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CHARAKTERISTIKA  ŠKOLSKÉHO  VZDELÁVACIEHO  PROGRAMU  

V ŠTUDIJNOM  ODBORE  6421 L SPOLOČNÉ STRAVOVANIE 

 

Škola (názov, 

adresa) 

Stredná odborná škola  obchodu a služieb, 

Stavbárska 11, 036 80 Martin 

Názov ŠkVP STRAVOVACIE SLUŽBY 

Kód a názov  ŠVP 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby 

Kód a názov 

učebného odboru 

6421 L   Spoločné stravovanie 

Stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia Denná 

 

Popis školského vzdelávacieho programu 

 

Príprava v školskom vzdelávacom programe Stravovacie služby v študijnom odbore 6421 L 

spoločné stravovanie zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Teoretické 

vyučovanie je poväčšine organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je 

organizované formou odborného výcviku v strediskách spoločného stravovania. Dvojročný 

nadstavbový odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre úsek 

výroby a odbytu so všeobecným prehľadom o celej oblasti stravovacích služieb a so 

základnými predpokladmi pre výkon zvoleného povolania. 

 

Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie trojročného učebného 

odboru čašník, servírka, kuchár a cukrár a zdravotné požiadavky uchádzačov o štúdium. Pri 

prijímaní na štúdium sa hodnotí tiež prospech a správanie na strednej škole, záujem 

uchádzačov o štúdium a výsledky prijímacieho konania. Konkretizácia kritérií na prijímacie 

skúšky vrátane bodového hodnotenia sú stanovené každoročne.  

 

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 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 v cudzom jazyku. 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 oblasť 

ekonomiky, spoločenskej komunikácie, zloženia a skladovania potravín, výživy, technológie, 

prípravy pokrmov a stolovanie a pod. V rámci odborného výcviku žiaci získavajú teoretické 

a praktické zručnosti na úseku výroby a odbytu. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti 

žiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej 

orientácie. 

 

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

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

a medzi ľuďmi. Výučba je orientovaná na samostatné učenie a prácu pri riešení problémových 

úloh, tímovej práci a spolupráci. Uplatňujú sa metódy didaktické, dialogické a metóda 

brainstormingu, ktoré naučia žiakov komunikovať s druhými ľuďmi na základe 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. Žiaci spoznávajú reálny život a vytvárajú si názor na základe vlastného 

pozorovania a objavovania. Aj keby boli vyučovacie metódy tie najlepšie, nemali by šancu na 

úspech bez pozitívnej motivácie žiakov, pretože vnútorné potreby žiakov vykonávať 

konkrétnu činnosť sú tou najdôležitejšou oblasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Preto 

naša škola kladie veľký dôraz na motivačné činitele – - zaraďovanie simulačných a situačných 

metód, riešenie konfliktných situácií, verejné prezentácie prác a výrobkov a pod. Uplatňované 

metódy budú konkretizované na úrovni učebných osnov jednotlivých predmetov. Metodické 

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

vyučujúcich učiteľov.  

 

Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na ul. Stavbárskej č.11 v Martine. 

Praktická príprava sa vykonáva v zariadeniach stredísk spoločného stravovania na základe 

podpísaných zmlúv s podnikateľskými subjektami. 

 

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 

riešiť problémy a správať sa zodpovedne. 

 Ciele vzdelávania, ktoré sú vymedzené týmto vzdelávacím programom, smerujú do troch 

základných oblastí: rozvoj osobnosti žiaka, príprava pre život v občianskej spoločnosti 

a príprava na pracovné uplatnenie. 

Odborné vzdelávanie odboru spoločné stravovanie vytvára predpoklady pre získanie 

kompetencií potrebných pre uplatnenie v rôznych okruhoch pracovnej činnosti v oblasti 

ekonomiky, obchodu, služieb, cestovného ruchu a spoločného stravovania, starostlivosti 

o vzhľad človeka a pre špecializáciu smerom k zvolenému povolaniu. Dôraz je položený na  

prípravu absolventa so všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými 

a praktickými zručnosťami, ktoré bude vedieť aplikovať v praxi.  

Vzdelávací program je rozvrhnutý tak, aby umožňoval vznik vzdelávacích programov, 

ktorých realizácia nepovedie iba k príprave úzko zameraných špecialistov v danej oblasti, ale 

k získaniu širšieho rozsahu kompetencií, ktoré umožnia absolventom hľadať  a nachádzať 

zamestnanie v širšej oblasti trhu práce, prípadne umožní ich bezproblémovú rekvalifikáciu. 

Cieľom všeobecného vzdelávania je rozšíriť všeobecné vedomosti žiakov zo základnej školy, 

ich osobnostné a sociálne kvality a pripraviť ich tak, aby boli schopní samostatne rozhodovať 

o svojej profesijnej kariére, orientovať sa a uplatniť na trhu práce i v súkromnom 

a občianskom živote, ďalej sa vzdelávať a sebarealizovať.     

Táto oblasť vzdelávania je zameraná na používanie odbornej terminológie tak v slovenskom 

ako aj v cudzom jazyku, ďalej na prezentáciu profesionálnej hrdosti, k využívaniu 

najmodernejších  technológií a tiež na zdokonaľovanie v informačných systémoch. 

Vzdelávací program poskytuje základné princípy etickej a náboženskej výchovy a základné 

vedomosti o vývoji ľudskej spoločnosti. 

Tieto všeobecné vzdelávacie ciele sú vo vzdelávacom programe rozpracované v podobe 

kompetencií absolventa, obsahových štandardov a im zodpovedajúcim čiastkovým 

kompetenciám (t.j. očakávaných vzdelávacích výstupov). 



Školský vzdelávací program Stravovacie služby je určený pre uchádzačov s dobrým 

zdravotným stavom. Študijný odbor 6421 L spoločné stravovanie nie je vhodný pre žiakov 

s mentálnym postihnutím, s vážnymi poruchami zraku a sluchu a s vážnym telesným 

narušením. Pre tento odbor sa vyžaduje zdravotný preukaz.  

 

V prípade talentovaných žiakov sa výučba bude organizovať formou individuálnych 

učebných plánov a programov, ktoré sa vypracujú podľa reálnej situácie. Pri práci so žiakmi 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje s ohľadom na doporučenie 

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

poruchy, úroveň kompenzácie poruchy a možnosti školy. 

 

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

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

vedomosti a zručnosti budú prezentovať na mnohých gastronomických akciách, ktoré 

organizuje naša škola ako aj súkromní podnikatelia, hotely a gastronomické firmy. Týchto 

aktivít sa zúčastňujú aj učitelia odborných predmetov vo funkcii pedagogického dozoru. 

Veľké množstvo záujmových krúžkov 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 žiakmi a ich 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁKLADNÉ  ÚDAJE  O ŠTÚDIU 

Kód a názov študijného odboru nadstavbového štúdia 6421 L spoločné stravovanie 

Dĺžka štúdia: Najmenej  2 roky 

Forma štúdia: 

 

Nadstavbové štúdium pre absolventov trojročných 

učebných odborov 

Nevyhnutné vstupné 

požiadavky na štúdium:  

Stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore 

vzdelania a splnenie podmienok prijímacieho 

konania
10

 

Spôsob ukončenia štúdia:  maturitná skúška  

Doklad o získanom stupni 

vzdelania a získanej 

kvalifikácii: 

vysvedčenie o maturitnej skúške
7
 

 

Poskytnutý stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie 

ISCED 3A 

Možnosti pracovného 

uplatnenia absolventa: 

Absolvent nájde uplatnenie podľa profilácie: 

- v remeslách a službách 

- v obchodných podnikoch 

- v podnikoch spoločného stravovania 

ako radový pracovník, riadiaci pracovník strednej 

úrovne alebo sa môže uplatniť ako samostatný 

podnikateľ. 

Možnosti ďalšieho štúdia: Vzdelávacie programy vysokoškolského 

vzdelávania na úrovni 5B, alebo ďalšie vzdelávacie 

programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej 

zvýšenie alebo zmenu. 

 
7) Podľa § 18 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. K vysvedčeniu o maturitnej skúške vydá škola dodatok, ktorý 

obsahuje podrobnosti o absolvovanom vzdelávacom programe. 

10 § 62 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

ORGANIZÁCIA  VÝUČBY 

 

Príprava v školskom vzdelávacom programe Stravovacie služby v študijnom odbore 6421 L 

spoločné stravovanie zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Výučba je 

organizovaná v týždňových cykloch – strieda sa teoretické vyučovanie a  odborný výcvik.  

Teoretické vyučovanie je poväčšine organizované v priestoroch školy na Stavbárskej ulici č. 

11, Martin.  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 v cudzom jazyku. 

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 oblasť ekonomiky, spoločenskej komunikácie, zloženia a skladovania potravín, 

výživy, stolovania, technológie, regionálnej gastronómie a zariadenia prevádzok a v rámci 

odborného výcviku žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti na úseku prípravy jedál, 

ich servisu, prípravy nápojov a ich servisu, špeciálnych pokrmov, vyššej formy zložitej 

obsluhy. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich osobnostných a 

profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.  

Praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku v strediskách spoločného 

stravovania. Tieto strediská sú základom odbornej prípravy žiakov v tomto študijnom odbore. 

Výrobné i odbytové strediská umožnia žiakom podieľať sa na výrobe a servise pokrmov a 

nápojov, hotových a minútkových jedál pre širokú verejnosť a pri rôznych gastronomických 

akciách. Obsluhu hostí zabezpečujú žiaci pod dozorom majstra odbornej výchovy  alebo 

inštruktora (zamestnanec podniku) odborného výcviku. Ďalšie odborné zručnosti žiaci 

získavajú pri rôznych spoločenských akciách  alebo v rámci praktických laboratórnych 

cvičení. Plánujeme realizovať spoločenské akcie pri príležitosti organizovania rôznych  akcií, 

podujatí a gastronomické stretnutia partnerských škôl z Nemecka, Čiech, Poľska.. Časť 

odborného výcviku máme zabezpečenú zmluvnými vzťahmi s fyzickými a právnickými 

osobami. Žiaci sa v priebehu štúdia dostanú na rôzne pracoviská. 

Dvojročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre úsek 

výroby a odbytu so všeobecným prehľadom o celej oblasti stravovacích služieb a so 

základnými predpokladmi pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít. 

Študijný odbor 6421 L spoločné stravovanie integruje teoretické a praktické vyučovanie. 

Odborný výcvik je v obidvoch ročníkoch  zameraný na odbytové činnosti. 

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

pokynmi MŠ SR.  

Zdravotné požiadavky na žiaka 

Na prijatie do študijného odboru 6421 L spoločné stravovanie 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), 

 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.   



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 zdravie neohrozujúcu prácu vychádza po dobu štúdia z požiadaviek platných právnych 

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

a slovenských technických noriem a programu HACCP). Tieto požiadavky sa musia 

vzťahovať k výkonu konkrétnych činností, ktoré sú súčasťou odborného výcviku a 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 svojimi podmienkami 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 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.  

Stanovením príslušného stupňa dozoru je poverený vedúci zamestnanec Strediska praktického 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pri nástupe žiaka na štúdium sa vyžaduje: 

1. Pracovné oblečenie 

Dievčatá 

 biela blúzka, 

 čierna sukňa (max. 10 cm nad kolená, nie bedrová),  

 čierna vesta,  

 biela zásterka, 

 zdravotné topánky (nie vsuvky), 

 príručník 2 ks, 

 menovka. 

 

Chlapci 

 biela košeľa (1x s dlhým rukávom, 1x s krátkym rukávom), 

 čierne nohavice, 

 čierna vesta, 

 čierne topánky polovičné, 

 príručník 2 ks, 

 motýlik čierny, 

 menovka. 

 

 biely plášť alebo rondon, blúza 

 biele nohavice,  

 biele ponožky, telové pančuchy,  

 protišmyková zdravotná obuv biela, 

 pokrývka hlavy, 

 menovka. 

 

 

       2. Zdravotný preukaz pre prácu s potravinami 

 

Zakazuje sa nosenie „pírsingu“, používať výrazný mejkap, nosenie šperkov. Odborný výcvik 

budú žiaci vykonávať na určených streiskách spoločného stravovania (kmeňových, 

zmluvných). Odborný výcvik sa bude vykonávať aj v čase školských prázdnin, prípadne 

v sobotu a v nedeľu podľa potreby a záujmu žiakov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Charakteristika absolventa 

 

Absolvent 2-ročného študijného odboru 6421 L spoločné stravovanie po ukončení štúdia 

úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava kvalifikáciu na úrovni úplného stredného 

odborného vzdelania. Po ukončení prípravy  samostatne zvládne jednoduchú a zložitú obsluhu 

hostí v zariadeniach spoločného stravovania pri bežných prevádzkach ako aj pri slávnostných 

príležitostiach. Vie pripraviť miešané nápoje aj podľa vlastných receptúr. Vie pripraviť 

jednoduché jedlá hotové, jedlá na objednávku, šaláty a múčniky. Dokáže dokončovať jedlá 

pred hosťom a pripravovať slávnostné hostiny formou banketu, ako aj osobitné formy 

slávnostného stolovania. Absolvent vie pripraviť pracovisko a ovláda práce spojené so 

stolovaním, podať informácie o jedlách a nápojoch. Zvláda vyššiu formu zložitej obsluhy – 

dokončovanie, dochucovanie, flambovanie, tranšírovanie a miešanie pokrmov pred hosťom, 

dokáže viesť administratívu a účtovanie v prevádzke, ako aj prácu s kontrolnou pokladnicou, 

inkasovať tržby, čapovať a ošetrovať nápoje. Dokáže správne vybrať vhodný inventár, 

ošetrovať a skladovať potraviny. 

 

Z hľadiska pracovnej pozície sú na absolventa kladené vysoké požiadavky na krátkodobú 

pamäť, schopnosť pracovať v tíme a schopnosť sociálneho kontaktu. Nároky sú dané aj na 

rozsah jeho zrakového poľa, priestorového videnia, šírenia zvuku, udržíavania rovnováhy, 

rozširovania čuchových podnetov, pozornosti, praktického myslenia, písomného a slovného 

prejavu. Je prispôsobivý, flexibilný, samostatný, vie sa ovládať, má kultivované vystupovanie 

a vzhľad. 

 

Toto povolanie nie je vhodné pre žiakov s ochorením obmedzujúcim výkon tejto pracovnej 

pozície. Presné posúdenie zdravotného stavu s následným odporúčaním je možné po 

konzultácii s lekárom. Absolvent sa uplatňuje v pracovných pozíciách ako čašník, servírka, 

hlavný čašník, barman, barista, kuchár, zmenový kuchár, šéfkuchár, cukrár, prevádzkár, 

vedúci závodu spoločného stravovania, súkromný podnikateľ v oblasti cestovného ruchu 

a spoločného stravovania. 

 

Absolventi získavajú schopnosť komunikovať v 2 cudzích jazykoch, riešiť problémové úlohy 

a pracovať v tíme. Aktívne sa zapájať do spoločnosti, vedomosti a zručnosti priebežne 

aktualizovať v rámci celoživotného vzdelávania. Budú schopní vedieť prevziať zodpovednosť   

za svoju prácu i za prácu ostatných. Získajú zručnosti pri práci s osobným počítačom 

a internetom. Budú vedieť efektíne využiť informačné a komunikačné technológie pre osobný 

rast a výkonnosť v práci. 

 

Po ukončení štúdia získa absolvent  vysvedčenie o maturitnej skúške. Môže pokračovať ďalej 

v štúdiu na úrovni ISCED 5. Svoju kvalifikáciu môže zvyšovať aj cestami na ISCED 4, 

prípadne môže získať aj inú kvalifikáciu.  

 

Kompetenčný profil absolventa je vytvorený na základe kompetencií uvedených v ŠVP. 

Týmto má absolvent študijného odboru garantované získanie aktuálnych vedomostí, zručností 

a kompetencií v závislosti od potrieb zamestnávateľov. 

