravu 

a podanie jednotlivých 

druhov –Fondov 
- Uviedol správne podanie 

špeciálnych pokrmov 

- Vysvetlil podanie a druhy 

kaviáru, ustríc, slimákov 

 

Ústne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

Didaktický 

test 
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- Podávanie 

špeciálnych 

pokrmov 

 

 

kaviáru, ustríc, slimákov 

 

 

 

 

Miešané nápoje 5 
Medzipredmetové 

vzťahy 

 

Žiak má: Žiak Metódy 

hodnotenia 

 

Prostriedky 

hodnotenia 

 

-Význam a rozdelenie 

miešaných nápojov 
- Vybavenie barového 

pultu 

a práca barmana 

- Zásady miešania 

- Pomôcky a suroviny 

na 

prípravu miešaných 

nápojov 

- Druhy miešaných 

nápojov 

 

5 OVY 

Uviesť charakteristiku, 

suroviny na výrobu 

miešaných nápojov a druhy 
miešaných nápojov 

- Popísať prípravu 

miešaných nápojov 

- Uviesť spôsoby 

zdobenia - 

dekóre na miešané nápoje 

- Uviesť zásady pri 

príprave 

miešaných nápojov 

 

 

- Uviesť rozdelenie 

miešaných nápojov, 

charakteristiku surovín na 
výrobu miešaných 

nápojov a druhy 

miešaných nápojov 

- Popísať prípravu 

miešaných nápojov 

- Uviesť spôsoby dekorovania 

miešaných nápojov 

  

- Uviesť zásady pri 

príprave 

miešaných nápojov 

 

Ústne, 

písomné a 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

a písomná 

odpoveď 

Pivo a pivné zariadenie 

 
2 

Medzipredmetové 

vzťahy 

 

Žiak má: Žiak Metódy 

hodnotenia 

 

Prostriedky 

hodnotenia 

 

- Pivná pivnica, 

skladovanie piva 

- Povinnosti výčapníka 

- Strojové a pivné 

zariadenie 

a rady pre výčapníka 

- Druhy piva 

- Podávanie piva 

 

2 OVY 

- Opísať skladovanie 

piva 

- Popísať strojové a 

pivné 

Zariadenie 

- Vymenovať druhy 

piva 

- Popísať podanie 

jednotlivých druhov piva 

 

- Opísal skladovanie piva 

- Popísal strojové a pivné 

Zariadenie 

- Vymenoval jednotlivé 

druhy piva 

- Popísal podanie 

jednotlivých druhov piva 

Ústne 

skúšanie 

 

Písomné a 

frontálne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

Didaktický 

test 
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Kaviarne 

 
4 

Medzipredmetové 

vzťahy 

 

Žiak má: Žiak Metódy 

hodnotenia 

 

Prostriedky 

hodnotenia 

 

História kávy a kaviarni 

- Druhy a účel 

kaviarne 
- Zariadenie kaviarne 

- Kaviarenský jedálny 

a 

nápojový lístok 

- Kaviarenské herne 

a ich 

- Vybavenie 

- Podávanie 

jednotlivých druhov 

káv 

 

4 
OVY 

 

- Uviesť históriu kávy 

a kaviarni 

- Vymenovať druhy a 

účel 

jednotlivých kaviarni 

- Opísať zariadenie 

jednotlivých kaviarni 
- Navrhnúť kaviarenský 

jedálny a nápojový lístok 

- Vysvetliť využitie 

kaviarenskej herne 

- Opísať kaviarenskú 

herňu 

- Uviesť druhy hier, 

ktoré 

môžu spríjemniť čas 

hosťovi 

- Popísať jednotlivé 

druhy 
Káv 

 

 

- Uviedol históriu kávy a 

Kaviarni 

- Vymenoval druhy a účel 

jednotlivých kaviarni 
- Opísal zariadenie 

jednotlivých kaviarni 

- Navrhol kaviarenský 

jedálny a nápojový lístok 

- Vysvetlil využitie 

kaviarenskej herne 

- Opísal kaviarenskú herňu 

- Uviedol druhy hier 

- Popísal jednotlivé druhy 

Káv 

 

Ústne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

Didaktický 

test 

 

Vinárne 4 
Medzipredmetové 

vzťahy 

 

Žiak má: Žiak Metódy 

hodnotenia 

 

Prostriedky 

hodnotenia 

 

- História vína, druhy 

a zariadenie vinárni 

- Jednotlivé druhy vína 

a ich 

podávanie 

- Prípravné práce vo 

vinárni 

- Chyby a choroby 
vína 

 

4 OVY 

- Uviesť históriu vína 

a vinárni 

- Vymenovať druhy 

vinárni 

- Opísať podanie 

jednotlivých druhov vína 

- Vysvetliť prípravné 

práce 
vo vinárni 

- Uviesť a opísať chyby 

- Uviedol históriu vína 

a vinárni 

- Vymenoval druhy vinárni 

- Opísal podanie 

jednotlivých druhov vína 

- Vysvetlil prípravné práce 

vo vinárni 

- Uviedol a opísal chyby 
a choroby vína 

- Vysvetlil odporúčanie vín 

Ústne, 

písomné a 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

a písomná 

odpoveď 
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 a choroby vína 

- Vysvetliť odporúčanie 

vína 

k jednotlivým druhom jedál 

 

k jedlám 

 

Slávnostné stolovanie 5 
Medzipredmetové 

vzťahy 

 

Žiak má: Žiak Metódy 

hodnotenia 

 

Prostriedky 

hodnotenia 

 

- Význam a druhy 

hostín 
- Banket a Raut , 

príprava a význam 

- Ostatné druhy 

slávnostného 

stolovania 

- Príprava na 

záverečné skúšky 

4 

OVY 

EKO 

TEC 

KMM 

API 

- Uviesť význam a 

druhy 

Hostín 

- Charakterizovať 
banket a  

- Opísať banket 

- Charakterizovať 

ostatné 

druhy slávnostného 

stolovania 

 

- Uviedol význam a druhy 

Hostín 

- Charakterizoval banket a  

- Opísal banket 
- Charakterizoval ostatné 

druhy slávnostného 

stolovania 

 

 

 

 

 

Ústne, 

písomné a 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

a písomná 

odpoveď 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre 

ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje 

vyučujúci v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických 

celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. 

Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania 

didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. 
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Názov predmetu 
Ekonomické vzdelávanie 

Časový rozsah výučby 1, 1 hodina týždenne, spolu 63 vyučovacích 

hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov učebného odboru 6468 F pomocník v kuchyni 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
 

Charakteristika predmetu 

 

V predmete ekonomické vzdelávanie žiak získa prehľad o základných ekonomických pojmoch, 

trhu a trhovom mechanizme, inflácii a nezamestnanosti. Osvojí si problematiku národného 

hospodárstva a nadobudne aj vedomosti o ochrane spotrebiteľa v zmysle platnej legislatívy. 

Získa vedomosti o kúpno-predajných vzťahoch, platobnom styku a spotrebiteľskej výchove. 

Oboznámia sa so systémom a fungovania  bankovej sústavy a úlohou poisťovníctva. Žiak sa 

oboznámi s formami súkromného podnikania, otázkami finančného zabezpečenia, ako aj so 

základmi podnikateľskej etiky. Ťažiskom vyučovania nebude len opis ekonomických javov a 

procesov, ale aj uvádzanie žiaka do problémových situácií a hľadanie optimálnych riešení.  

Učivo zohľadňuje aj požiadavky podnikateľskej sféry, príslušného regiónu, trendy vývoja 

v danom odbore a aktualizáciu právnych predpisov. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Cieľom vyučovacieho premetu ekonomické vzdelávanie je poskytnúť žiakom súbor základných 

ekonomických vedomostí, formovať a rozvíjať ekonomické myslenie, rozvíjať kompetencie 

využiteľné v ďalšom vzdelávaní, odbornom výcviku a občianskom živote. Žiaci sa naučia 

nájsť, vyhodnocovať a použiť finančné informácie pre riadenie vlastných financií, osvoja si 

dôležitosť osobného zabezpečenia pre prípad zdravotne a sociálne nepriaznivej situácie a 

staroby. Žiaci sa oboznámia s teoretickými základmi a obsahom úpravy obchodného práva 

v slovenskom právnom poriadku. Žiak získa základné vedomosti a zručnosti aj v oblasti 

pracovnoprávnych vzťahov, učí sa racionálne ekonomicky uvažovať a konať. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

 

Vo vyučovacom predmete využívame pre utvárania a rozvíjanie nasledujúcich kompetencií 

výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

 

Schopnosti riešiť problémy 

 

• vyjadriť alebo formulovať problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní,  

• hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného   

  problému, 

• posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo  

  efektívnosti a na základe týchto hľadísk porovnať aj rôzne riešenia daného problému, 

• korigovať nesprávne riešenia problémov, 

• používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov,  

  pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné. 
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Spôsobilosť využívať informačné technológie 

 

• získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód   

  a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

• zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť  

  k riešeniu daného problému alebo si osvojiť nové poznatky. 

 

Stratégie vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

 

Názov tematického celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Základné ekonomické 

pojmy 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Trh a trhový mechanizmus Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Národné hospodárstvo Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Kúpno - predajné vzťahy 

a platobný styk 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a zákonmi 

 Ochrana spotrebiteľa Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh,  

Frontálna výučba 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a zákonmi 

Banková sústava Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh,  

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Poisťovníctvo Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Podnik, podnikanie Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – riešenie úloh,  

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a zákonmi 

Personálny manažment a svet 
práce 

Informačnoreceptívna – 
výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 

žiakov 
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Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a zákonmi 

Učebné zdroje 

 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

 

Názov 

tematického celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

Základné 

ekonomické 

pojmy 

Macáková M.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2002 

Orbanová D., 

Velichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Trh a trhový 

mechanizmus 

Jakubeková M.: 

Ekonomika 

pre študijné odbory 

výrobného 

a nevýrobného 

zamerania  

 SPN Bratislava 2004 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Národné 

hospodárstvo 

Šlosár R.: Podniková 

ekonomika 2. časť 

SPN Bratislava 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Kúpno-predajné 

vzťahy a platobný 

styk 

Orbanová D., 

Velichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

1,2 

SPN Bratislava 2007 

Zákony: Obchodný, 

Občiansky  

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

Ochrana 

spotrebiteľa 

Zákon o ochrane 

spotrebiteľa  

Tabuľa, PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

Banková sústava Macáková M.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2002 

Orbanová D., 

Melichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Zákony 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 
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Poisťovníctvo Macáková M.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2002 

Orbanová D., 

Melichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Zákony 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Podnik, podnikanie Orbanová D., 

Melichová Ľ.: 
Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Zákony: Obchodný, 
Občiansky,  

Živnostenský 

Tabuľa 

PC 
Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

Personálny 

manažment a svet 

práce 

Macáková M.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2002 
Orbanová D., 

Melichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 
Zákony 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 
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ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Ekonomické vzdelávanie – ročník prvý 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Hodiny 
Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Základné ekonomické 

pojmy 
5  Žiak má: Žiak:   

Ekonómia a jej členenie 1 Odborný výcvik  charakterizovať pojmy charakterizoval pojmy 
Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 

Potreby, statky, služby 1 Odborný výcvik 
rozlišovať a charakterizovať 

pojmy 

rozlišoval a charakterizoval 

pojmy 

Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Tovar, peniaze 1 Odborný výcvik 
vysvetliť význam peňazí 

uviesť príklady tovarov 

vysvetlil význam peňazí 

uviedol príklady tovarov 

Písomné 

skúšanie 
Didaktický test 

Výroba, výrobné faktory 1 
Odborný výcvik, 

technológia prípravy jedál 

popísať výrobu 

charakterizovať VF 

popísal výrobu 

charakterizoval VF 
Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Základné ekonomické 

problémy 
1 Odborný výcvik  vysvetliť pojmy vysvetlil pojmy 

Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Trh a trhový 

mechanizmus 
4  Žiak má: Žiak:   

Trh, subjekty, formy, typy 1 
Informatika 

odborný výcvik 
charakterizovať trh charakterizoval trh Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Dopyt, činitele, krivka 1 
Informatika 

odborný výcvik 

vysvetliť dopyt a nakresliť 

krivku dopytu 

vysvetlil dopyt a nakreslil 

krivku dopytu 

Písomné 

skúšanie 
Didaktický test 

Ponuka, činitele, krivka 1 
Informatika 

odborný výcvik 

vysvetliť dopyt a nakresliť 

krivku dopytu 

 

vysvetlil dopyt a nakreslil 

krivku dopytu 

 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický test 

 

Rovnováha dopytu 

a ponuky, rovnovážna 

cena 

1 
Informatika 

odborný výcvik 

vysvetliť rovnováhu dopytu 

a ponuky a nakresliť graf 

rovnováhy 

vysvetlil rovnováhu dopytu 

a ponuky a nakreslil graf 

rovnováhy 

Písomné 

skúšanie 

 

Didaktický test 

Nezamestnanosť, 

inflácia, národné 

hospodárstvo 

5  Žiak má: Žiak:   

Nezamestnanosť, miera, 

druhy, príčiny a dôsledky 
2 

Občianska náuka, odborný 

výcvik 
vysvetliť nezamestnanosť vysvetlil nezamestnanosť 

Ústne skúšanie 

 
Ústna odpoveď 

Inflácia, miera, príčiny, 

dôsledky 
1 

Občianska náuka, odborný 

výcvik  
vysvetliť infláciu vysvetlil infláciu Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
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Národné hospodárstvo, 

štruktúra a riadenie 
2 

Občianska náuka, odborný 

výcvik  

charakterizovať národné 

hospodárstvo a popísať jeho 

štruktúru 

charakterizoval národné 

hospodárstvo a popísal jeho 

štruktúru 

Písomné 

skúšanie 

 

Didaktický test   

 

Kúpno-predajné vzťahy 

a platobný styk 
4  Žiak má: Žiak:   

Nákup a predaj 1 

odborný výcvik, slovenský 

jazyk 

rozlišovať základné pojmy 

spojené s nákupom a 

predajom 

rozlišoval základné pojmy 

spojené s nákupom a 

predajom 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Kúpna zmluva, obsah, 

náležitosti 
2 

odborný výcvik, slovenský 

jazyk 

definovať kúpnu zmluvu, 

vysvetliť jej obsah 

a jednotlivé náležitosti 

definoval kúpnu zmluvu,  

vysvetlil jej obsah 

a jednotlivé náležitosti 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Platobný styk a jeho 

formy 
1 

 rozlíšiť a uviesť rozdiely 

medzi jednotlivými formami 

platobného styku 

 rozlíšil a uviedol rozdiely 

medzi jednotlivými formami 

platobného styku 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Ochrana spotrebiteľa 5  Žiak má: Žiak:   

Práva spotrebiteľa, 

povinnosti predávajúceho 
1 

Občianska náuka, odborný 

výcvik 

poznať práva a spotrebiteľa 

a povinnosti predávajúceho 

poznal práva a spotrebiteľa 

a povinnosti predávajúceho 
Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Označenie výrobkov 

cenami 
1 

Občianska náuka, odborný 

výcvik 

vedieť označovať výrobky 

cenami 

vedel označovať výrobky 

cenami 
Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Informácie pre 
spotrebiteľa 

1 
Občianska náuka, odborný 

výcvik 
charakterizovať informácie 
pre spotrebiteľa 

charakterizoval informácie 
pre spotrebiteľa 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Práca so zákonom 

o ochrane spotrebiteľa 
2 

Odborný výcvik, 
občianska náuka 

 

NŠFG 1.2 – 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NŠFG 1.2 –  1.4 

 

 

 

vedieť sa orientovať 
v zákone o ochrane 

spotrebiteľa 

Vyhľadať informácie o 

právach spotrebiteľov 

vrátane práva na reklamáciu.  

Uviesť príklady klamlivých 

a zavádzajúcich obchodných 

praktík.  

Uviesť príklady falšovaných 

tovarov (tzv. fejkov) 

 
 

Identifikovať korupčné 

správanie.  

Identifikovať podvodné 

správanie. 

vedel sa orientovať 
v zákone o ochrane 

spotrebiteľa 

Vyhľadal informácie o 

právach spotrebiteľov 

vrátane práva na 

reklamáciu.   

Uviedol príklady 

klamlivých a zavádzajúcich 

obchodných praktík.  

Uviedol príklady 

falšovaných tovarov (tzv. 
fejkov). 

Identifikoval korupčné 

správanie.  

Identifikoval podvodné 

správanie. 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
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NŠFG 1.2 –  2.4 

Uviesť príklady zneužívania 

verejných zdrojov. 

 

Vysvetliť podstatu a význam 

podnikania na príkladoch 

podnikateľských subjektov v 

praxi. 

Navrhnúť vlastný projekt a 

individuálne  aj tímovo 
pracovať na jeho realizácii. 

Uviedol príklady 

zneužívania verejných 

zdrojov. 

Vysvetlil  podstatu a 

význam podnikania na 

príkladoch podnikateľských 

subjektov v praxi. 

Navrhnúť vlastný projekt a 

individuálne  aj tímovo 
pracovať na jeho realizácii. 

Banková sústava 5  Žiak má: Žiak:   

Národná banka, jej úlohy 

a funkcie 
1 

Matematika 

NŠFG 1.2 – 1.1 

pochopiť význam a úlohu  
NBS  

Vysvetliť možnosti 

úniku dôležitých osobných 

údajov. 

 Zhodnotiť dôsledky 

zneužitia osobných údajov. 

Vysvetliť, ako komunikácia 

o finančne významných 

záležitostiach môže pomôcť 

predchádzaniu konfliktom 

(finančná inštitúcia, klient). 

pochopil význam a úlohu  
NBS 

Vysvetlil možnosti úniku 

dôležitých osobných údajov. 

Zhodnotil dôsledky 

zneužitia osobných údajov. 

 Vysvetlil, ako komunikácia 

o finančne významných 

záležitostiach môže pomôcť 

predchádzaniu konfliktom 

(finančná inštitúcia, klient). 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Obchodné banky, úlohy, 

členenie 
2 

Matematika 

NŠFG 1.2 – 1.3 

 

 

NŠFG 1.2 – 3.1 

 

 

 

 

 

vedieť rozčleniť obchodné 

banky a pochopiť ich úlohy 
Vysvetliť význam ochrany 

vkladov v SR.  

Vysvetliť rozdiel medzi 

bankovými a nebankovými 

subjektmi. 

Vysvetliť, kedy sporiť a 

kedy si požičiavať (rozdiel 

medzi úsporami a pôžičkou). 

 Vysvetliť na konkrétnych 

príkladoch funkciu peňazí 

ako prostriedku na 
zabezpečenie životných 

potrieb 

 

vedel rozčleniť obchodné 

banky a pochopil ich úlohy 
Vysvetlil význam ochrany 

vkladov v SR.  

Vysvetlil rozdiel medzi 

bankovými a nebankovými 

subjektmi 

Vysvetlil, kedy sporiť a 

kedy si požičiavať (rozdiel 

medzi úsporami a 

pôžičkou). Vysvetlil na 

konkrétnych príkladoch 

funkciu peňazí ako 
prostriedku na zabezpečenie 

životných potrieb 

 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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NŠFG 1.2 – 3.2 

 

 

 

 

NŠFG 1.2 – 3.3 

 

 

Zoradiť osobné finančné 

ciele podľa ich priority.  

Prijímať finančné 

rozhodnutia na základe 

svojich reálnych možností a 

zhodnotiť ich dôsledky. 

Opísať základné typy 

bankových produktov. 

Opísať spôsob rozhodovania 
pri sporení a investovaní 

finančných prostriedkov.  

Rozlíšiť pozitívne a 

negatívne vplyvy reklamy na 

spotrebiteľa. 

Zoradil osobné finančné 

ciele podľa ich priority. 

Prijímal finančné 

rozhodnutia na základe 

svojich reálnych možností a 

zhodnotil ich dôsledky.  

Opísal základné typy 

bankových produktov. 

Opísal spôsob rozhodovania 
pri sporení a investovaní 

finančných prostriedkov.  

Rozlíšil pozitívne a 

negatívne vplyvy reklamy 

na spotrebiteľa. 

Aktívne a pasívne  

bankové operácie 
2 

NŠFG 1.2 – 4.1 

 

 

 

 

 

 

NŠFG 1.2 – 4.2 

 

 

 

NŠFG 1.2 – 4.3 

popísať aktívne bankové 

operácie a postup pri 

poskytovaní úverov 

popísať formy vkladov a 

cenných papierov 

 

Zhodnotiť výhody a 

nevýhody využívania úveru 
vrátane používania kreditnej 

karty. 

Aplikovať na príkladoch 

jednoduché úročenie.  

Analyzovať možnosti 

získavania finančných 

prostriedkov cez bankové a 

nebankové subjekty a 

dôvody a riziká nákupov na 

úver. 

Uviesť príklady 
spotrebiteľských úverov a 

ich poskytovateľov. 

 Vysvetliť systém ochrany 

spotrebiteľa pri úveroch 

spotrebiteľom. 

popísal aktívne bankové 

operácie a postup pri 

poskytovaní úverov 

popísal formy vkladov a 

cenných papierov 

 

Zhodnotil výhody a 

nevýhody využívania úveru 
vrátane používania kreditnej 

karty. 

Aplikoval na príkladoch 

jednoduché úročenie.  

Analyzoval možnosti 

získavania finančných 

prostriedkov cez bankové a 

nebankové subjekty a 

dôvody a riziká nákupov na 

úver. 