 

 



Kompetencie absolventa  

Absolvent študijného odboru 6421 L spoločné stravovanie po absolvovaní vzdelávacieho 

programu disponuje týmito kompetenciami: 

Kľúčové kompetencie 

a) komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti 

Absolvent má: 

 

 reprodukovať a interpretovať prečítaný alebo vypočutý text v materinskom a cudzom 

jazyku, 

 podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo činnosti, 

 aktívne komunikovať najmenej v dvoch cudzích jazykoch, 

 vedieť samostatne rozhodovať o úprave informačného materiálu vzhľadom na druh 

oznámenia a širší okruh užívateľov, 

 štylizovať listy (formálne, neformálne), informačné útvary (inzerát, oznam), 

vyplňovať formuláre (životopis, žiadosť), 

 navrhovať návody k činnostiam, písať odborné materiály a dokumenty v materinskom 

a cudzom jazyku, 

 osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov, 

 spracovávať písomné textové informácie (osnova, výpisky, denník) a materiály podľa 

účelu oznámenia a s ohľadom na potreby užívateľa, 

 orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať rôzne informácie, posúdiť ich význam 

v osobnom živote a v povolaní, 

 vyhľadávať a využívať jazykové a iné výrazové prostriedky pri riešení zadaných úloh 

a tém v cudzom jazyku, 

 vedieť prijímať a tvoriť text, chápať vzťahy medzi rečovou situáciou, témou 

a jazykovým prejavom v materinskom a cudzom jazyku, 

 rozlišovať rôzne druhy a techniky čítania, ovládať orientáciu sa v texte a jeho rozbor 

z hľadiska kompozície a štýlu v materinskom a cudzom jazyku, 

 ovládať operácie pri práci s počítačom, 

 pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie včítane 

možnosti učenia sa formou on-line, 

 oboznámiť sa s motivačnými vzdelávacími programami, ktoré sú zamerané na riešenie 

problémov a poskytovanie prístupných príležitostí pre celoživotné vzdelávania, ktoré 

vytvára možnosť virtuálnej komunikácie medzi lokálnymi komunitami.  

 

b) intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti 

Absolvent má: 

 významne sa podieľať na stanovení zodpovedajúcich krátkodobých cieľov, ktoré 

smerujú k zlepšeniu vlastnej výkonnosti, 

 vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty, formulovať, pozorovať, 

triediť a merať hypotéza, 

 overovať a interpretovať získané údaje, 

 rozhodovať o princípoch kontrolného mechanizmu, 

 rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne 

myslenie, 



 samostatne predkladať návrhy na výkon práce, za ktorú je zodpovedný, 

 predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií pre ostatných 

členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené 

kompetencie zvládnuť, 

 ovládať základy modernej pracovnej technológie a niesť zodpovednosť za prácu 

v životnom prostredí, jeho ochranu, bezpečnosť a stratégiu jeho rozvoja, 

 samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce 

v menšom kolektíve, niesť zodpovednosť aj za prácu druhých, 

 vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém  a postoje, 

 určovať  vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch 

a osobnostnom raste, 

 stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej 

orientácie a životných podmienok, 

 plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou 

využívania sebakontroly, sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania, 

 overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých, 

 mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, 

byť si vedomí dôsledkov nezdravého životného štýlu a závislostí, 

 prijímať a plniť zodpovedne dané úlohy, 

 predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti 

posudzovať návrhy druhých,  

 prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným 

konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.  

c) schopnosť tvorivo riešiť problémy 

Absolvent má: 

 objasňovať formou systematického poznávania najzávažnejšie rysy problémov, 

využívať za týmto účelom rôzne všeobecne platné pravidlá, 

 získavať samostatným štúdiom všetky nové informácie vzťahujúce sa priamo 

k objasneniu neznámych oblastí problému, 

 zhodnotiť význam rozmanitých informácií, samostatne zhromažďovať informácie, 

vytriediť a využiť len tie, ktoré sú pre objasnenie problému najdôležitejšie, 

 určovať najzávažnejšie rysy problému, zvažovať rôzne možností riešenia, ich klady 

a zápory v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, stanoviť kritériá pre 

voľbu konečného optimálneho riešenia, 

 vedieť vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodržiavať ho, 

 poskytovať ľuďom informácie (oznamovanie, referovanie, rozprávanie, vyučovanie), 

 vedieť ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie),   

 spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi.  

d) podnikateľské spôsobilosti 

Absolvent má: 

 pochopiť podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych, 

ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických aspektoch súkromného 

podnikania, 

 orientovať sa v rôznych štatistických údajoch a vedieť ich využívať pre vlastné 

podnikanie, 

 samostatne plánovať finančné prostriedky vzhľadom na potreby a ciele podnikania, 



 viesť systém jednoduchého a podvojného účtovníctva a stratégiu odpisov, 

 vedieť efektívne využívať všetky zdroje na dosiahnutie priaznivého výsledku    

hospodárenia, 

 ovládať právne predpisy v oblasti obchodných a pracovnoprávnych vzťahoch, 

 pracovať so základnými informáciami  v dvoch cudzích jazykoch, 

 rozpoznávať a rozvíjať kvality riadiaceho zamestnanca s aspektom na komunikatívne 

schopnosti, asertivitu, kreativitu a odolnosť voči stresom, 

 vedieť vystihnúť princípy odmeňovania a oceňovania aktívnych a tvorivých 

zamestnancov a motivovať ich 

 ovládať princípy priebežnej kontroly, diagnostiky skutočného stavu a úrovne podniku, 

 využívať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť primerane kritizovať, ale aj znášať 

kritiku od druhých, 

 ovplyvňovať druhých a koordinovať ich úsilie, 

 operatívne sa rozhodovať a prijímať opatrenia, 

 vykonávať aj nepopulárne, ale správne  opatrenia a rozhodnutia, myslieť systémovo 

a komplexne, 

 rešpektovať právo a zodpovednosť, 

 mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, 

uvedomovať si význam celoživotného učenia a byť pripravený prispôsobovať sa 

k zmeneným pracovným podmienkam, 

 sledovať a hodnotiť vlastný úspech vo svojom učení, prijímať hodnotenie výsledkov 

svojho učenia zo strany iných ľudí, 

 poznať možnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy a povolaní, 

 mať prehľad o možnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore, cieľavedomé 

a zodpovedne rozhodovať o svojej budúcej profesií a vzdelávacej ceste, 

 mať reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, o požiadavkách 

zamestnávateľov na pracovné činnosti a vedieť ich porovnávať so svojimi predstavami 

a reálnymi predpokladmi, 

 dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príležitosti v súlade s realitou 

trhového prostredia, svojimi predpokladmi a ďalšími možnosťami.    

       e) spôsobilosť využívať informačné technológie 

Absolvent má: 

 zoznámiť sa s rôznymi druhmi počítačových programov a spôsobom ich obsluhy, 

 ovládať obsluhu  periférnych zariadení potrebných pre činnosť používaného 

programu, 

 pracovať s aplikačným programom potrebným pre výkon povolania, 

 vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie, 

 vybrať kvantitatívne matematické metódy (bežné, odborné a špecifické), ktoré sú 

vhodné pri riešení danej úlohy alebo situácie, 

 graficky znázorňovať reálne situácie a úlohy, kde takéto znázorňovanie pomáha pri 

kvantitatívnom riešení úlohy, 

 komunikovať elektronickou poštou, využívať prostriedky online a offline 

komunikácie, 

 evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol využívať pri práci, 

 chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním, 

 posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať 

k získaným informáciám a byť mediálne gramotný. 



 

       f) spôsobilosť byť demokratickým občanom 

Absolvent má: 

 konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom záujme, ale aj 

vo verejnom záujme, 

 uvedomiť si, že rozhodnutia, ktoré sa príjmu a činy, ktoré vykonajú jednotlivci alebo 

členovia skupiny, budú mať vplyv na globálnu prítomnosť a budúcnosť, 

 uvedomiť si a orientovať sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho rozvoja, 

etnických, rasových a náboženských konfliktov, terorizmu a navrhovať cesty na ich 

odstránenia, 

 chápať pojmy spravodlivosť, ľudské práva a zodpovednosť, aplikovať ich 

v globálnom kontexte, 

 tvorivo riskovať, primerane kritizovať, jasne sa stavať k riešeniu problémov, rýchle sa 

rozhodovať, byť dôsledný, inšpirovať druhých pri vyhľadávaní podnetov, iniciatív 

a vytváraní možností,  

 dodržiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne špecifiká, 

vystupovať proti neznášanlivosti, xenofóbií a diskriminácií,  

 konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, 

prispievať k uplatňovaniu hodnôt demokracie, 

 uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať 

s toleranciou k identite druhých,  

 zaujímať sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete,  

 uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť 

v európskom a svetovom kontexte. 

 

Všeobecné kompetencie 

Absolvent má: 

 zvoliť komunikatívnu stratégiu adekvátnu komunikačnému zámeru, podmienkam 

a normám komunikácie, 

 vyjadrovať vhodným spôsobom svoj úmysel, prezentovať sám seba, podávať 

a získavať ústne alebo písomne požadovanú alebo potrebnú informáciu všeobecného 

alebo odborného charakteru, zapájať sa do diskusie, obhajovať svoj názor, pohotovo 

reagovať na nepredvídané situácie (otázka, rozhovor, anketa), uplatňovať verbálne 

a neverbálne prostriedky, spoločenskú a rečovú etiku a zdôvodňovať zvolené riešenie 

komunikačnej situácie, 

 ovládať základné – najčastejšie používané lexikálne a gramatické prostriedky, 

rozumieť gramatickým menej frekventovaným lexikálnym a gramatickým javom 

a vedieť ich aj používať, samostatne tvoriť súvislé hovorené a písané prejavy, 

 získať informácie z prečítaného a vypočutého textu (určiť hlavnú tému alebo 

myšlienku textu, rozlíšiť základné a vedľajšie informácie), dokázať text zaradiť do 

niektorých z funkčných štýlov, orientovať sa v jeho stavbe, 

 uvádzať správne bibliografické údaje a citáty, spracovať písomné informácie najmä 

odborného charakteru, 

 pracovať s Pravidlami pravopisu a inými jazykovými príručkami, 

 chápať literárne dielo ako špecifickú výpoveď o skutočnosti a o vzťahu človeka k nej, 

 vytvárať si predpoklady pre estetické vnímanie skutočnosti, 



 vytvoriť si pozitívny vzťah k literárnemu umeniu, založený na interpretácii ukážok 

z umeleckých diel, na osvojení podstatných literárnych faktov, pojmov a poznatkov, 

 pristupovať k literatúre ako k zdroju estetických zážitkov, uplatňovať estetické 

a ekologické hľadiská pri pretváraní životného prostredia, podieľa sa na ochrane 

kultúrnych hodnôt, 

 v oblasti jazykovej poznať a používať zvukové a grafické (pravopisné) prostriedky 

daného jazyka, slovnú zásobu včítane vybranej frazeológie v rozsahu daných 

tematických okruhov, vybrané morfologické a syntaktické javy, základné spôsoby 

tvorby slov (odvodzovanie a skladanie slov), vybrané javy z oblasti štylistiky, 

 v oblasti pragmatickej používať osvojené jazykové prostriedky v súvislých 

výpovediach a v obsahových celkoch primerane s komunikatívnym zámerom,  

 s aspektom na strategickú kompetenciu vedieť vhodne reagovať na partnerove 

podnety, odhadovať významy neznámych výrazov, používať kompenzačné 

vyjadrovanie, pracovať so slovníkom (prekladovým, výkladovým) a používať iné 

jazykové príručky a informačné zdroje, 

 v oblasti socio-lingvistickej vedieť komunikovať v rôznych spoločenských úlohách, 

bežných komunikatívnych situáciách, používať verbálne a neverbálne výrazové 

prostriedky v súlade so socio-kultúrnym úzusom danej jazykovej oblasti, preukázať 

všeobecné kompetencie a komunikatívne kompetencie prostredníctvom rečových 

schopností na základe osvojených jazykových prostriedkov v komunikatívnych 

situáciách v rámci tematických okruhov, preukázať úroveň receptívnych (vrátane 

interaktívnych) a produktívnych rečových schopností, 

 chápať nutnosť svojho úspešného zapojenia sa do spoločenskej deľby práce a oceniť 

prospešnosť získavania nových spôsobilostí po celý čas života, 

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

styku s ľuďmi spoločensky uznávané normy, 

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

rešpektovať práva iných ľudí, 

 chápať princípy fungovania demokratickej spoločnosti a postupy, ako sa občan môže 

aktívne zapojiť do politického rozhodovania a ovplyvňovať verejné záležitosti na 

rôznych úrovniach (štát – región – obec), 

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

vzťahu k životnému prostrediu, 

 vytvárať si vlastní filozofické a etické názory ako základ na sústavnejšiu 

a dokonalejšiu orientáciu pri posudzovaní a hodnotení javov ľudského a občianskeho 

života, 

 rozumieť matematickej terminológii a symbolike (množinovému jazyku a pojmom 

z matematickej logiky) a správne ju interpretovať a používať z nariadení, zákonov, 

vyhlášok a matematiky, 

 vyhľadávať, hodnotiť, triediť, používať matematické informácie v bežných profesných 

situáciách a používať pritom výpočtovú techniku a prístupné informačné 

a komunikačné technológie, 

 osvojiť si vyskytujúce sa pojmy, vzťahy a súvislosti medzi nimi, osvojiť si postupy 

používané pri riešení úloh z praxe, 

 cieľavedome pozorovať prírodné javy, vlastnosti látok a ich premeny, 

 rozvíjať finančnú a mediálnu gramotnosť,  

 rozlišovať fyzikálnu a chemickú realitu, fyzikálny a chemický model, 

 vedieť opísať osvojené prírodovedné poznatky a vzťahy medzi nimi, používať správnu 

terminológiu a symboliku, porozumieť prírodným zákonom, 



 aplikovať získané prírodovedné poznatky i mimo oblasti prírodných vied (napr. 

v odbornom vzdelávaní, praxi, každodennom živote), 

 poznať využitie bežných látok v priemysle, poľnohospodárstve a v každodennom 

živote a ich vplyv na zdravie človeka a životné prostredie, 

 chápať umenie ako špecifickú výpoveď umelca, chápať prínos umenia a umeleckého 

zážitku ako dôležitú súčasť života človeka, vedome vyhľadávať a zúčastňovať sa 

kultúrnych a umeleckých podujatí, vedieť vyjadriť verbálne svoj kultúrny zážitok, 

vyjadriť vlastný názor a obhájiť ho, 

 vytvoriť si pozitívny vzťah ku kultúrnym hodnotám, prírode a životnému prostrediu 

a aktívne sa podieľať na ich ochrane, 

 prejavovať aktívne postoje k vlastnému všestrannému telesnému rozvoju 

predovšetkým snahou o dosiahnutie optimálnej úrovne telesnej zdatnosti a vlastnú 

pohybovú aktivitu spojiť s vedomím potreby sústavného zvyšovaniu telesnej zdatnosti 

a upevňovania zdravia, 

 uvedomovať si význam telesného a pohybové zdokonaľovania, vnímať krásu pohybu, 

prostredia a ľudských vzťahov, 

 ovládať a doržiavať zásady dopomoci, zabrániť úrazu a poskytnúť prvú pomoc pri 

úraze, uplatňovať pri športe a pobyte v prírode poznatky z ochrany a tvorby životného 

prostredia.  