Uviedol príklady 
spotrebiteľských úverov a 

ich poskytovateľov. 

Vysvetlil systém ochrany 

spotrebiteľa pri úveroch 

spotrebiteľom. 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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Uviesť príklady legálnych a 

nelegálnych postupov pri 

vymáhaní dlhov. 

Zhodnotiť význam úverovej 

histórie a budovanie 

pozitívnej úverovej histórie.  

 

Uviedol príklady legálnych 

a nelegálnych postupov pri 

vymáhaní dlhov. 

Zhodnotil význam úverovej 

histórie a budovanie 

pozitívnej úverovej histórie.  

 

Poisťovníctvo 5  Žiak má: Žiak:   

Základné pojmy 2 
Občianska náuka, odborný 

výcvik 

vysvetliť základné pojmy v 

poistení 

vysvetlil základné pojmy v 

poistení   

Poisťovne a ich činnosť 1 

Občianska náuka, odborný 

výcvik ia  

NŠFG 1.2 – 6.1  

vysvetliť úlohu poistenia, 

základné pojmy v poistení 

Opísať spôsoby, akými sa 
dajú znížiť rôzne druhy rizík 

alebo ako sa im dá úplne 

vyhnúť.  

Vysvetliť podstatu a význam 

poistenia. 

Uviesť základné druhy 

poistenia (životné a 

neživotné). 

vysvetlil úlohu poistenia, 

základné pojmy v poistení 

Opísal spôsoby, akými sa 
dajú znížiť rôzne druhy rizík 

alebo ako sa im dá úplne 

vyhnúť. Vysvetlil podstatu a 

význam poistenia.  

Uviedol základné druhy 

poistenia (životné a 

neživotné). 

 

Ústne frontálne 

skúšanie Ústna odpoveď 

Sociálne a zdravotné 

poistenie 2 

Občianska náuka, odborný 

výcvik 

charakterizovať vznik, zánik, 

dávky jednotlivých poistení 

charakterizoval vznik, 

zánik, dávky jednotlivých 

poistení 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  Ekonomické vzdelávanie – ročník druhý 1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín 

Názov 

tematického celku 

Témy 

Hodiny 
Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie 

výstupy 

Kritériá 

hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Podnik, podnikanie 10  Žiak má: Žiak:   

Podnik, podnikanie 2 

Občianska náuka, odborný 

výcvik  

NŠFG 1.2 – 2.4 

pochopiť rozdiel medi 

podnikom 

a podnikaním 

Vysvetliť podstatu a 

význam podnikania na 

príkladoch 

podnikateľských 

subjektov v praxi.  

Navrhnúť vlastný 

projekt a individuálne  

aj tímovo pracovať na 
jeho realizácii. 

pochopiť rozdiel medi 

podnikom 

a podnikaním 

Vysvetlil podstatu a 

význam podnikania na 

príkladoch 

podnikateľských 

subjektov v praxi.  

Navrhol vlastný 

projekt a individuálne  

aj tímovo pracovať na 
jeho realizácii. 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Znaky podniku 2 
Občianska náuka, odborný 
výcvik 

vedieť charakterizovať 
znaky podniku  

vedel charakterizovať 
znaky podniku  

Ústne  skúšanie Ústne odpovede 

Obchodný názov, 

obchodný register 
1 

Občianska náuka, odborný 

výcvik 

rozlišovať jednotlivé 

obchodné názvy 

a vedieť sa orientovať 

v obchodnom registri 

 rozlišoval jednotlivé 

obchodné názvy 

a vedel sa orientovať 

v obchodnom registri 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Založenie, vznik, 

zrušenie a zánik 

podniku 

1 
Občianska náuka, odborný 

výcvik 

pochopiť postup pri 

založení a zrušení 

podniku 

pochopil postup pri 

zakladaní a zrušení 

podniku 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Členenie podniku 4 
Občianska náuka, odborný 

výcvik  

popísať základné 

rozdiely medzi 

jednotlivými 

právnymi formami 

podniku 

popísal základné 

rozdiely medzi 

jednotlivými 

právnymi formami 

podniku 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Personálny  

manažment 
10  Žiak má: Žiak:   
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Vznik, zmena 

a skončenie 

pracovného pomeru 

3 odborný výcvik,  
popísať vznik 

a skončenie 

pracovného pomeru  

popísal vznik 

a skončenie 

pracovného pomeru 
Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Získavanie a výber 

pracovníkov 2 odborný výcvik 

má poznať externé 

a interné zdroje 

pracovníkov 

pozná externé 

a interné zdroje 

pracovníkov 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Pracovné podmienky 2 
 Občianska náuka, odborný 

výcvik 

vymenovať pracovné 

podmienky, vysvetliť 

vzťahy na pracovisku 

a poznať zásady 

BOZP 

vymenoval pracovné 

podmienky, vysvetliť 

vzťahy na pracovisku 

a poznať zásady 

BOZP 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Režim pracovného času 1 
Občianska náuka, odborný 

výcvik 

vysvetliť režimy 

pracovného času 

vysvetlil režimy 

pracovného času 
Ústne skúšanie, 

písomné skúšanie 

Ústne odpovede, 

didaktický test 

Dovolenka na 
zotavenie 1 odborný výcvik, 

poznať výmeru 

dovolenky a nárok na 
ňu 

poznal výmeru 

dovolenky a nárok na 
ňu 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Odmeňovanie 

pracovníkov 1 

odborný výcvik,  

 

NŠFG 1.2 – 2.1 

vysvetliť úlohu 

odmeňovania, 

objasniť jednotlivé 

formy mzdy 

Vysvetliť pojem mzda 

(hrubá, čistá). 