Odborné kompetencie 

a) požadované vedomosti 

Absolvent má: 

 aktívne používať ekonomické pojmy, ovládať ich súvislosti, 

 mať poznatky o potravinách, nápojoch a technológii ich výroby, prezentácii a predaji, 

 mať potrebné znalosti pre prácu s informačnou a výpočtovou technikou, 

 orientovať sa v základných predpisoch, ustanoveniach obchodného, živnostenského, 

občianskeho a pracovného práva, 

 mať poznatky o zásadách spotrebiteľskej výchovy a ochrany spotrebiteľa, 

 mať poznatky o zásadách gastronomických pravidiel a zostavovaní jedálnych 

a nápojových lístkov, 

 ovládať technologické postupy vo svojom odbore s využívaním poznatkov  

technologických normách, 

 ovládať poznatky o charakteristike a technologických postupoch bežných a pracovne 

náročných jedál teplej a studenej kuchyne, ako aj teplých a studených múčnikov 

a teplých nápojov, 

 ovládať poznatky o organizácii práce vo výrobnom, odbytovom a ubytovacom 

stredisku, 

 preukázať poznatky o pravidlách techniky obsluhy, 

 mať poznatky o základoch stolovania, 

 ovládať zásady spoločenskej komunikácie, 

 mať návyky z oblasti osobnej aj prevádzkovej hygieny a bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, 

 ovládať odbornú terminológiu typickú pre oblasť svojho povolania a využívať 

osvojené pojmy pri riešení praktických úloh, 

 mať vedomosti o materiáloch, o ich zložení, akosti, získavaní a spracovaní a ostatnej 

manipulácii s ohľadom na zdravie človeka, 



 vedieť používať techniku, poznať strojové a technické vybavenie a zariadenie  

prevádzok,   

 mať vedomosti o správnom životnom štýle človeka,  

 vedieť zásady správnej výrobnej praxe, 

 poznať špecifickú problematiku vo svojom odbore, aplikovať vedomosti v priamom 

kontakte s klientmi, 

 samostatne rozhodovať o pracovných problémoch. 

 

 

V príprave absolventov pre oblasť spoločného stravovania 

Absolvent má: 

 vymedziť podstatu a princípy výrobného podniku, podniku spoločného 

      stravovania a podnikateľskej činnosti, 

 charakterizovať ekonomiku riadenia podnikovej činnosti, 

 identifikovať základné spôsoby dosiahnutia podnikateľských cieľov organizácie, 

 mať poznatky o technologických normách v spoločnom stravovaní, 

 vymedziť návyky z oblasti osobnej a prevádzkovej hygieny, bezpečnosti 

      a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia, 

 popísať hlavné zásady organizácie práce na pracovisku, 

 mať vedomosti o potravinách, nápojoch, surovinách, o ich zložení a akosti, 

 vymedziť princípy technológie výroby a spracovania potravín, nápojov a surovín, 

 charakterizovať význam správneho skladovania a manipulácie s potravinami, 

 poznať gastronomickú techniku, strojové a technické vybavenie prevádzok 

      hotelov a zariadení spoločného stravovania, 

 popísať výživu človeka v jednotlivých vekových kategóriách. 

 

 

 

b) požadované zručnosti 

Absolvent vie: 

 uplatniť v praxi etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania 

a vystupovania, 

 aplikovať v praxi základné obchodno-podnikateľské aktivity a základné zásady 

marketingu, 

 uplatňovať estetiku práce a prostredia s dodržaním hygienických zásad a zásad 

bezpečnosti práce na prevádzke, 

 voliť správne technologické postupy práce, pripraviť pracovisko, pracovné prostriedky 

a predmety, 

 zabezpečovať bežnú údržbu pracovných prostriedkov, ktoré používa, 

 preukázať základné užívateľské práce s výpočtovou technikou, 

 vykonávať pracovné činnosti tak, aby nenarušoval životné prostredie, 

 udržiavať estetickú úroveň pracovného prostredia, 

 dodržiavať základné zásady rokovania s klientmi, zákazníkmi a spolupracovníkmi, 

 vykonávať základné spôsoby zmyslových skúšok akosti surovín a tovarov, 

 pracovať s predpismi HACCP o preberaní a výdaji tovaru a reklamácii, 

 sa orientovať v nových technológiách a výrobkoch, 

 prijímať a registrovať objednávky a podávať informácie o jedlách a nápojoch, 



 pracovať s registračnou pokladňou, inkasovať a robiť vyúčtovanie, 

 používať techniku podávania jedál a nápojov, pripraviť základné druhy miešaných 

nápojov, 

 obsluhovať pri osobitných druhoch slávnostného stolovania, 

 dokončovať pokrmy a nápoje pred hosťom. 

 

V príprave absolventov pre oblasť spoločného stravovania 

Absolvent vie: 

 

 používať technologické postupy prípravy jedál a nápojov, 

 používať zásady spoločenského správania, komunikácie, 

 získavať a poskytovať informácie, 

 riadiť menší kolektív, 

 ovládať administratívne činnosti súvisiace s gastronomickou prevádzkou, 

 ovládať normalizovanú úpravu písomností, 

 uplatňovať zásady techniky stolovania, techniky a pravidlá jednoduchej aj zložitej 

      obsluhy, 

 dbať na estetickú úroveň pracovného prostredia, 

 posúdiť vhodnosť použitia potravín s ohľadom na zdravie človeka, 

 využívať efektívne a ošetrovať gastronomickú techniku, strojové a technické 

      vybavenie hotelov a zariadení spoločného stravovania, 

 uplatňovať zásady správnej výživy. 

 

 

 

c) požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti                                       

Absolvent sa vyznačuje: 

 manuálnou zručnosťou v činnostiach konkrétneho odboru,  adaptabilitou, kreativitou, 

disponibilitou, spoľahlivosťou, trpezlivosťou, dôslednosťou a presnosťou, 

schopnosťou spolupracovať, sebadisciplínou, mobilitou, schopnosťami pracovať 

v tíme,  budovaním imidžu firmy, pozitívnym kontaktom so zákazníkom, samostatnou 

prácou, dodržovaním predpisov o ochrane spotrebiteľa, dodržiavaním firemnej 

kultúry, flexibilitou, profesionálnou hrdosťou, zodpovednosťou za zverený majetok, 

schopnosťou riešiť konfliktné situácie, 

 požadovaným rozsahom zrakového poľa, priestorovým videním, rozlišovaním farieb 

a farebných odtieňov, 

 rozlišovaním smeru zvuku a má kinestetický zmysel, 

 rozlišovaním chuti, čuchových podnetov, 

 kultivovanosťou vystupovania a vzhľadu, istotou, pohotovosťou svojho vystupovania, 

schopnosťou sociálneho kontaktu, 

 odolnosťou voči senzorickej záťaži, 

 krátkodobou pamäťou, praktickým a samostatným myslením a rozdeľovaním 

pozornosti. 

 



UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU  

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 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby 

Kód a názov študijného 

odboru 

6421  L Spoločné stravovanie 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

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 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 31 VŠEOBECNÉ 

VZDELÁVANIE 

31 2 

Jazyk a komunikácia 18 Všeobecné vzdelávanie – 

povinné predmety 

19 1 

Verbálne vyjadrovanie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Písomné vyjadrovanie 

Štylistika 

Jazykové prostriedky a náuka o jazyku 

Práca s textom a získavanie informácií 

Literatúra v živote človeka 

Staroveká a stredoveká literatúra 

Humanizmus a renesancia 

Barok 

Novodobá slovenská literatúra 

Literárny realizmus a literárna moderna 



Slovenská a svetová literatúra medzi dvoma svetovými vojnami 

(klasicizmus, predromantizmus, romantizmus) 

Vývoj slovenskej literatúry po druhej svetovej vojne v kontexte so 

svetovou literatúrou 

Počúvanie s porozumením  

 

Prvý cudzí jazyk 

 

 

6 

 

 

 
Čítanie s porozumením 

Písomný prejav 

Ústny prejav 

Počúvanie s porozumením  

Druhý cudzí jazyk 

 

 

6 

 

Čítanie s porozumením 

Písomný prejav 

Ústny prejav 

Človek, hodnoty a spoločnosť  2  2  

Dejepis  Dejepis 2  

Človek a príroda 1  1  

Štruktúra a vlastnosti látok   

 

Chémia 

 

 

1 

 

Atómy, molekuly a periodická sústava prvkov 

Priebeh chemických reakcií 

Prvky a ich zlúčeniny 

Organické zlúčeniny 

Matematika a práca s informáciami 6  7 1 

Čísla, premenné, výrazy  

 

 

 

 

 

Matematika 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Rovnice, nerovnice a ich sústavy 

Funkcie  

Geometria  

Kombinatorika a teória pravdepodobnosti 

Základy štatistiky 

Informatika Informatika 3 1 

Zdravie a pohyb 2  2  

Ľudský organizmus ako celok z hľadiska stavby a f  

 

 

 

 

 

 

Telesná  a športová výchova 

 

 

 

2 

 

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 

Disponibilné hodiny 2   2 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 35  35  

Teoretické vzdelávanie 12 Odborné vzdelávanie  23 11 

Ekonomika  Ekonomika 4 2 

Účtovníctvo  Účtovníctvo  4 2 

Marketing A manažment Marketing A manažment 2 1 

Základy podnikania Základy podnikania 2 1 

Technika prevádzky Technika prevádzky 5 3 

Regionálna gastronómia Regionálna gastronómia 1  

Hotelové služby a cestovný ruch Hotelové služby a cestovný ruch 2 1 

Právna náuka Právna náuka 2 1 

Hospodárska korešpondencia Hospodárska korešpondencia 1  

Praktická príprava 8  12 4 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, hygienické predpisy, HACCP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odborný výcvik 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

4 

Organizácia a nádväznosť pracovných činností v strediskách spoločného 

stravovania 

Oboznámenie sa so strojmi, zariadením, inventárom jednotlivých stredísk 

spoločného stravovania 

Precvičovanie činností v strediskách služieb a cestovného ruchu 

Simulácia pracovných činností pri zabezpečovaní akcií poriadaných 

v strediskách služieb a CR 

Nácvik komunikácie s hosťom, spoločenský bontón, etika a etiketa 

Administratívne práce v strediskách spoločného stravovania 

Disponibilné hodiny 15   15 

CELKOM 66  66  

Ochrana človeka a prírody  Teoretická príprava 23  

Teoretická príprava Praktický výcvik 12  

Praktický výcvik    



Telovýchovno-výcvikový kurz Mimovyučovacie aktivity  

Plavecký výcvik Plavecký výcvik   

Lyžiarsko-výcvikový kurz Lyžiarsko-výcvikový kurz   



 

Rámcový učebný plán pre študijný odbor  6421 L Spoločné stravovanie vypracovaný na 

základe ŠVP, ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky dňa 7. februára 2013 pod číslom 2013-762/1889:23-925 s účinnosťou od 1. 

septembra 2013 

 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola obchodu a služieb, 

Stavbárska 11, 036 80 Martin 

Názov ŠkVP STRAVOVACIE SLUŽBY 

Kód a názov ŠVP 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby 

Kód a názov študijného odboru 6421 L Spoločné stravovanie 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy štátna 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Kategórie a názvy 

vyučovacích predmetov 

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. Spolu 

Všeobecnovzdelávacie 

predmety 

15 14 29 

Slovenský jazyk 

a literatúra  

4 3 7 

Prvý cudzí jazyk  4 

 

4 8 

Dejepis 1 1 2 

Občianska náuka 1 1 2 

Chémia 2 0 2 

Matematika  2 2 4 

Informatika  0 2 2 

Telesná a športová  

výchova  

1 1 2 

Odborné predmety 18 19 37 

Cestovný ruch 2 2 4 

Daňovníctvo 0 1 1 

Ekonomika 2 2 4 

Marketing  1 0 1 

Personálny manažment 1 1 2 

Spotrebiteľská výchova 1 1 2 

Technika prevádzky 2 2 4 

Základy podnikania 1 2 3 

Základy účtovníctva 2 2 4 

Odborná prax 6 6 12 

Spolu 33 33 66 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Prehľad využitia týždňov 

Činnosť 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 35 33 - - 

Maturitná skúška – 1 – - 

Časová rezerva(účelové 

kurzy 

, opakovanie učiva, 

exkurzie, výchovno-

vzdelávacie akcie a i..) 

5 6 - - 

Účasť na odborných 

akciách 

– – - – 

Spolu týždňov 40          40 - - 

     

Poznámky k učebnému plánu  študijného odboru: 

a) Rámcový učebný plán vymedzuje proporcie medzi všeobecným a odborným vzdelávaním 

(teoretickým a praktickým) a ich záväzný minimálny rozsah. Tento plán je východiskom pre 

spracovanie konkrétnych učebných plánov školských vzdelávacích programov, v ktorých 

budú vzdelávacie oblasti rozpracované do učebných osnov vyučovacích predmetov alebo 

modulov. Počty vyučovacích hodín pre jednotlivé vzdelávacie oblasti predstavujú nevyhnutné 

minimum. V školských vzdelávacích programoch sa môžu rozšíriť podľa potrieb odborov a 

zámerov školy  z kapacity disponibilných hodín. 

 

b) Stredné odborné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením plnia rovnaké ciele ako 

stredné odborné školy pre intaktných žiakov. Všeobecné ciele vzdelávania v jednotlivých 

vzdelávacích oblastiach a kompetencie sa prispôsobujú individuálnym osobitostiam žiakov so 

zdravotným znevýhodnením v takom rozsahu, aby jeho konečné výsledky zodpovedali profilu 

absolventa. Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením (dĺžka, 

formy výchovy a vzdelávania, podmienky prijímania, organizačné podmienky na výchovu a 

vzdelávanie, personálne, materiálno-technické a priestorové zabezpečenie ap.) stanovujú 

vzdelávacie programy vypracované  podľa druhu zdravotného znevýhodnenia. 

 

c) Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je minimálne 

33 hodín a maximálne 35 hodín, za celé štúdium minimálne 132 hodín, maximálne 140 hodín. 

Školský rok trvá 40 týždňov, výučba v študijných odboroch sa realizuje v 1., 2. a 3. ročníku v 

rozsahu 33 týždňov, vo 4. ročníku v rozsahu 30 týždňov (do celkového počtu hodín za 

štúdium sa počíta priemer 32 týždňov, spresnenie počtu hodín za štúdium bude predmetom 

školských učebných plánov). Časová rezerva sa využije na opakovanie a doplnenie učiva, na 

športovo-vzdelávacie kurzy, na tvorbu projektov, exkurzie, atď. a v poslednom ročníku na 

prípravu a absolvovanie maturitnej skúšky. 

 

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

 



e) Výučba slovenského jazyka a literatúry sa v študijných odboroch realizuje s dotáciou 

minimálne  

3 hodiny týždenne v každom ročníku. 

 

f) Vyučujú sa dva z jazykov: jazyk anglický, nemecký, francúzsky, ruský, španielsky, podľa 

potreby  

a podmienok školy aj ďalšie cudzie jazyky. Výučba prvého cudzieho jazyka sa v študijných 

odboroch realizuje s dotáciou minimálne 3 hodiny týždenne v každom ročníku. Výučba 

druhého cudzieho jazyka 

sa v študijných odboroch realizuje s dotáciou minimálne 3 hodiny týždenne v 1. a 2. ročníku a 

minimálne 2 hodiny týždenne v 3. a 4. ročníku. 

 

g) Škola, ktorá nemá v prechodnom období 8 rokov, najneskôr do školského roku 2017/2018, 

podmienky na výučbu druhého cudzieho jazyka z dôvodu nedostatku kvalifikovaných 

pedagogických zamestnancov, môže presunúť vymedzenú časovú dotáciu pre 2. cudzí jazyk 

do disponibilných hodín do časti 

všeobecné vzdelávanie a môže ju využiť na posilnenie týždenných vyučovacích hodín pre tie 

predmety, ktoré považuje vo vzťahu k odboru štúdia za kľúčové. Ak sa škola rozhodne v 

prechodnom období zaviesť druhý cudzí jazyk, je povinná začať s jeho výučbou s účinnosťou 

od 1. ročníka podľa nového 

učebného plánu. Vyššie ročníky dokončia výchovno-vzdelávací proces podľa pôvodných 

učebných plánov. Po uplynutí prechodného obdobia musia všetky školy zabezpečiť žiakom 

výučbu 2 cudzích jazykov. 

 

h) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek, hodnoty a spoločnosť“ sú predmety 

etická/náboženská výchova, dejepis a občianska náuka. Predmety etická výchova/náboženská 

výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 20 žiakov. 

 

i) Na cirkevných školách je povinnou súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek, hodnoty a 

spoločnosť“ predmet náboženská výchova - náboženstvo (podľa konfesie zriaďovateľa) a 

dejepis. Predmet náboženstvo je maturitným predmetom. 

 

j) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“ sú predmety ekológia, fyzika, chémia a 

biológia,  

ktoré sa vyučujú podľa ich účelu v danom odbore. 

 

k) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Matematika a práca s informáciami“ sú predmety 

matematika a informatika, ktoré sa vyučujú podľa ich účelu v danom odbore. 

 

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

Predmet telesná a športová výchova možno vyučovať aj v popoludňajších hodinách a spájať 

ju do viachodinových celkov. 

 

m) 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 praktických cvičení (v laboratóriách, 

dielňach, odborných učebniach, cvičných firmách a pod.) a odborného výcviku. Na 

praktickom vyučovaní 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 odborného výcviku sa riadi všeobecne 



záväznými právnymi predpismi. 

 

n) Disponibilné hodiny sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu v školskom 

vzdelávacom programe a súčasne na vnútornú a vonkajšiu diferenciáciu  štúdia na strednej 

škole. O ich využití rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej koncepcie výchovy a 

vzdelávania. Disponibilné hodiny zohľadňujú záujmy žiakov, rodičov a potreby regiónu, ako 

aj personálne a priestorové podmienky školy. Disponibilné hodiny posilňujú profil žiakov, 

umožňujú dôkladnejšiu prípravu na maturitné skúšky a prijímacie konanie na ďalšie štúdium. 

Ďalej umožňujú efektívne využitie medzipredmetových vzťahov 

na vyššej úrovni. Možno ich využiť na posilnenie hodinovej dotácie základného učiva 

(povinných predmetov) alebo na zaradenie ďalšieho rozširujúceho učiva (voliteľných 

predmetov) v učebnom pláne. Disponibilné hodiny na všeobecné vzdelávanie sa nemôžu 

využiť na odborné vzdelávanie a naopak. 

 

o) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov študijných odborov stredných odborných 

škôl v SR je učivo „Ochrana života a zdravia“. Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami 

a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia. Účelové cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. 

ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz priamo 

po triedach, výnimočne po ročníkoch. Samostatný kurz je organizovaný v 3. ročníku v trvaní 

3 dní po 7 hodín výcviku v teréne mimo priestorov školy. Je súčasťou plánu práce školy. 

 

p) Účelové kurzy sa realizujú v rámci časovej rezervy v školskom roku alebo v rámci 

praktickej prípravy, ak konkrétny kurz priamo súvisí s obsahom učiva predmetu odborný 

výcvik. 
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Tabuľka vzťahu kľúčových kompetencií k obsahu vzdelávania 
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Prehľad názov predmetov Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Povinné všeobecnovzdelávacie 

predmety 

 

slovenský jazyk a literatúra       

1. cudzí jazyk       

2. cudzí jazyk       

dejepis       

chémia       

matematika       

aplikovaná informatika       

telesná a športová výchova       

Povinné odborné predmety   

ekonomika       

marketing       

Manažment v spoločnom 

stravovaní 

      

technika prevádzky       

regionálna gastronómia       

hotelové služby       

právna náuka       

odborný výcvik       

účtovníctvo a štatistika       

hospodárska korešpondencia       

cestovný ruch       

Účelové kurzy  

 

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 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 na škola.   



  



UUččeebbnnéé  oossnnoovvyy  

vvššeeoobbeeccnnoovvzzddeelláávvaaccíícchh  pprreeddmmeettoovv  

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 4,3 hodiny týždenne, spolu vyučovacích 

hodín  222 

Ročník  Prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru  6421 L spoločné stravovanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE SJL 

     Predmet slovenský jazyk a literatúra je súčasťou všeobecného vzdelávania. Cieľom 

všeobecného vzdelávania je vytvoriť predpoklady na rozvoj osobnosti v nadväznosti na 

vedomosti, teoretické a praktické zručnosti získané na základnej škole. Štátny vzdelávací 

program zdôrazňuje také vzdelávanie, ktoré je založené na orientácií životnej adaptability 

žiakov, na vytváraní ich správnych postojov k životnému prostrediu, k ľuďom, k sebe samým, 

na kvalite človeka vzhľadom na jeho uplatnenie v demokratickej spoločnosti založenej na 

humanizme. Pri stanovení cieľov sa akceptuje osobnosť žiaka, jeho orientácia na prípravu na 

prácu a na život v spoločnosti.  Všeobecné vzdelávanie  je zamerané na osobný rozvoj žiakov, 

na ich začleňovanie do života spoločnosti, na formovanie občana a na prípravu na pracovný 

život. Je integrálnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy, využíva sa nielen ako 

samostatná oblasť vzdelávania, ale začleňuje sa do obsahu odborného vzdelávania v rámci 

medzipredmetových vzťahov a aplikačných súvislostí. Cieľmi všeobecného vzdelávania je: 

 Rozvoj ľudskej individuality predpokladá starostlivosť o uchovanie fyzického 

a psychického zdravia človeka, kultiváciu a podporu sebarealizácie každého jedinca 

a maximálne uplatnenie jeho schopnosti. Kognitívny a psychomotorický rozvoj 

človeka predstavuje základný cieľ, pretože celkový potenciál obyvateľov každej 

krajiny je hlavným zdrojom jej rozvoja a hospodárskej prosperity. 

 Sprostredkovanie historicky vzniknutej kultúry spoločnosti prostredníctvom špecifickej 

techniky, umenia, pracovných zručností, duchovných a morálnych hodnôt. Základným 

cieľom je uchovanie a rozvíjanie národnej, jazykovej a kultúrnej identity, vzťah 

k ochrane a k zveľaďovaniu kultúrneho dedičstva.  

 Výchova k ochrane životného prostredia  je predpokladom zabezpečenia zachovania 

života na zemi a udržateľného rozvoja spoločnosti. Žiaci získavajú sprostredkované 

poznatky ale zároveň si vytvárajú vzťah k prírode, získavajú schopnosti a motiváciu 

k aktívnemu utváraniu zdravého životného prostredia, uvedomujú si vzťah medzi 

jednotlivými zložkami krajiny a človekom. Cieľom vzdelávania je, aby žiaci dokázali 

získané poznatky aplikovať v praxi. 

 Posilňovanie súdržnosti spoločnosti vytvára uvedomelý vzťah človeka k iným ľudským 

spoločenstvám na Zemi, vyrovnáva nerovnosti sociálneho a kultúrneho prostredia, 

zabezpečuje rovnaký prístup k vzdelaniu. Tieto úlohy sa koncentrujú do výchovy 

k ľudským právam a multikultúrnej výchove.  

 Podpora demokracie a občianskej spoločnosti potrebuje kritických a nezávisle 

mysliacich občanov uvedomujúcich si vlastnú dôstojnosť a rešpektujúcich práva 

a slobody ostatných. Školské spoločenstvo je prvým spoločenským prostredím, do 

ktorého dieťa vstupuje s pomerne uzavretého prostredia rodiny a kde prežíva prvé 

stretnutia s fungovaním demokracie v školskej komunite.  



 Výchova k partnerstvu, spolupráci a solidarite v európskej spoločnosti  znamená 

výchovu k životu bez konfliktov a negatívnych postojov, rešpektovanie odlišnosti 

medzi ľuďmi a kultúrami dnešného prepojeného sveta. 

 Zvyšovanie konkurencieschopnosti, ekonomiky a  prosperity spoločnosti  ovplyvňuje 

nielen kvalifikáciu, pružnosť a prispôsobivosť pracovných síl ale aj schopnosť 

inovácie a zmeny, rozvíjanie a využívanie nových technológií a úrovní riadenia.  

 Zvyšovanie zamestnanosti si vyžaduje orientovať všeobecné vzdelávanie na zvyšovanie 

flexibility, adaptability, samostatnosti, zodpovednosti, tvorivosti a iniciatívy človeka. 

Je to predovšetkým vzdelávanie v cudzích jazykoch, vzdelávanie na uplatnenie sa 

v informačnej spoločnosti, na schopnosť práce s modernými informačnými 

a komunikačnými technológiami, schopnosť vyhľadávať informácie a kriticky 

myslieť. 

 

Charakteristika predmetu 
     Predmet SJL sa skladá z troch častí a to: jazykovej, slohovej a literárnej. Cieľom literárnej 

časti je, aby študenti získali čitateľské, interpretačné a komunikačné schopnosti ako aj 

základné vedomosti z teórie a dejín literatúry. Jazyková a slohová zložka je zameraná na 

štylistické zručnosti a uplatňovanie princípov slovenského pravopisu v praxi. 

Základnou charakteristikou predmetu je sprostredkovať žiakom jazykové a všeobecné 

kompetencie, rozvíjať komunikatívnu kompetenciu, ktorá je prostriedkom na dorozumievanie 

a myslenie, ako aj výmenu informácií. Jazykové a slohové vzdelávanie vychováva žiakov ku 

kultivovanému jazykovému prejavu a literárna výchova je zameraná na formovanie osobnosti 

žiaka, v snahe dosiahnuť kultúrnu osobnosť. 

     Predmet SJL je základom pre získavanie vedomostí a zručností, ktoré žiak uplatňuje vo 

všetkých vyučovacích predmetoch. Umožňuje žiakom naučiť sa primerane ústne a písomne sa 

vyjadrovať, spracovávať a využívať písomné materiály, čítať, rozumieť a využívať text. 

Výučba predmetu sa bude realizovať prevažne v triedach, ktoré sa nedelia na skupiny a bude 

doplnená exkurziami s ohľadom na učebný plán v danom ročníku. 

 

Obsahom predmetu sú tieto tematické okruhy: 

1. Verbálne vyjadrovanie 

2. Písomné vyjadrovanie 

3. Štylistika 

4. Jazykové prostriedky a náuka o jazyku 

5. Práca s textom a získavanie informácií 

6. Literatúra v živote človeka 

7. Staroveká a stredoveká literatúra 

8. Humanizmus a renesancia 

9. Barok 

10. Novodobá slovenská literatúra 

11. Literárny realizmus a literárna moderna 

12. Slovenská a svetová literatúra medzi dvoma svetovými vojnami (klasicizmus, 

predromantizmus, romantizmus) 

13. Vývoj slovenskej literatúry po druhej svetovej vojne v kontexte so svetovou 

literatúrou 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Jazyk: 
- chápať jazyk ako prostriedok komunikácie a profesionálnej realizácie človeka 

a prostriedok vyjadrovania citov 



- vedieť štylizovať vlastné jazykové prejavy, hľadať a spracovávať informácie 

- vo vlastných prejavoch dodržiavať pravidlá morfológie, syntaxe, ortoepie, ortografie, 

využívať bohatstvo lexiky 

- pri ústnych slohových útvaroch využívať vedomosti o zvukovej stránke reči, správne 

artikulovať a vyslovovať 

- pri tvorbe slohových útvarov postupovať podľa etáp štýlotvorného procesu 

- dodržiavať členenie textu podľa požiadaviek textovej syntaxe  

- výrazne čítať, prednášať a interpretovať text 

- prakticky zvládnuť základné slohové útvary, rozoznávať jazykové štýly a slohové 

postupy 

 

Literatúra: 
- vysvetliť jednotlivé funkcie umenia a umeleckej literatúry, s osobitným dôrazom na 

ich prepojenosť s estetickou funkciou 

- vedieť definovať literárno-vedné pojmy  

- opísať základnú chronológiu a vysvetliť nadväznosť jednotlivých období vo vývine 

umenia a umeleckej literatúry 

- analyzovať a interpretovať text umeleckej literatúry 

- zaujať vlastné stanovisko k cudzej interpretácií a hodnoteniu literárneho diela 

    Prehľad výkonových štandardov 

Absolvent má: 

- riešiť rozmanité komunikačné, spoločenské a pracovné situácie,  

- zvoliť komunikatívnu stratégiu adekvátnu komunikačnému zámeru, podmienkam 

a normám komunikácie, 

- používať vhodné jazykové prostriedky (zvukové, verbálne, neverbálne, rečová etika) 

a reagovať na vopred nenacvičenú situáciu, 

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

a získavať ústne alebo písomne požadovanú alebo potrebnú informáciu všeobecného 

alebo odborného charakteru, zapájať sa do diskusie, obhajovať svoj názor, pohotovo 

reagovať na nepredvídané situácie (otázka, rozhovor, anketa), uplatňovať verbálne 

a neverbálne prostriedky, spoločenskú a rečovú etiku a zdôvodňovať zvolené riešenie 

komunikačnej situácie, 

- používať postupy a jazykové prostriedky (zvukové, lexikálne, gramatické) štýlu 

oznamovacieho, konverzačného, prakticky odborného a rokovacieho (administratívneho), 

oboznámiť sa so špecifikami štýlu publicistického a umeleckého, mať kultivovaný súvislý 

prejav na pripravenú a nepripravenú tému, 

- usilovať sa pri ústnom a písomnom prejave o dodržaní jazykových noriem, výstižné, 

logické a jazykovo správne a bohaté vyjadrovanie, 

- ovládať základné – najčastejšie používané lexikálne a gramatické prostriedky, 

rozumieť gramatickým menej frekventovaným lexikálnym a gramatickým javom a vedieť 

ich aj používať, samostatne tvoriť súvislé hovorené a písané prejavy, 

- získať informácie z prečítaného a vypočutého textu (určiť hlavnú tému alebo 

myšlienku textu, rozlíšiť základné a vedľajšie informácie), dokázať text zaradiť do 

niektorých z funkčných štýlov, orientovať sa v jeho stavbe, 

- vedieť spracovať výpisky z textu a dokázať ho primerane reprodukovať 

a interpretovať, vyjadrovať sa k odbornej problematike, s využitím popisných 



výkladových a úvahových postupov, vyhľadávať informácie všeobecného a odborného 

charakteru, pracovať s príručkami, 

- uvádzať správne bibliografické údaje a citáty, spracovať písomné informácie najmä 

odborného charakteru, 

- pracovať s Pravidlami slovenského pravopisu a inými jazykovými príručkami, 

- mať vypestovaný návyk pravidelne túto literatúru používať,  uvedomele sa snažiť 

o dokonalejšie zvládnutie spisovného jazyka, o skvalitnenie svojho vyjadrovania 

a osobného štýlu, 

- chápať význam jazykovej kultúry a funkcií spisovného jazyka, snažiť spisovne 

vyjadrovať v situáciách, ktoré si to vyžadujú, byť si vedomý toho, že jazyk sa dynamicky 

rozvíja, 

- chápať literárne dielo ako špecifickú výpoveď o skutočnosti a o vzťahu človeka k nej, 

- vytvárať si predpoklady pre estetické vnímanie skutočnosti, 

- chápať prínos literatúry a umeleckého zážitku pre život človeka, 

- vyjadriť vlastný čitateľský zážitok a zdôvodniť ho, 

- vytvoriť si pozitívny vzťah k literárnemu umeniu, založený na interpretácii ukážok 

z umeleckých diel, na osvojení podstatných literárnych faktov, pojmov a poznatkov, 

- poznať a chápať tie myšlienkové a literárne smery, hnutia, významné osobnosti 

z diela, ktoré spoluvytvárajú duchovnú klímu našej súčasnosti, 

- pristupovať k literatúre ako k zdroju estetických zážitkov, uplatňovať estetické 

a ekologické hľadiská pri pretváraní životného prostredia, podieľa sa na ochrane 

kultúrnych hodnôt, 

- poznať špecifické črty a funkcie literárnych diel, orientovať sa v ich základných 

výrazových prostriedkoch, 

- vybrať a rozvíjať záujem o literatúru, tolerovať žánre a druhy, najmä tie, ktoré sú 

v popredí jeho záujmu, 

- vytvoriť vlastné malé literárne dielka (napr. báseň, poviedku). 

 

Popis obsahových štandardov 

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 sa vedú k schopnosti riešiť v súlade 

s jazykovými, komunikačnými a spoločenskými normami štandardné životné a pracovné 

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

rozprávať, reprodukovať alebo interpretovať prečítaný alebo vypočutý text, podávať 

jednoduchý výklad alebo opis, zúčastniť sa diskusie, vyjadrovať sa nielen podrobne a obšírne, 

ale aj krátko a výstižne. Vedú sa k zreteľnému, primerane hlasitému a kultivovanému prejavu, 

k spisovnému vyjadrovaniu sa v situáciách, ktoré si to vyžadujú. 