Charakterizovať 

príjem z 

podnikateľskej 

činnosti. 

vysvetlil úlohu 

odmeňovania, objasnil 

jednotlivé formy mzdy 

 

Vysvetlil pojem mzda 

(hrubá, čistá). 

Charakterizoval 

príjem z 

podnikateľskej 

činnosti. 

Ústne skúšanie, 

písomné skúšanie 

Ústne odpovede, 

didaktický test 

Svet práce  10  Žiak má: Žiak:   

Povolanie a 

zamestnanie 
2 

Občianska náuka, odborný 

výcvik 

Orientovať sa vo svete 

práce 

Orientoval sa vo svete 

práce 
Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Trh práce a uplatnenie 

sa na trhu práce 
2 

Občianska náuka, odborný 

výcvik 

Rozumieť základným 

pojmom trh práce, 

pracovné miesto 

Porozumel základným 

pojmom trh práce, 

pracovné miesto 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Služby zamestnanosti, 
úrad práce 

2 
Občianska náuka, odborný 
výcvik 

Vedieť využívať 
služby úradu práce 

Vedel využívať služby 
úradu práce 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Sprostredkovanie 

zamestnania za úhradu 
2 

Občianska náuka, odborný 

výcvik 

Vedieť využívať 
služby pracovných 

agentúr 

Vie využívať služby 

pracovných agentúr 
Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
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Príprava na pohovor 2 
Občianska náuka, odborný 

výcvik 

Vedieť sa zorientovať 

v problematike 

pracovného pohovoru 

Vie sa zorientovať 

v problematike 

pracovného pohovoru 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne 

a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci 

v rámci tematických listov. Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test 

na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov 

v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní 

didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. 

Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho 

hodnotenia uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  
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8  Podmienky na realizáciu vzdelávacieho programu 

Tento školský vzdelávací program je  koncipovaný v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Sú v 

ňom  konkretizované požiadavky vyplývajúce z cieľov a obsahu vzdelávania v danom  učebnom odbore.  

Optimálne podmienky pre uskutočňovanie ŠkVP : 

Základnými materiálnymi podmienkami pre realizáciu ŠkVP  sú vyučovacie priestory. Učebne školy 

pre teoretické vyučovanie sú na veľmi dobrej estetickej úrovni. 

Pre zabezpečovanie odborného výcviku v priestoroch školy nám slúžia  dve školské jedálne a priestory 

reštaurácií a hotelov v Martine na základe zmluvného vzťahu so školou. 

Pre prácu učiteľov sú určené kabinety, v ktorých sú vytvorené aj  podmienky na oddych a relax. 

Majstri odborného výcviku majú na jednotlivých pracoviskách samostatné priestory (kancelárie).  Žiaci  

tu majú vymedzené šatne, toalety a priestory na vykonanie osobnej hygieny. 

Škola má k dispozícií dostatok kvalifikovaných pedagógov. Manažment školy  i nepedagogickí 

zamestnanci spĺňajú požadovanú kvalifikáciu na výkon svojich funkcií. 

Žiaci školy dodržiavajú školský poriadok, ktorý je aktualizovaný podľa potrieb školy v súlade so 

školskými predpismi. 

V záujme zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia práci škola zabezpečuje školenia v triednych 

kolektívoch, na odbornom výcviku  v pracovných skupinách. Dozor na odbornom výcviku zabezpečuje 

majster odborného výcviku. 

Ochrana žiakov pred negatívnymi javmi (šikanovanie, násilie) je realizovaná formou preventívnych 

prednášok organizovaných školou v spolupráci s políciou, psychológmi a inými odborníkmi. 

9  Podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími   

    potrebami 

Štúdium v učebnom odbore 6468  F pomocník  v kuchyni vzhľadom k svojim špecifikám nemôže byť 

poskytnuté pre žiakov s mentálnym, zmyslovým a telesným postihnutím, ako ani žiakom s autistickým 

syndrómom, s poruchami psychického a sociálneho vývinu. Vo všeobecnosti môžu byť prijatí uchádzači 

s dobrým zdravotným stavom. 

10  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov 

Skúšanie 

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Martine považuje vnútorný systém kontroly a 

hodnotenia žiakov za najvýznamnejšiu kategóriu celého procesu. Naším cieľom je poskytovať 

žiakovi spätnú väzbu, prostredníctvom ktorej získava informácie o tom, ako danú problematiku 

zvláda, ako dokáže zaobchádzať stým, čo sa naučil, v čom sa zlepšil a v čom má ešte 

nedostatky. Hodnotenie žiaka vychádza z jasne stanovených cieľov a konkrétnych kritérií, 

ktorými sa dá jeho výkon zmerať. Preto neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia musí byť aj 

konkrétne odporúčanie alebo rada, ako má žiak ďalej postupovať, aby svoje nedostatky 

odstránil. Kontrolu vyučovacieho procesu budeme orientovať na skúšanie a hodnotenie žiakov.  
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Počas skúšania budeme preverovať, čo žiak vie a čo nevie, alebo čo má vedieť, ako sa má 

zlepšiť v porovnaní sám so sebou alebo s kolektívom –zisťujeme stupeň dosiahnutia cieľov 

vyučovacieho procesu. Pri skúšaní využijeme širokú škálu rôznych spôsobov a postupov –

individuálne, frontálne, skupinovo, priebežne alebo súhrnné po ukončení tematického celku, 

ústne, písomne (didaktické testy, písomné cvičenia a úlohy, projekty). Skúšaním budeme 

preverovať výkon žiaka z hľadiska jeho relatívneho výkonu (porovnáme výkon žiaka s 

výkonmi ostatných žiakov) alebo individuálneho výkonu (porovnáme jeho súčasný výkon 

s jeho prechádzajúcim výkonom). Pri každom skúšaní budeme preverovať výkon žiaka na 

základe jeho výkonového štandardu, ktorý je formulovaný v učebných osnovách každého 

vyučovacieho predmetu ako vzdelávací výstup. 