Písomné vyjadrovanie 

Učivo rozvíja schopnosti súvislo a samostatne  písomne sa vyjadrovať na základe osvojených 

jazykových prostriedkov, grafických, pravopisných a gramatických noriem a pravidiel, 

jednoduchých kompozičných a slohových postupov a útvarov. Žiaci sa učia samostatne tvoriť 

prejavy oznamovacie, administratívne a prakticky odborné, osvojujú si ich základné znaky, 

postupy a prostriedky. Učia sa štylizovať rôzne osobné listy (neformálne, oficiálne), krátke 



informačné útvary (telegramy, inzerát, pozvánka, správa, program činnosti), hovoriť, 

popisovať osoby, veci, spracovať výklad alebo návod na činnosť, zostavovať osnovu, 

vypracovať pracovné hodnotenie, vypĺňať formuláre, napísať životopis, žiadosť, dokumenty 

úradného charakteru, jednoduchšie odborné písomnosti, okrem hospodárskej korešpondencie. 

Osvojujú si grafickú a formálnu úpravu jednotlivých písomných prejavov. 

Štylistika  

Učivo rozvíja vedomosti a schopnosti žiakov zo štylistiky, zoznamuje ich s charakteristickými 

znakmi základných funkčných štýlov a slohových útvarov, smeruje k rozvoju individuálnych 

štýlov žiakov, kultivuje ich osobný  štýl a vyjadrovacie schopnosti. Jeho prostredníctvom si 

žiaci osvojujú slohové postupy a jazykové prostriedky charakteristické pre jednotlivé funkčné 

štýly a slohové útvary, učia sa rozumieť publicistickému a umeleckému štýlu, učia sa 

produkovať a prijímať text, chápať rozdiel medzi písaným a hovoreným prejavom, vzťah 

medzi rečovou situáciou, témou a jazykovým prejavom, vyhľadávať a používať vhodné 

jazykové a výrazové prostriedky. 

Jazykové prostriedky a náuka o jazyku 

Jazykové učivo slúži na zvyšovanie jazykovej kultúry žiakov prostredníctvom poznávania 

zvukových prostriedkov a ortoepických noriem jazyka, zákonitostí tvorenia slov, štýlového 

rozvrstvenia a obohacovania slovnej zásoby, gramatických tvarov a konštrukcií a ich 

sémantických funkcií, hlavných princípov a pravidiel slovenského jazyka. Jazykové učivo sa 

vyberá a osvojuje na základe funkčných štýlov a komunikatívnych funkcií a vedomostí žiakov 

a systéme slovenského jazyka, prihliada sa aj na jazykový systém, frekventovanosť 

a produktívnosť osvojených javov. Pozornosť sa venuje najmä progresívnym 

a frekventovaným javom, v ktorých žiaci a bežní užívatelia často robia chyby, skladbe vety. 

Súčasťou učiva sú poznatky o jazykovej kultúre, vývojových tendenciách spisovnej 

slovenčiny, jej bohatým výrazovým možnostiam, kultúre osobného prejavu a postavení 

slovenského jazyka medzi európskymi jazykmi, čo prispieva k formovaniu uvedomelého 

vzťahu žiakov k národnému jazyku. 

Práca s textom a získavanie informácií 

Práca s textom je jednou zo základných študijných schopností. Žiaci sa učia rôznym 

technikám a druhom čítania (s dôrazom  na čítanie študijné), orientácii v texte, jeho rozboru z 

hľadiska kompozície a štýlu.  Učia sa rozlišovať rôzne druhy a žánre textov, získavať 

a spracovávať, napríklad vo forme anotácií, konspektu, resumé, záznamov, osnovy, výpiskov, 

text spätne reprodukovať a primerane interpretovať, pracovať s rôznymi príručkami pre školu 

a verejnosť(jazykovými, všeobecne informačnými, populárne náučnými). Pozornosť sa 

venuje najmä odborným textom (učebnicovým, populárne odborným, náučným) 

a administratívnym (napríklad vyhláškam, pokynom na vyplňovanie formulárov a pod.). Žiaci 

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

modernej reklamy, oboznamujú sa s používaním časopisov, rozlišujú a rozpoznávajú brakovú 

a komerčnú literatúru. 

Literatúra v živote človeka 

Žiaci sa oboznámia s podstatou literatúry ako špecifického druhu umenia, poznajú funkcie 

literatúry, štruktúru literárnych diel, ich obsah a formu. Uvedomia si základné rozdiely medzi 

základnými literárnymi druhmi a žánrami. Získajú základné informácie o literárnom procese. 

Prehlbujú si zručnosti pracovať s rozličnými encyklopédiami, slovníkmi a literárnymi 



príručkami, zoznámia sa so záznamom o prečítanom diele a s jeho tvorbou. Sú vedení ku 

kultúrnej literárnej tvorivosti  (význam predslovu, doslovu, poznámok a pod.). 

Staroveká a stredoveká literatúra 

Obsahový okruh nadväzuje na znalosti žiakov o dejinách staroveku a stredoveku. Na 

vybraných ukážkach z orientálnej a antickej literatúry poznajú vyspelú kultúru starovekej 

civilizácie a predovšetkým to, čo doposiaľ patrí ku kultúrnemu vybaveniu moderného 

človeka. Prostredníctvom ukážky sa zoznámia s bibliou ako literárnou pamiatkou. Na 

ukážkach z najzákladnejších diel slovenskej stredovekej literatúry poznajú charakteristické 

črty stredovekého písomníctva a zoznámia sa s niekoľkými významnými autormi. Uvedomia 

si tradíciu a vývoj nášho písomníctva. Z literárnych druhov poznávajú kroniku, legendu, 

duchovnú a svetskú lyriku. 

Humanizmus a renesancia 

Žiaci porozumejú podstate zmien v kultúre v období humanizmu a renesancie v Európe v 14. 

- 16. storočí, keď sa v nadväznosti na antiku sa vymaňuje z pút stredovekého myslenia.  

Ťažisko výučby bude tvoriť svetová literatúra, pretože je obsahovo živá a pútavá. 

Prostredníctvom ukážok poznajú osobnosti a diela svetových autorov (Petrarca, Boccaccio, 

Shakespeare a ďalší). Z tejto literatúry sa žiaci poučia o sonete, poviedke, novele a 

dramatickom žánri (tragédii, komédii, výstavbe dramatického diela atď.). 

Barok 

Obsahový okruh zahŕňa základné poučenie o baroku. Zo slovenských predstaviteľov do tohto 

obdobia patrí  P. Benický H. Gavlovič, M. Bel, A. F. Kollár a ďalší. Žiaci sa zoznámia s 

ukážkami diel J. A. Komenského a poznajú význam jeho diel v pedagogickej, náboženskej, 

filozofickej a pansofickej oblasti. 

Novodobá slovenská literatúra 

Obsahový okruh zahŕňa európsku klasicistickú literatúru 17. a 18 storočia, charakter 

osvietenského umenia v Európe, predstaviteľov slovenského národného obrodenia, 

uzákonenie spisovnej slovenčiny Antonom Bernolákom, predstaviteľov osvietenskej 

slovenskej tvorby (J. I.  Bajza, J. Fándly), predstaviteľov klasicizmu (P. J. Šafárik, J. Kollár, J. 

Hollý, J. Chalupka), európsku romantickú kultúru (V. Hugo, J. W. Goethe, K. H. Mácha a 

ďalší), uzákonenie spisovnej slovenčiny Ľudovítom Štúrom, charakter a predstaviteľov 

preromantickej a romantickej literatúry (S. Chalupka, J. Kráľ, A. Sládkovič, J. Botto, J. 

Kalinčiak a ďalší). Vybrané ukážky z diel umožnia žiakom poznať vzťah autorov k vlasti, 

slovanskému humanizmu a zdôrazňovanie ľudovej slovesnosti. Z literárnych žánrov sa 

podrobnejšie zoznámia s historickou epikou, s historickým spevom, baladou. 

Literárny realizmus a literárna moderna 

V tomto obsahovom okruhu žiaci sa oboznámia s realizmom ako umeleckým smerom, ktorý 

sa snaží podať umelecky pravdivý a verný obraz skutočnosti, a to na ukážkach z diel 

popredných svetových autorov (napr. Balzac, Stendhal, Zola, Dickens, Galsworthy, Greene, 

Twain, Tolstoj, Dostojevskij, Čechov ..). Okrem vybraných ukážok žiaci prečítajú jedno 

kritickorealistické alebo naturalistické dielo. Zoznámia sa s osobnosťami slovenskej 

kritickorealistickej prózy v 2. pol. 19. storočia a začiatku 20. storočia (S. H. Vajanský, P. O. 

Hviezdoslav, M. Kukučín, J. G. Tajovský a ďalší). Z literárnych žánrov sa podrobnejšie 

zoznámia s románom, poviedkou a realistickou drámou. Prostredníctvom poézie svetovej 



literatúry Ch. Baudelairea, J. A. Rimbauda, P. Verlaine, G. Apollinaire a P. Bezruča a i. sa 

žiaci zoznámia s umeleckými smermi - symbolizmom, dekadenciou a impresionizmom. Z 

poézie slovenskej literárnej moderny žiaci poznajú predovšetkým tvorbu I. Kraska, J. 

Jesenského, V. Roya.  

Slovenská i svetová literatúra medzi dvoma svetovými vojnami 

Náplňou obsahového okruhu svetovej literatúry je próza E. Hemingwaya, W. Faulknera, T. 

Dreisera, G. B. Shawa, R. Rollanda, E. M. Remarquea, F. Kafku, M. Gorkého, M. Šolochova, 

J. Haška, K. Čapka a ďalších a poézia V. Nezvala, J. Seiferta, J. Wolkra.  Žiaci sa oboznámia 

s poéziou neosymbolizmu, nadrealizmu, katolíckej moderny a s proletárskou poéziou. Ukážky 

z diel E. B. Lukáča, J. Smreka, V. Beniaka, M. Haľamovej, Š. Žáryho, R. Dilonga, J. Silana, 

S. Veigla a ďalších sa zameriavajú na základnú ideu diela, jazykové a štylistické prostriedky, 

na obrazné pomenovania a rytmicko-melodické členenie textu. Medzivojnovú slovenskú 

prózu žiaci poznajú z ukážok diel L. Nádaši-Jégého, J. Cígera-Hronského, M. Urbana, J. 

Bodeneka, Ľ. Ondrejova a ďalších slovenskú dramatickú tvorbu z diel I. Stodolu, P. Zvona a 

iných. 

Vývoj slovenskej literatúry po druhej svetovej vojne v kontexte so svetovou literatúrou 

Obsahový celok je svojím  spracovaním odlišný od predošlých, ktoré boli chápané z hľadiska 

historického vývoja slovenskej literatúry, kde dominovali umelecké smery a hnutia, ktoré 

žiaci poznávali prostredníctvom interpretácie diel ich popredných predstaviteľov. Slovenská 

literatúra po druhej svetovej vojne až po súčasnosť síce zohľadňuje literárne kontexty (vplyv 

politiky na literatúru a osudy umelcov), no členenie nie je historicko-chronologické, ale 

tematicko-žánrové. V každej časti sa vychádza z interpretácie ukážok niektorých diel, jedno 

dielo je v každej časti povinné ako celok. Predpokladá sa, že žiaci prečítajú alebo uvidia 6 

literárnych diel. Tematické časti sú nasledovné: 

- Druhá svetová vojna a jej zobrazenie v slovenskej a svetovej literatúre 

- Človek v totalitnom režime 

- Obraz sveta v postmodernej slovenskej a svetovej próze 

- Slovenská povojnová poézia 

- Slovenská povojnová dráma 

- Človek hľadá v literatúre zdroj zábavy, napätia a dobrodružstva. 

V tematicko-žánrovom rozčlenení súčasnej literatúry sa priamo neurčujú konkrétni 

spisovatelia a diela, výber sa ponecháva celkom na rozhodnutie vyučujúceho, ktorý bude pri 

výbere vychádzať z čitateľských preferencií žiakov. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete slovenský jayzk a literatúra 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 (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. 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

 formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu vyučovania slovenského jazyka 

aliteratúry, 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 využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Úvod do metód štúdia Vysvetľovanie, rozhovor, 

opakovanie učiva 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s internetom 

Brinstorming 

Literatúra v živote človeka Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Rozprávanie 

Opakovanie učiva 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Staroveká literatúra Prednáška 

Práca s čítankami 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Stredoveká literatúra Informačnoreceptívna -  

výklad 

Práca s čítankami 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Práca s knihou 

Všeobecné poučenie o slohu Vysvetľovanie 

Riadený rozhovor 

Riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Diferencované vyučovanie 

Práca s textom 

Domáca príprava žiakov 

Humanizmus a renesancia Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Práca s čítankou 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Práca s knihou 

Barok Informačnoreceptívna -  

výklad 

Frontálna výučba 

Frontálna a 



Reproduktívna – rozhovor 

Práca s čítankou 

individuálna práca žiakov 

Práca s knihou 

Lexikológia Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Práca s inými druhmi kníh 

Frontálna výučba 

Diferencované vyučovanie 

Práca s textom 

Domáca príprava žiakov 

Projektové vyučovanie 

Klasicizmus Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Práca s čítankou 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Práca s knihou 

Exkurzia Mošovce 

Tvorenie slov Výklad 

Riešenie úloh 

Upevňoivanie 

nadobudnutých vedomostí 

Frontálna výučba 

Diferencované vyučovanie 

Práca s textom 

Problémové úlohy 

Preromantizmus 

a romantizmus vo svetovej 

literatúre 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Práca s čítankou 

Prehlbovanie vedomostí 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Práca s knihou 

Návšteva MS 

Informácia a komunikácia Riadený rozhovor 

Práca s časopismi 

Metódy riešenia 

problémových úloh v 

skupine 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Demonštrácia 

Práca s internetom 

Morfológia Výklad,skupinová práca Frontálna výučba frontálna 

a individuálna práca žiakov 

Práca s knihou 

Pravopisný výcvik Výklad,skupinová práca Frontálna výučba frontálna 

a individuálna práca žiakov 

Práca s knihou 

Literatúra na prechode od 

romantozmu k realizmu 

Výklad, skupinová práca, 

práca s knihou, 

prehlbovanie vedomostí, 

rozhovor 

Frontálna výučba frontálna 

a individuálna práca žiakov 

Práca s knihou 

Realizmus Výklad, skupinová práca, 

práca s knihou, 

prehlbovanie vedomostí, 

rozhovor 

Frontálna výučba, frontálna 

a individuálna práca žiakov 

Práca s knihou 

Literárna moderna Výklad, skupinová práca, 

práca s knihou, 

prehlbovanie vedomostí, 

rozhovor 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov, práca s knihou 

Publicistický štýl a jeho 

žánre 

Riadený rozhovor, 

práca s časopismi, 

metódy riešenia 

problémových úloh v 

skupine 

Frontálna výučba 

frontálna práca žiakov, 

individuálna práca, 

demonštrácia 



 

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 
 

Úvod do metód 

štúdia 

Hincová K., Húsková, 

A.: Slovenský jazyk 

pre 1.-4. ročník 

stredných škôl. SPN 

Bratislava 2007 

Ihnátková N., 

Bajzíková E., Králik, 

Ľ.: Slovenský jazyk 

pre 1.-2- ročník 

stredných škôl. SPN 

Bratislava 1984 

Kuchariková M., 

Húsková A., Hincová, 

K.: Cvičebnica 

Slovenský jazyk pre 1. 

ročník stredných škôl. 

SPN Bratislava 2007 

Ološtiak M., 

Gianitsová- 

Ološtiaková, L.: 

Slovenský jazyk. 

Fragment Bratislava 

2007 

Tabuľa 

Magnetická 

tabuľa 

Internet 

Učebnice 

Encyklopédie 

Slovníky 

Internet  

Knižnica 

Noviny 

Časopisy 

 

Literatúra v živote 

človeka 

Plintovič I., Gombala, 

E.: Teória literatúry 

pre stredné školy. SPN 

Bratislava 1988 

Tabuľa 

Magnetická 

tabuľa 

Učebnica 

Teória 

literatúry 

Čítanka 

 

taroveká literatúra Obert V., Ivanová M., 

Keruľová, M.: 

Literatúra pre 1. ročník 

gymnázií a stredných 

škôl. IMPRO s.r.o. 

Bratislava 1994 

Ihnátková N., 

Fedorová M., 

Jablonská M., 

Krahulcová V., Trutz, 

R.: Čítanka pre 

1.ročník gymnázií 

a stredných škôl. 

IMPRO s.r.o 

Bratislava 1994 

Tabuľa 

Magnetická 

tabuľa 

 

Učebnice 

Čítanky 

Povinná 

literatúra 



Varsanyiová, M.: 

Príručka slovenskej 

literatúry pre 

stredoškolákov. Varia 

Print s.r.o. Komárno 

2006 

Varsányiová , M.: 

Čítanka slovenskej 

literatúry pre 

stredoškolákov. Varia 

Print s.r.o. Komárno 

2004 

Plintovič I., Gombala, 

E.: Teória literatúry 

pre stredné školy. SPN 

Bratislava 1988 

Stredoveká 

literatúra 

Obert V., Ivanová M., 

Keruľová, M.: 

Literatúra pre 1. ročník 

gymnázií a stredných 

škôl. IMPRO s.r.o. 

Bratislava 1994 

Ihnátková N., 

Fedorová M., 

Jablonská M., 

Krahulcová V., Trutz, 

R.: Čítanka pre 

1.ročník gymnázií 

a stredných škôl. 

IMPRO s.r.o 

Bratislava 1994 

Varsanyiová, M.: 

Príručka slovenskej 

literatúry pre 

stredoškolákov. Varia 

Print s.r.o. Komárno 

2006 

Varsányiová , M.: 

Čítanka slovenskej 

literatúry pre 

stredoškolákov. Varia 

Print s.r.o. Komárno 

2004 

Plintovič I., Gombala, 

E.: Teória literatúry 

pre stredné školy. SPN 

Bratislava 1988 

Tabuľa 

Magnetická 

tabuľa 

Kazetový 

magnetofón 

Učebnice 

Čítanky 

Nahrávka 

Proglas 

Všeobecné 

poučenie o slohu 

Hincová K., Húsková, 

A.: Slovenský jazyk 

pre 1.-4. ročník 

Tabuľa 

Magnetická 

tabuľa 

Učebnice 

 

Materiály 

v odbornej 

učebni B18 



stredných škôl. SPN 

Bratislava 2007 

Ihnátková N., 

Bajzíková E., Králik, 

Ľ.: Slovenský jazyk 

pre 1.-2- ročník 

stredných škôl. SPN 

Bratislava 1984 

Kuchariková M., 

Húsková A., Hincová, 

K.: Cvičebnica 

Slovenský jazyk pre 1. 

ročník stredných škôl. 

SPN Bratislava 2007 

Ološtiak M., 

Gianitsová- 

Ološtiaková, L.: 

Slovenský jazyk. 

Fragment Bratislava 

2007 

 

Humanizmus 

a renesancia 

Obert V., Ivanová M., 

Keruľová, M.: 

Literatúra pre 1. ročník 

gymnázií a stredných 

škôl. IMPRO s.r.o. 

Bratislava 1994 

Ihnátková N., 

Fedorová M., 

Jablonská M., 

Krahulcová V., Trutz, 

R.: Čítanka pre 

1.ročník gymnázií 

a stredných škôl. 

IMPRO s.r.o 

Bratislava 1994 

Varsanyiová, M.: 

Príručka slovenskej 

literatúry pre 

stredoškolákov. Varia 

Print s.r.o. Komárno 

2006 

Varsányiová , M.: 

Čítanka slovenskej 

literatúry pre 

stredoškolákov. Varia 

Print s.r.o. Komárno 

2004 

Plintovič I., Gombala, 

E.: Teória literatúry 

pre stredné školy. SPN 

Tabuľa 

Videotechnika 

Učebnice 

Čítanky 

Videofilm 

Rómeo a Júlia 

Povinná 

literatúra 



Bratislava 1988 

Barok Obert V., Ivanová M., 

Keruľová, M.: 

Literatúra pre 1. ročník 

gymnázií a stredných 

škôl. IMPRO s.r.o. 

Bratislava 1994 

Ihnátková N., 

Fedorová M., 

Jablonská M., 

Krahulcová V., Trutz, 

R.: Čítanka pre 

1.ročník gymnázií 

a stredných škôl. 

IMPRO s.r.o 

Bratislava 1994 

Varsanyiová, M.: 

Príručka slovenskej 

literatúry pre 

stredoškolákov. Varia 

Print s.r.o. Komárno 

2006 

Varsányiová , M.: 

Čítanka slovenskej 

literatúry pre 

stredoškolákov. Varia 

Print s.r.o. Komárno 

2004 

Plintovič I., Gombala, 

E.: Teória literatúry 

pre stredné školy. SPN 

Bratislava 1988 

Tabuľa Učebnice 

Čítanky 

 

Lexikológia Hincová K., Húsková, 

A.: Slovenský jazyk 

pre 1.-4. ročník 

stredných škôl. SPN 

Bratislava 2007 

Ihnátková N., 

Bajzíková E., Králik, 

Ľ.: Slovenský jazyk 

pre 1.-2- ročník 

stredných škôl. SPN 

Bratislava 1984 

Kuchariková M., 

Húsková A., Hincová, 

K.: Cvičebnica 

Slovenský jazyk pre 1. 

ročník stredných škôl. 

SPN Bratislava 2007 

Ološtiak M., 

Tabuľa Učebnice 

Slovníky 

Encyklopédie 

Slovníky 



Gianitsová- 

Ološtiaková, L.: 

Slovenský jazyk. 

Fragment Bratislava 

2007 

Klasicizmus Obert V., Ivanová M., 

Keruľová, M.: 

Literatúra pre 1. ročník 

gymnázií a stredných 

škôl. IMPRO s.r.o. 

Bratislava 1994 

Ihnátková N., 

Fedorová M., 

Jablonská M., 

Krahulcová V., Trutz, 

R.: Čítanka pre 

1.ročník gymnázií 

a stredných škôl. 

IMPRO s.r.o 

Bratislava 1994 

Varsanyiová, M.: 

Príručka slovenskej 

literatúry pre 

stredoškolákov. Varia 

Print s.r.o. Komárno 

2006 

Varsányiová , M.: 

Čítanka slovenskej 

literatúry pre 

stredoškolákov. Varia 

Print s.r.o. Komárno 

2004 

Plintovič I., Gombala, 

E.: Teória literatúry 

pre stredné školy. SPN 

Bratislava 1988 

Tabuľa Učebnice 

Čítanky 

Múzeum J. 

Kollára v 

Mošovciach 

Tvorenie slov Hincová K., Húsková, 

A.: Slovenský jazyk 

pre 1.-4. ročník 

stredných škôl. SPN 

Bratislava 2007 

Ihnátková N., 

Bajzíková E., Králik, 

Ľ.: Slovenský jazyk 

pre 1.-2- ročník 

stredných škôl. SPN 

Bratislava 1984 

Kuchariková M., 

Húsková A., Hincová, 

K.: Cvičebnica 

Tabuľa Učebnice 

Slovníky 

 



Slovenský jazyk pre 1. 

ročník stredných škôl. 

SPN Bratislava 2007 

Ološtiak M., 

Gianitsová- 

Ološtiaková, L.: 

Slovenský jazyk. 

Fragment Bratislava 

2007 

Preromantizmus 

a romantizmus  

Obert V., Ivanová M., 

Keruľová, M.: 

Literatúra pre 1. ročník 

gymnázií a stredných 

škôl. IMPRO s.r.o. 

Bratislava 1994 

Ihnátková N., 

Fedorová M., 

Jablonská M., 

Krahulcová V., Trutz, 

R.: Čítanka pre 

1.ročník gymnázií 

a stredných škôl. 

IMPRO s.r.o 

Bratislava 1994 

Varsanyiová, M.: 

Príručka slovenskej 

literatúry pre 

stredoškolákov. Varia 

Print s.r.o. Komárno 

2006 

Varsányiová , M.: 

Čítanka slovenskej 

literatúry pre 

stredoškolákov. Varia 

Print s.r.o. Komárno 

2004 

Plintovič I., Gombala, 

E.: Teória literatúry 

pre stredné školy. SPN 

Bratislava 1988 

Tabuľa 

Projektor 

CD prehrávač 

Kazetový 

magnetfón 

Videotechnika 

Učebnice 

Čítanky 

Videofilm  

Zvonár od 

Matky Božej 

Informácia a 

komunikácia 

Hincová K., Húsková, 

A.: Slovenský jazyk 

pre 1.-4. ročník 

stredných škôl. SPN 

Bratislava 2007 

Ihnátková N., 

Bajzíková E., Králik, 

Ľ.: Slovenský jazyk 

pre 1.-2- ročník 

stredných škôl. SPN 

Tabuľa Učebnice 

 

Ukážky 

krátkych 

informačných 

útvarov 

PC- práca vo 

Worde 

Odborná 

učebňa SJ 

B18 



Bratislava 1984 

Kuchariková M., 

Húsková A., Hincová, 

K.: Cvičebnica 

Slovenský jazyk pre 1. 

ročník stredných škôl. 

SPN Bratislava 2007 

Ološtiak M., 

Gianitsová- 

Ološtiaková, L.: 

Slovenský jazyk. 

Fragment Bratislava 

2007 

Morfológia 

 

 

 

Hincová K., Húsková, 

A.: Slovenský jazyk 

pre 1.-4. ročník 

stredných škôl. SPN 

Bratislava 2007 

Ihnátková N., 

Bajzíková E., Králik, 

Ľ.: Slovenský jazyk 

pre 1.-2- ročník 

stredných škôl. SPN 

Bratislava 1984 

Ološtiak M., 

Gianitsová- 

Ološtiaková, L.: 

Slovenský jazyk. 

Fragment Bratislava 

2007 

Tabuľa Učebnice Súbor 

pravopisných 

cvičení 

Pravopisný výcvik Hincová K., Húsková, 

A.: Slovenský jazyk 

pre 1.-4. ročník 

stredných škôl. SPN 

Bratislava 2007 

Ihnátková N., 

Bajzíková E., Králik, 

Ľ.: Slovenský jazyk 

pre 1.-2- ročník 

stredných škôl. SPN 

Bratislava 1984 

Ološtiak M., 

Gianitsová- 

Ološtiaková, L.: 

Slovenský jazyk. 

Fragment Bratislava 

2007 

Tabuľa Učebnice Súbor 

pravopisných 

cvičení 

Literatúra na 

prechode od 

romantozmu 

Obert V., Ivanová M.,  

Žemberová, V.: 

Literatúra pre 2. ročník 

Tabuľa Učebnica 

Čítanky 

Exkurzia 

mesto Martin 

a MS 



k realizmu gymnázií a stredných 

škôl. IMPRO s.r.o. 

Bratislava 1997 

Ihnátková N., 

Fedorová M., 

Jablonská M., 

Krahulcová V., Trutz, 

R.: Čítanka pre 

2.ročník gymnázií 

a stredných škôl. 

IMPRO s.r.o 

Bratislava 1995 

Realizmus Obert V., Ivanová M.,  

Žemberová, V.: 

Literatúra pre 2. ročník 

gymnázií a stredných 

škôl. IMPRO s.r.o. 

Bratislava 1997 

Ihnátková N., 

Fedorová M., 

Jablonská M., 

Krahulcová V., Trutz, 

R.: Čítanka pre 

2.ročník gymnázií 

a stredných škôl. 

IMPRO s.r.o 

Bratislava 1995 

Tabuľa 

Videotechnika 

Učebnica 

Čítanky 

Videofilmy: 

Rysavá 

jalovica, 

Ťapákovci, 

Letiace tiene, 

Keď báčik 

z Chochoľova 

zomrie,... 

Literárna moderna Obert V., Ivanová M.,  

Žemberová, V.: 

Literatúra pre 2. ročník 

gymnázií a stredných 

škôl. IMPRO s.r.o. 

Bratislava 1997 

Ihnátková N., 

Fedorová M., 

Jablonská M., 

Krahulcová V., Trutz, 

R.: Čítanka pre 

2.ročník gymnázií 

a stredných škôl. 

IMPRO s.r.o 

Bratislava 1995 

Tabuľa Učebnica  

Publicistický štýl 

a jeho žánre 

Hincová K., Húsková, 

A.: Slovenský jazyk 

pre 1.-4. ročník 

stredných škôl. SPN 

Bratislava 2007 

Ihnátková N., 

Bajzíková E., Králik, 

Ľ.: Slovenský jazyk 

Tabuľa Učebnica Noviny, 

Časopisy 



pre 1.-2- ročník 

stredných škôl. SPN 

Bratislava 1984 

Ološtiak M., 

Gianitsová- 

Ološtiaková, L.: 

Slovenský jazyk. 

Fragment Bratislava 

2007 
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ROČNÍK : Prvý 

ROZPIS UČIVA PREDMETU: Slovenský jazyk a literatúra  

časť slovenský jazyk ,   

2 hodiny týždenne , spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Počet 

hodín 

Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané vzdelávacie výstupy Kritériá hodnotenia Metódy hodnotenia Prostriedky 

hodnotenia 
Učenie sa 4      

Príprava a realizácia 

projektu 

  vedieť pripraviť projekt 

zrealizovať projekt 

prezentovať projekt 

správne využívať dedukciu, 

 indukciu, komparáciu, analýzu,   

syntézu 

 

vedel pripraviť projekt 

zrealizoval projekt 

prezentoval projekt 

správne využíval dedukciu, 

 indukciu, komparáciu, analýzu,   

syntézu 

 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

didaktický test 

cieľových otázok 

Test 

Esej 

 

Postupy logického 

myslenia 

      

Zvuková rovina a 

pravopis 

8      

Ortoepia a ortografia   ovládať princípy slovenského 

    pravopisu 

správne využívať princípy 

    slovenského pravopisu 

ovládať pravidlá spisovnej 

    výslovnosti 

využívať pravidlá spisovnej 

    výslovnosti při komunikácii 

 

ovládal princípy slovenského 

    pravopisu 

správne využíval princípy 

    slovenského pravopisu 

ovládal pravidlá spisovnej 

    výslovnosti 

využíval pravidlá spisovnej 

    výslovnosti pri komunikácii 

 

Ústne skúšanie 

 

 

Ústne skúšanie 

 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Prezentácia 

referátu 

 

Pravopisné 

cvičenia 

 

Lexikálna rovina 

jazyka 

7      

Nárečové slová, 

termíny, básnické 

slová 

  nájsť nárečová slová v texte 

poznať termíny 

vysvetliť význam jednotlivých 

    termínov 

vyhľadať neznáme termíny 

    v slovníkoch 

nájsť v texte básnické slová 

vysvetliť ich význam 

 

našiel nárečová slová v texte 

poznal termíny 

vysvetlil význam jednotlivých 

    termínov 

vyhľadal neznáme termíny 

    v slovníkoch 

našiel v texte básnické slová 

vysvetlil ich význam 

Ústne skúšanie 

Frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Odpoveď 

Prezentácia 

test 

Syntaktická rovina 

jazyka 

7      

Slovosled, konektory, 

vetosled 

  Tvoriť vety so správnym 

    slovosledom 

Využívať správne konektory 

    v textoch 

Tvoril vety so správnym 

    slovosledom 

Využíval správne konektory 

    v textoch 

Ústne skúšanie 

Frontálne 

skúšanie 

Písomné 

Test 
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Spájať vety do súvislých 

    celkov so správnym 

    vetosledom 

 

Spájal vety do súvislých 

    celkov so správnym 

    vetosledom 

 

skúšanie 

Sloh – výklad a úvaha 10      

Štylizácia 

výkladového textu 

  charakterizovať výklad 

rozoznať výkladové texty 

štylizovať výklad 

 

charakterizoval výklad 

rozoznal výkladové texty 

štylizoval výklad 

 

Ústne skúšanie 

Frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Odpoveď 

Kontrolná 

slohová práca 

 