Hodnotenie 

Cieľom hodnotenia žiaka v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak 

zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky a kde má rezervy. Súčasťou hodnotenia je tiež 

povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Hodnotenie žiakov 

budeme vyjadrovať rôznymi formami: slovom, percentom, známkou. V rámci hodnotenia budeme 

preverovať výsledky činnosti žiakov podľa určených kritérií. Niektoré kritériá budú všeobecne platné 

pre všetky predmety, špecifické výkony žiakov budú hodnotené podľa stanovených kritérií hodnotenia. 

Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia žiaka je aj jeho správanie, prístup a postoje. Hodnotenie nikdy 

nesmie viesť k znižovaniu dôstojnosti, sebadôvery a sebaúcty žiaka.  

 

Pravidlá hodnotenia žiakov  

- hodnotenie zameriavame a formulujeme pozitívne, 

- žiak sa hodnotí podľa miery splnenia daných kritérií, 

- známka z vyučovacieho predmetu nezahŕňa hodnotenie správania žiaka, 

- vyučujúci klasifikujú iba prebrané a precvičené učivo, 

- žiak má dostatok času na učenie, precvičovanie a upevnenie učiva, 
- podklady pre hodnotenie a klasifikáciu získava vyučujúci hlavne: sledovaním výkonov a 

pripravenosti žiaka na vyučovanie, rôznymi druhmi písomných prác, analýzou výsledkov rôznych 

činností žiakov, konzultáciami s ostatnými vyučujúcimi a podľa potreby s psychologickými a 
sociálnymi pracovníkmi, 

- výsledky žiakov posudzuje učiteľ objektívne, 

- v predmete, v ktorom vyučujú viacerí učitelia, je výsledný stupeň klasifikácie stanovený po 

vzájomnej dohode, 
- písomné práce sú žiakom oznámené vopred, aby mali žiaci dostatok času na prípravu. 

 

Pri hodnotení žiakov počas jeho štúdia jednotlivých predmetov sa podľa povahy predmetu zameriavame 

predovšetkým na: 

Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou teoretického zamerania 

Hodnotíme hlavne ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia požadovaných poznatkov, kvalitu, rozsah 

získaných spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a 

najmä praktických úloh, pri výklade a hodnotení spoločenských a prírodných javov a zákonitostí. 

Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho logika, samostatnosť a tvorivosť, aktivita v prístupe k činnostiam, 

záujem o tieto činnosti a vzťah k týmto činnostiam, výstižnosť a odborná jazyková správnosť ústneho a 

písomného prejavu, kvalita výsledkov činností, osvojené metódy samostatného štúdia. 
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Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú používať nasledovné všeobecné kritériá hodnotenia: 

Žiak: 

- uplatnil osvojené poznatky, fakty, pojmy, definície, zákonitostí, vzťahy a zručnosti pri riešení 
teoretických a praktických úloh, pri vysvetľovaní a hodnotení spoločenských a prírodných javov, 

- preukázal kvalitu a rozsah získaných vedomostí vykonávať požadované intelektuálne a motorické 

činnosti, 
- prezentoval kvalitu myslenia, predovšetkým jeho logiku, samostatnosť a tvorivosť, 

- mal aktívny prístup, záujem a vzťah k daným činnostiam, 

- preukázal presný, výstižný, odborný a jazykovo správny ústny a písomný prejav, 

- preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností, 
- si osvojil účinné metódy a formy štúdia. 

 

Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou praktického zamerania 

Hodnotí sa vzťah k práci, pracovnému kolektívu a praktickým činnostiam, osvojenie praktických 

zručností a návykov, ovládanie spôsobov práce, využívanie získaných teoretických vedomostí v 

praktických činnostiach, aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických činnostiach, kvalita 

výsledkov činnosti, organizácia vlastnej práce a pracoviska, udržiavanie poriadku na pracovisku, 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, starostlivosť o životné prostredie, 

hospodárne využívanie  materiálov a energie. 

Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú používať nasledovné všeobecné kritériá hodnotenia: 

Žiak: 

- si osvojil praktické zručností a návyky a ich využitie, 

- preukázal vzťah k práci, pracovnému kolektívu, pracovným činnostiam, aktivitu, samostatnosť a 
tvorivosť, 

- preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností, 

- zvládol efektívne spôsoby práce a organizáciu vlastnej práce ako aj pracoviska, udržiaval na 
pracovisku poriadok, 

- dodržiaval predpisy o BOZP a starostlivosť o životné prostredie, 

- hospodárne využíval materiál, energiu, prekonal prekážky v práci, 
- zvládol obsluhu a údržbu používaných prístrojov, nástrojov a náradia, prekonal prekážky v práci. 