Charakteristika úvahy   charakterizovať úvahu 

chápať rozdiel medzi úvahou a 

    výkladom 

správne štylizovať úvahu 

 

charakterizoval úvahu 

chápal rozdiel medzi úvahou a 

    výkladom 

správne štylizoval úvahu 

 

  

Recenzia   napísať recenziu napísal recenziu   

Rozbor textov       

Jazyková kultúra 3      

Jazyková norrna       

Zásady spoločenskej 

komunikácie 

  Charakterizovať jazykové   

normy, ovládať ich a využívať    v 

komunikácii 

Pozná zásady spoločenskej    

komunikácie a uplatňuje ich 

 

Charakterizoval jazykové 

    normy, ovládal ich a využíval 

    v komunikácii 

Poznal zásady spoločenskej 

    komunikácie a uplatňuje ich 

 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Test 

Esej 

 

Komunikácia 4      

Druhy komunikácie       

Devalvujúca 

komunikácia 

  Poznať pojem devalvujúca 

    komunikácia 

Poznať druhy otázok 

Využívať všetky typy otázok v 

    komunikácii 

 

poznal pojem devalvujúca 

     komunikácia 

poznal druhy otázok 

využíval všetky typy otázok v     

komunikácii 

 

Ústne skúšanie 

Frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Prezentácia 

Zvuková rovina 

jazyka 

5      

Výslovnosť cudzích 

slov 

  poznať výslovnosť cudzích 

    slov 

poznal výslovnosť cudzích 

    slov 

 

Písomné 

skúšanie 

Ústne skúšanie 

 

Odpoveď 

Pravopisné 

cvičenie 

 

Výskyt a výslovnosť ä   správne vyslovovať ä 

 

správne vyslovoval ä 

 

  

Intonácia, prízvuk   správne intonovať 

 

správne intonoval 
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Kvalita hlasu, pauza   charakterizovať prízvuk 

v slovenskom jazyku 

nájsť v slove vedľajší prízvuk 

vyslovovať dlhé hlásky 

chápať význam páuz, správne 

ich využívať v komunikácii 

 

charakterizoval prízvuk 

v slovenskom jazyku 

našiel v slove vedľajší prízvuk 

vyslovoval dlhé hlásky 

chápal význam páuz, správne 

ich využíval v komunikácii 

 

  

Sloh – rečnícky štýl 12      

Fázy tvorenia prejavu   Poznať fázy tvorenia prejavu a 

pri tvorbe vlastného prejavu 

podľa nich postupovať 

 

Poznal fázy tvorenia prejavu a 

pri tvorbe vlastného prejavu 

podľa nich postupovať 

 

Ústne skúšanie 

Frontálne 

skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

Frontálne 

skúšanie 

 

Mimojazykové 

prostriedky 

  Využívať mimojazykové 

prostriedky pri prejave 

Využíval mimojazykové 

prostriedky pri prejave 

  

Typy prejavov   Zoštylizovať náučný prejav, 

agitačný prejav, 

Prezentovať vlastný prejav 

 

Zoštylizoval náučný prejav, 

agitačný prejav, 

Prezentoval vlastný prejav 

 

  

Diskusný príspevok   Vystúpiť s diskusným 

príspevkom 

 

Vystúpil s diskusným 

príspevkom 

 

  

Hybridizácia textu       

Jazyk a reč 6      

Národný, cieľový, 

cudzí, úradný jazyk 

  Poznať pojem národný jazyk 

Uvedomovať si hodnotu 

národného jazyka 

Poznať pojmy cieľový jazyk a 

cudzí jazyk 

Chápať význam úradného jazyka 

 

Poznal pojem národný jazyk 

Uvedomoval si hodnotu 

národného jazyka 

Poznal pojmy cieľový jazyk a 

cudzí jazyk 

Chápal význam úradného 

jazyka 

 

Ústne skúšanie 

Frontálne skúšanie 

Ústne skúšanie 

Frontálne 

skúšanie 

Jazyky národnostných 

menšín 

  Poznať jazyky národnostných 

menšín na Slovensku 

 

Poznal jazyky národnostných 

menšín na Slovensku 

 

  

Indoeurópske jazyky   Poznať históriu indoeurópskych 

jazykov 

Poznal históriu 

indoeurópskych jazykov 

 

  

Vývin spisovnej 

slovenčiny 

  Poznať vývin spisovného jazyka 

 

Poznal vývin spisovného 

jazyka 
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ROZPIS UČIVA PREDMETU :  Slovenský jazyk a literatúra  

časť literatúra 

2 hodiny týždenne , spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Počet 

hodín 

Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané vzdelávacie výstupy Kritériá hodnotenia Metódy hodnotenia Prostriedky 

hodnotenia 
Veľká epická próza 

 

6      

Próza  DEJ Definovať prózu 

 

Definoval prózu 

 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Test 

 

Druhy románu   Poznať druhy románov 

 

Poznal druhy románov 

 

Písomné skúšanie  

Význam románu   Chápať význam románu 

 

Chápal význam románu 

 

  

Interpretácia textu   Čítať a interpretovať román  

 

Čítal a interpretovať román  

 

  

Krátka epická próza 

 

5      

Próza, novela, 

interpretácia textu 

 DEJ Definovať prózu 

Definovať novelu 

Interpretovať text 

 

Definoval prózu 

Definoval novelu 

Interpretoval text 

 

Ústne skúšanie 

 

Frontálne 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Prezentácia 

referátu 

 

Interpretácia 

 

Lyrická poézia 4      

Lyrika, reflexívna 

lyrika, interpretácia 

textu 

 DEJ Definovať lyriku 

Definovať reflexívnu lyriku 

Interpretovať text 

 

Definoval lyriku 

Definoval reflexívnu lyriku 

Interpretovať text 

 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Odpoveď 

Prezentácia 

Esej 

Veľká epická próza 

 

6      

Epika, epos, 

interpretácia textov 

 DEJ Definovať epiku 

Definovať epos 

Interpretovať text 

 

Definoval epiku 

Definoval epos 

Interpretoval text 

 

Ústne skúšanie 

 

Odpoveď 

Prezentácia 

 

Tragická dráma 7      

Dráma, tragédia, 

interpretácia textov 

 DEJ  Definovať drámu 

Definovať tragédiu 

Spoznať tragédiu 

Interpretovať text 

 

Definoval drámu 

Definoval tragédiu 

Spoznal tragédiu 

Interpretoval text 

 

Frontálne 

skúšanie 

Ústne skúšanie 

Odpoveď 

Prezentácia 

Esej 

 

Lyrická poézia  5      
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Lyrika, duchovná 

lyrika, interpretácia 

textov 

 NAB Definovať lyriku 

Chápať zmysel duchovnej 

 lyriky 

Interpretovať lyrické texty 

 

Definoval lyriku 

Chápal zmysel duchovnej 

lyriky 

Interpretoval lyrické texty 

 

Frontálne 

skúšanie 

Ústne skúšanie 

 

Odpoveď 

Prezentácie 

Netradičná epická 

próza 

 

6      

Netradičná próza, 

interpretácia textov 

 DEJ Poznať netradičnú prózu 

Interpretovať texty 

 

Poznal netradičnú prózu 

Interpretoval texty 

 

Frontálne 

skúšanie 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Odpoveď 

 

Prezentácie 

 

Absurdná dráma  5      

Systematizácia 

poznatkov o dráme 

 DEJ Využívať poznatky o dráme 

    z predchádzajúcich ročníkov 

 

Využívať poznatky o dráme 

    z predchádzajúcich ročníkov 

 

Frontálne 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

Absurdná dráma, 

zakladatelia absurdnej 

drámy 

  Rozumieť pojmu absurdná 

Dráma 

Poznať predstaviteľov 

absurdnej drámy 

 

Rozumel pojmu absurdná 

dráma 

Poznal predstaviteľov 

absurdnej drámy 

 

  

Interpretácia textov 

 

  Interpretovať literárny text 

 

Interpretoval literárny text 

 

  

Veľká epická próza 3      

Retrospektívny 

kompozičný postup 

Interpretácia diela 

 DEJ Rozumieť pojmu 

 retrospektívny kompozičný 

postup 

Interpretovať texty 

 

Rozumel pojmu 

retrospektívny kompozičný 

postup 

Interpretoval texty 

 

Písomné 

skúšanie 

Ústne skúšanie 

 

Interpretácia 

literárnych textov 

Test 

Esej 

 

Súčasná lyrická poézia 3      

Systematizácia 

poznatkov o lyrike 

Súčasná lyrická poézia 

Interpretácia textov 

 

 DEJ Využívať poznatky o lyrike, 

 správne ich aplikovať na text 

Mať prehľad v súčasnej lyrickej 

 Poézii 

Interpretovať lyrické texty 

 

Využíval poznatky o lyrike, 

 správne ich aplikoval na text 

Mal prehľad v súčasnej lyrickej 

 poézii 

Interpretoval lyrické texty 

 

Ústne 

Frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Interpretácia 

literárnych textov 

 

Súčasná veľká epická 

próza 

 

3      

Postmoderna   DEJ Definovať pojem postmoderna Definoval pojem postmoderna Písomné skúšanie Odpoveď 
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Interpretácia textov 

Interpretácia textov  

Interpretovať postmoderné 

texty 

Obhájiť svoje názory 

 

Interpretoval postmoderné 

texty 

Obhájil svoje názory 

 

Ústne skúšanie  

Prezentácia 

Dejiny umenia a 

literatúry 

13      

Grécka antická 

literatúra 

Rímska antická 

literatúra 

Stredoveká kresťanská 

 a rytierska literatúra 

Renesancia 

Barok 

Klasicizmus 

Romantizmus 

Realizmus 

Moderna a avantgarda 

Povojnového 

obnovenie 

 naratívnej a 

intencionálnej 

literatúry 

 

 DEJ Poznať jednotlivé literárne 

 obdobia a ich predstaviteľov 

Charakterizovať jednotlivé 

 literárne obdobia 

Nájsť znaky literárnych období 

 v literárnom diele 

Interpretovať literárne diela 

 

Poznať jednotlivé literárne 

 obdobia a ich predstaviteľov 

Charakterizovať jednotlivé 

 literárne obdobia 

Nájsť znaky literárnych období 

 v literárnom diele 

Interpretovať literárne diela 

 

Písomné 

skúšanie 

Frontálne 

skúšanie 

 

Odpoveď  

Test 

 

Ústna odpoveď 

 

Interpretácia 

literárnych textov 

Test 

Esej 

 

 

 

 

ROČNÍK: Druhý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Slovenský jazyk a literatúra 

Literatúra 

1 hodiny týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

  

Počet 

hodín 

Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia  Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

 Všeobecné otázky 

literatúry 

1 
  

Žiak má: 

 

Žiak: 
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Pojem – literatúra 

vecná, odborná, faktu 

fantastická,... 

1 Dejepis, Estetická 

výchova 

 Poznať klasifikáciu 

literárnych pojmov, 

vymedziť podstatu 

umeleckého diela 

Poznal klasifikáciu 

literárnych pojmov, 

vymedzil podstatu 

umeleckého diela 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

 Veľká epická 

próza 

4  
Žiak má: Žiak: 

  

 Čítanie 

a interpretácia 

diel: Jozef Mak, 

Tri gaštanové 

kone, Drak sa 

vracia 

3 Dejepis, Estetická 

výchova, Občianska 

náuka 

 Vnímať 

a interpretovať 

umelecký text, 

verbalizovať 

čitateľský zážitok 

 Vnímal 

a interpretoval 

umelecký text, 

verbalizoval 

čitateľský zážitok 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

Ruská literatúra: 

Anna Kareninová, 

Zločin a trest 

1   Vnímať 

a interpretovať 

umelecký text, 

verbalizovať 

čitateľský zážitok 

 Vnímal 

a interpretoval 

umelecký text, 

verbalizoval 

čitateľský zážitok 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

 Súčasná epická 

próza 

1  
 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

 Čítanie 

a interpretácia 

diel: Cesta na 

mesiac, Krakatit 

1 Dejepis  Dokázať 

charakterizovať 

fantastickú literatúru 

na základe 

prečítaných úryvkov 

 Dokázal 

charakterizovať 

fantastickú literatúru 

na základe 

prečítaných úryvkov 

Práca s 

textom 

Práca s textom 

 Lyrická poézia
 

4
 

 
Žiak má: Žiak: 

  

Analýza 

a interpretácia básní 

J. Smreka a E. B. 

Lukáča 

2 Estetická výchova  Vedieť analyzovať 

básnický text  

 Porovnať diela 

vybraných autorov 

 Vedel analyzovať 

básnický text  

 Porovnal diela 

vybraných autorov 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 
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 I. Krasko, R. 

Dilong, G. 

Appolinair – 

voľný verš, 

duchovná lyrika, 

zvukomaľba 

2   Oboznámiť sa 

s tvorbou vybraných 

predstaviteľov  

 Analyzovať 

umelecký text 

 Pochopiť literárne 

termíny 

 Oboznámil sa 

s tvorbou vybraných 

predstaviteľov  

 Analyzuje umelecký 

text 

 Pochopil literárne 

termíny 

Ústne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

 Tragická dráma 3  
Žiak má: Žiak: 

  

 Tragédia, antická 

dráma: Sofokles, 

Shakespeare 

1 Dejepis, Občianska 

náuka 

 Oboznámiť sa 

s podstatou antickej 

drámy 

 Hľadať znaky 

drámy vo vybraných 

dielach 

 Oboznámil sa 

s podstatou antickej 

drámy 

 Hľadal znaky drámy 

vo vybraných 

dielach 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

 Interpretácia 

a komparácia 

diel: Bačova 

žena, Matka, 

Kým kohút 

nezaspieva 

2   Vedieť analyzovať 

dramatický text  

 Porovnať diela 

vybraných autorov 

 Vedel analyzovať 

dramatický text  

 Porovnal diela 

vybraných autorov 

Písomné a 

ústne 

skúšanie 

Ústne, 

písomné 

odpovede 

 

 Krátka epická 

próza 

2  
Žiak má: Žiak: 

  

 Čítanie 

s porozumením: 

G. Vámoš 

1 Estetická výchova  Vedieť čítať 

a analyzovať text 

 Vedel čítať 

a analyzoval text 
Ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

 Analýza diel: E. 

Hemingway, R. 

Rolland 

2   Vedieť čítať 

a analyzovať text 

 Vedel čítať 

a analyzoval text 
Písomné a 

ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

a písomné 

odpovede 
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 Veľká epická 

próza 

3  
Žiak má: Žiak: 

  

 Kompozičné 

postupy, 

retrospektívny 

1 Dejepis, Občianska 

náuka 

 Pochopiť rozdiely 

v kompozičných 

postupoch  

 Pochopil rozdiely 

v kompozičných 

postupoch 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

 Kompozičný 

postup v dielach: 

Ako chutí moc, 

Kolíska, Kto 

chytá v žite 

2   Aplikovať 

vedomosti 

o retrospektívnom 

kompozičnom 

postupe vo 

vybraných dielach 

 Aplikoval 

vedomosti 

o retrospektívnom 

kompozičnom 

postupe vo 

vybraných dielach 

Písomné a 

ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

a písomné 

odpovede 

 

 Absurdná dráma 2  
Žiak má: Žiak: 

  

 Znaky absurdnej 

drámy 

 Pojmy: nonsens, 

gag, pointa,... 

 M. Lasica, J. 

Satinský, S. 

Becket 

2 Dejepis, Estetická 

výchova 

 Poznať znaky 

absurdnej drámy 

 Chápať význam 

pojmov 

 Oboznámiť sa 

s tvorbou  

predstaviteľov 

absurdnej drámy 

 Poznal znaky 

absurdnej drámy 

 Chápal význam 

pojmov 

 Oboznámil sa 

s tvorbou  

predstaviteľov 

absurdnej drámy 

Ústne 

skúšanie 

Práca s 

textom 

 

Ústne 

odpovede 

Práca s textom 

 Súčasná lyrická 

poézia 

2  
Žiak má: Žiak: 

  

 Verbalizácia 

čitateľského 

zážitku: M. 