 

Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou výchovného zamerania 

Hodnotíme hlavne tvorivosť a samostatnosť prejavu, osvojenie potrebných vedomostí a zručností, ich 

tvorivú aplikáciu, poznávanie zákonitostí daných činností a ich uplatňovanie vo vlastnej činnosti, kvalitu 

prejavu, vzťah žiaka k činnostiam a jeho záujem o tieto činnosti, estetické vnímanie,  rešpekt k 

tradíciám, kultúrnemu a historickému dedičstvu našej krajiny, aktívne zapojenie sa do kultúrneho diania 

a športových akcií. 

Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú používať nasledovné všeobecné kritériá hodnotenia: 

Žiak: 

- preukázal tvorivosť a samostatnosť prejavu, 

- si osvojil potrebné vedomostí, skúseností, činností a ich tvorivú aplikáciu, 

- prezentoval poznatky o zákonitostiach daných činností a uplatnil ich vo vlastnej činnosti, 

- preukázal kvalitu prejavu, 
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- preukázal vzťah a záujem o dané činnosti, 

- prezentoval estetické vnímanie. 

 

Súčasťou hodnotenia má byť aj sebahodnotenie žiakov, ich schopnosť posúdiť svoju vlastnú prácu, 

vynaložené úsilie, osobné možnosti a rezervy. 

Hodnotíme nasledovné: 

- Prácu v škole: pripravenosť na vyučovanie, aktívne zapojenie sa do výučby, prezentácia 

vedomosti, zručnosti a kompetencii, 

- Vzdelávacie výstupy: podľa kritérií hodnotenia, 

- Domácu prípravu: formálne a podľa kritérií hodnotenia, 
- Práce žiakov: didaktické testy, písomné práce, úlohy, eseje, cvičenia, praktické cvičenia, projekty, 

skupinové projekty, prípadové štúdie,  prezentácie, súťaže, hry, simulácie a situačné štúdie, 

výrobky, činnosti, a pod. 
- Správanie: v škole, na verejnosti, spoločenských aktivitách, odbornom výcviku, súťažiach, 

výstavách a pod. 

- Obdobie hodnotenia: denne, štvrťročne, polročne, ročne. 
 

 

Ukončenie štúdia 

Po ukončení štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú formulované 

výkonovými štandardmi v kompetenčnom profile absolventa nášho školského vzdelávacieho programu 

formou záverečnej skúšky. Cieľom záverečnej skúšky je overenie komplexných vedomostí a zručností, 

ako sú žiaci pripravení používať nadobudnuté kompetencie pri výkone povolaní a odborných činností 

na ktoré sa pripravujú. Záverečná skúška je zásadným vzdelávacím výstupom sumatívneho hodnotenia 

našich absolventov. 

Vykonaním ZS získajú naši absolventi na jednej strane odbornú kvalifikáciu a kompetenciu vykonávať 

pracovné činnosti v danom povolaní a na druhej strane majú možnosť ďalšieho vzdelávania na vyššom 

stupni. Získané záverečné vysvedčenie  potvrdzujúce v plnom rozsahu ich dosiahnuté kompetencie – 

odbornú kvalifikáciu. 

Záverečná skúška 

Podmienkou získania nižšieho stredného odborného vzdelania na úrovni je absolvovanie záverečnej 

skúšky v učebných odboroch stredných odborných škôl v zmysle platných predpisov, ktoré upravujú 

spôsob ukončovania štúdia na stredných školách. 

Cieľom záverečnej skúšky (ďalej len „ZS“) je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva 

určeného vzdelávacími štandardmi Štátneho vzdelávacieho programu a overenie, ako sú žiaci pripravení 

používať nadobudnuté kompetencie pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú. 

Predmetom ZS je preukázať schopnosti žiakov ako: 

- začleniť nadobudnuté poznatky do systému teoretických a praktických vedomostí, zručností a a 

kompetencií, 
- ovládať kompetencie vyplývajúce z výkonových štandardov a schopnosti ich realizovať v 

pracovnom a mimopracovnom živote, 

- aplikovať a tvorivo využívať nadobudnuté vedomosti, zručnosti a kompetencie pri komplexnom 
riešení úloh a problémov vo vybranej oblasti, 
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- komunikovať v slovenskom vyučovacom jazyku ako podmienky ďalšej študijnej a pracovnej 

mobility, 

- aktívne používať súčasné komunikačné a informačné technológie a získané informácie vedieť 
spracovať a použiť. 

 

ZS pozostáva z týchto častí v nasledujúcom poradí: 

- písomná časť, 

- praktická časť, 

- ústna časť. 
 

V písomnej, praktickej a ústnej časti ZS sa overujú vedomosti žiaka vo vyžrebovanej téme. Jednotlivé 

časti ZS musia vychádzať z cieľových požiadaviek schváleného štátneho vzdelávacieho programu, 

pričom ich obsah je koncipovaný tak, aby žiak mal možnosť preukázať naplnenie kritérií hodnotenia. 

Cieľom písomnej časti ZS je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov vychádzajúcich z 

cieľových požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu. 

Cieľom praktickej časti ZS je overiť úroveň osvojených zručností a spôsobilostí žiakov a ich schopností 

využiť získané teoretické poznatky a vedomosti pri riešení konkrétnych praktických úloh komplexného 

charakteru. 

Cieľom ústnej časti ZS je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov.  

ZS pozostáva z komplexných tém vytvorených z cieľových požiadaviek vychádzajúcich zo štátneho 

vzdelávacieho programu s aplikáciou na tento konkrétny učebný odbor. 

Ďalšie podrobnosti o ZS sú upravené platnými predpismi MŠVVaŠ SR. 

 

 

 