Válek, M. Rúfus 

1 Dejepis, Estetická 

výchova 

 Analyzovať a 

interpretovať 

umelecký text 

 Hľadať spoločné 

témy a znaky u 

jednotlivých 

predstaviteľov 

 Analyzoval a 

interpretoval 

umelecký text 

 Vie nájsť spoločné 

témy a znaky u 

jednotlivých 

predstaviteľov 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 
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 Populárna pieseň: 

D. Hevier, J. 

Urban 

1   Oboznámiť sa 

s tvorbou autorov 

populárnych textov 

 Oboznámil sa 

s tvorbou autorov 

populárnych textov 

Práca s 

textom 

Práca s textom 

 Súčasná epická 

próza, 

postmoderna, 

netradičná próza 

5  
Žiak má: Žiak: 

  

 Znaky 

postmoderny 

a detektívneho 

románu 

 J. Chandler, D. 

Tatarka 

3 Ostatné predmety  Poznať znaky 

postmoderny 

a detektívneho 

románu 

 Oboznámiť sa 

s tvorbou  

predstaviteľov 

postmoderny 

a detektívneho 

románu 

 Poznal znaky 

postmoderny 

a detektívneho 

románu 

 Oboznámil sa 

s tvorbou  

predstaviteľov 

postmoderny 

a detektívneho 

románu 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

 Netradičná epická 

próza 

 D. Dušek, M. 

Mitana, F. Kafka 

2 Ostatné predmety 
Vnímať a interpretovať 

umelecký text 

 

Porovnať diela a texty 

  

Vnímal a interpretoval 

umelecký text 

 

Porovnával diela a texty 

Ústne 

skúšanie 

 

Práca s 

textom 

 

Ústne 

odpovede 

 

Práca s textom 

 Dejiny literatúry 3   Žiak má:  Žiak:   

 Periodizácia 

literatúry 

 Dejepis  Oboznámiť sa so 

špecifickými črtami 

jednotlivých 

vývinových období 

 Oboznámiť sa so 

špecifickými črtami 

jednotlivých 

vývinových období 

Písomné a 

ústne 

skúšanie 

Práca 

Ústne 

a písomné 

odpovede 

Práca s textom 
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v literatúre 

 Pochopiť, 

analyzovať a 

interpretovať 

umelecké texty 

 Hľadať spoločné 

témy a znaky 

v jednotlivých 

literárnych 

obdobiach  

v literatúre 

 Pochopiť, 

analyzovať a 

interpretovať 

umelecké texty 

 Hľadať spoločné 

témy a znaky 

v jednotlivých 

literárnych 

obdobiach  

s textom 
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ROČNÍK: Druhý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Slovenský jazyk a literatúra 

Slovenský jazyk 

2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

 

Počet 

hodiny 

Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

 Učenie sa, práca s 

informáciami 

8 
 Žiak má: Žiak:   

Postupy logického 

myslela, faktory 

ovplyvňujúce učenie, 

tvorba projektu 

4 Ostatné predmety 
Samostatne sa učiť.  

Poznať svoj učebný štýl 

a faktory ovplyvňujúce 

učenie 

 

Samostatne sa učil.  

Poznal svoj učebný štýl 

a faktory ovplyvňujúce 

učenie 

 

Motivačné, 

metóda 

riadeného 

rozhovoru. 

Ústne 

odpovede         

Prezentácia 

projektov 

 

 Spôsoby 

spracovávania a 

uchovávania 

informácií 

4 Informatika 
Posúdiť informačné 

zdroje. 

Identifikovať kľúčové 

slová textu. 

Vytvoriť z neho 

konspekt, osnovu , tézy. 

Posúdil informačné 

zdroje. 

Identifikoval kľúčové 

slová textu. 

Vytvoril z neho 

konspekt, osnovu , tézy. 

Spracovanie 

textov do 

zadanej 

formy    

(osnova, 

tézy, 

konspekt), 

návšteva 

knižnice 

(práca s 

katalógmi - 

elektronický 

katalóg) 

Ústna odpoveď 

 

Práca s textom 

 

 Syntaktická 

rovina 

4  
Žiak má: Žiak: 

  

 Nadvetná syntax, 

konektory, 

vetosled 

2 Ostatné predmety  Vedieť správne 

postupovať pri 

tvorbe a členení 

súvislého 

 Vie správne 

postupovať pri 

tvorbe a členení 

súvislého 

Písomné 

skúšanie 

Písomné 

odpovede 
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jazykového prejavu jazykového prejavu 

 Cvičenia-

upevňovanie 

gramatického 

učiva, diktát 

2 Ostatné predmety  Vedieť využiť 

teoretické 

vedomosti zo 

syntaxe v praxi 

 Vie využiť 

teoretické 

vedomosti zo 

syntaxe v praxi 

Písomné a 

ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

a písomné 

odpovede 

Syntaktické 

cvičenia 

 

 Náučný štýl 4  
 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

 Lexika, 

morfológia, 

syntax náučného 

štýlu, žánre 

náučného štýlu 

4 Ostatné predmety  Pochopiť špecifiká a 

funkciu náučného 

štýlu 

 Rozlišovať žánre 

NŠ pri práci s 

textom 

 Pochopil špecifiká a 

funkciu náučného 

štýlu 

 Rozlišoval žánre NŠ 

pri práci s textom 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

 

Ústne 

odpovede 

 

 Výkladový 

slohový postup 

4  
Žiak má: Žiak: 

  

 Výklad 1 Ostatné predmety  Oboznámiť sa 

s podstatou 

výkladového 

slohového postupu 

 Pochopiť postupy 

logického myslenia 

 

 Oboznámil 

s podstatou 

výkladového 

slohového postupu 

 Pochopil postupy 

logického myslenia 

 

Písomné a 

ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

Písomná 

odpoveď 

 Recenzia, kritika 3 Ostatné predmety     Pochopiť špecifické 

odlišnosti pri tvorbe 

recenzie, kritiky a 

výkladu 

 

  Pochopil špecifické 

odlišnosti pri tvorbe 

recenzie, kritiky a 

výkladu     

 

Písomné a 

ústne 

skúšanie 

Ústne  a 

písomné 

odpovede 

 Úvahový slohový 5  
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postup 

 Znaky ÚSP, 

lexika, 

morfológia, 

syntax ÚSP 

3 Ostatné predmety  Vedieť analyzovať 

text 

 Porovnať útvary 

výkladového 

a úvahového 

slohového postupu 

 

 Vedel analyzovať 

text 

 Porovnal útvary 

výkladového 

a úvahového 

slohového postupu 

 

 

Ústne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

 Slohová práca 2   Aplikovať poznatky 

pri tvorbe 

jazykových 

prejavov 

 Aplikoval poznatky 

pri tvorbe 

jazykových 

prejavov 

Písomné 

skúšanie 

Písomná 

odpoveď 

 Zvuková rovina 

jazyka 

9  
Žiak má: Žiak: 

  

 Prozodické 

vlastnosti 

4 Ostatné predmety  Pochopiť 

prozodické 

vlastnosti reči  

 Pochopil prozodické 

vlastnosti reči a 

získal kompetenciu 

uplatňovať ich v 

praxi  

Ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

 Spisovná 

výslovnosť a 

pravopis 

5 Ostatné predmety  Poznať princípy 

slovenského 

pravopisu a 

výslovnosti 

 Poznal princípy 

slovenského 

pravopisu a 

výslovnosti 

Písomné a 

ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

a písomné 

odpovede 

Diktát 

 Lexikálna rovina 

jazyka 

5  
  

  

 Slovná zásoba, 

štýlové 

rozvrstvenie 

5 Ostatné predmety  Rozdeliť 

a charakterizovať 

slovnú zásobu 

 Pochopiť systém 

 Rozdelil 

a charakterizoval 

slovnú zásobu 

 Pochopil systém 

Písomné a 

ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

a písomné 

odpovede 
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slovnej zásoby, 

systém slovnej 

zásoby, praktické 

cvičenia 

slovnej zásoby a jej 

štýlové rozvrstvenie 

 Prakticky 

uplatňovať 

teoretické 

vedomosti z 

lexikológie 

slovnej zásoby a jej 

štýlové rozvrstvenie 

 Prakticky uplatňoval 

teoretické 

vedomosti z 

lexikológie 

 

 Rečnícky štýl 5  
Žiak má: Žiak: 

  

 Charakteristika 

rečníckeho štýlu, 

žánre 

 Mimojazykové 

prostriedky 

2 Ostatné predmety  Poznať znaky 

rečníckeho štýlu a 

jeho žánre 

 Vedieť správne 

používať 

mimojazykové 

prostriedky 

 Pozná znaky 

rečníckeho štýlu a 

jeho žánre 

 Vedel správne 

používať 

mimojazykové 

prostriedky 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

 Tvorba a prednes 

prejavov 

3 Ostatné predmety  Ovládať fázy 

tvorenia prejavu 

 Dokázať predniesť 

konkrétny jazykový 

prejav s uplatnením 

prozodických 

vlastností reči a 

mimojazykových 

prostriedkov 

 

 Ovládať fázy 

tvorenia prejavu 

 Dokáže predniesť 

konkrétny jazykový 

prejav s uplatnením 

prozodických 

vlastností reči a 

mimojazykových 

prostriedkov 

 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

 Rozprávací 

slohový postup 

5   Žiak má:  Žiak:   

 Rozprávanie ako 

slohový postup a 

slohový útvar 

 Ostatné predmety  Poznať znaky 

rozprávacieho 

slohového postupu 

 Poznal znaky 

rozprávacieho 

slohového postupu 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 
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 Autorská reč, reč 

postáv 

 Vedieť identifikovať 

v umeleckom texte 

reč postáv, autorskú 

reč...  

 Vediel identifikovať 

v umeleckom texte 

reč postáv, autorskú 

reč... 

 

 Jazyk a reč 5   Žiak má:  Žiak:   

 Vznik a vývin 

jazyka 

2 Ostatné predmety  Oboznámiť sa 

s procesom vývinu a 

fungovaním jazyka 

v spoločnosti 

 

 Oboznámil sa 

s procesom vývinu a 

fungovaním jazyka 

v spoločnosti 

Ústne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

 Súčasný národný 

jazyk a jazyková 

kultúra 

3 Ostatné predmety  Poznať normu a 

kodifikáciu súčasnej 

slovenčiny  

 Získal kompetenciu 

kultúrneho 

jazykového prejavu 

Ústne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

 Súhrnné 

opakovanie- 

príprava na MS 

6   Žiak má:  Žiak:   

 Opakovanie 

literatúry 

3   Mať prehľad 

v periodizácii 

literatúry  

 Poznať tvorbu 

najvýznamnejších 

autorov 

 Aplykovať 

vedomosti z teórie 

literatúry pri 

interpretácii 

literárnych textov 

 Získal prehľad 

v periodizácii 

literatúry  

 Pozná tvorbu 

najvýznamnejších 

autorov 

 Aplykuje vedomosti 

z teórie literatúry pri 

interpretácii 

literárnych textov 

Ústne a 

písomné 

skúšanie 

Ústne 

a písomné 

odpovede 

Didaktický test 

 Opakovanie 

jazyka a slohu 

3    Poznať princípy 

slovenského 

 Pozná princípy 

slovenského 
Ústne a 

písomné 

skúšanie 

Ústne 

a písomné 

odpovede 
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pravopisu a 

uplatňovať ich 

v praxi 

 Vedieť teoretické 

vedomosti 

z jazykovedy 

uplatniť pri tvorbe 

konkrétnych 

jazykových 

prejavov 

pravopisu a 

uplatňovať ich 

v praxi 

 Vie teoretické 

vedomosti 

z jazykovedy 

uplatniť pri tvorbe 

konkrétnych 

jazykových 

prejavov 

Didaktický test 

 

 

 

 

 

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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Názov predmetu 
Ruský jazyk   

Časový rozsah výučby 4, 4,  hodiny týždenne, spolu 252 vyučovacích 

hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru 6421 L spoločné stravovanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

 

Vyučovací predmet cudzí jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety a spoločne s 

vyučovacím predmetom slovenský jazyk a literatúra, resp. jazyk národností a literatúra 

vytvára vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia.  

Vzhľadom na široké využitie cudzích jazykov v súkromnej aj profesijnej oblasti života, či už 

pri ďalšom štúdiu, cestovaní, spoznávaní kultúr aj práci, sa dôraz pri vyučovaní cudzích 

jazykov kladie na praktické využitie osvojených spôsobilostí a efektívnu komunikáciu, 

pričom komunikácia v cudzích jazykoch je podľa Európskeho referenčného rámca (ES, 2007, 

s. 5) založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou 

a písomnou formou v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa želaní a 

potrieb jednotlivca.  

Vzdelávací štandard pre študijné odbory, ktorých absolvovaním žiak získa úplné stredné 

odborné vzdelanie, svojím spracovaním korešponduje so vzdelávacím štandardom pre učebné 

odbory. Z uvedeného dôvodu je vzdelávací štandard pre študijné odbory určený aj pre žiakov 

v nadstavbovom štúdiu, ktorí si rozvíjajú už nadobudnuté spôsobilosti získané v učebnom 

odbore.  

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Jazyk a komunikácia“. Svojím obsahom 

nadväzuje na učivo základnej školy, rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. Jeho obsah je 

štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy). Vzdelávanie v anglickom jazyku  

zodpovedá výstupnej úrovni B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.  

V priebehu štúdia si  žiaci osvoja tieto vedomosti a zručnosti:  

- komunikovať v cudzom jazyku v rámci základných tém,   

- vymieňať si informácie a názory týkajúce sa základných všeobecných a odborných 

tém ústnym a písomným prejavom,  

- zvoliť si adekvátnu komunikačnú stratégiu a jazykové prostriedky,  

- zrozumiteľne vyjadrovať hlavné myšlienky,  

- pracovať so základným cudzojazyčným textom vrátane základného odborného textu,  

- využívať text ako poznanie a prostriedok na skvalitnenie jazykových spôsobilostí, 

- získavať informácie o krajinách študovaného jazyka a získané informácie využívať ku 

komunikácii,  

- pracovať so slovníkom, jazykovými a inými príručkami, internetom a ďalšími zdrojmi 

informácií,  

- využívať informácie získané pri štúdiu cudzieho jazyka vo výučbe materinského 

jazyka,  
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- chápať a rešpektovať tradície, zvyky a odlišnosti sociálnej a kultúrnej hodnoty iných 

národov a jazykových oblastí. 

CIELE PREDMETU  

 

Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu cudzí jazyk vychádzajú z modelu všeobecných 

kompetencií a komunikačnej jazykovej kompetencie, ako ich uvádza Spoločný európsky 

referenčný rámce pre jazyky (ŠPÚ, 2006). Pri formulácii cieľov vyučovacieho predmetu sa 

zdôrazňuje činnostne zameraný prístup - na splnenie komunikačných úloh sa žiaci musia 

zapájať do komunikačných činností a ovládať komunikačné stratégie.  

Žiaci:  

- v receptívnych jazykových činnostiach (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením) 

a stratégiách dokážu ako poslucháči alebo čitatelia spracovať hovorený alebo napísaný text,  

Vzdelávací štandard pre študijné odbory, ktorých absolvovaním žiak získa úplné stredné 

odborné vzdelanie  

 

- v produktívnych (ústny prejav, písomný prejav) a interaktívnych jazykových činnostiach 

(ústna interakcia, písomná interakcia) a stratégiách dokážu vytvárať ústny alebo písomný text,  

- budú efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale 

sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností,  

- dokážu využívať komunikačnú kompetenciu, aby realizovali  

 
Kľúčové kompetencie 

Vzdelávanie v ŠVP v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania na danom stupni vzdelania 

smeruje k tomu, aby si žiaci vytvorili zodpovedajúce schopnosti a študijné predpoklady. 

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 celého svojho 

života. Kľúčové kompetencie jako 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 ŠVP 

vymedzil nasledovné kľúčové kompetencie: 

 

a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote  

Absolvent má:  

 logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia,  

 vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia,    

 definovať svoje ciele a prognózy 

 

b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné  

Absolvent má: 

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

 identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje,  

 posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov,   

 hodnotiť kriticky získané informácie,  

 formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy,  

 overovať a interpretovať získané údaje,  

 pracovať s elektronickou poštou,  
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 pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami. 

 

 

c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 

Absolvent má:  

- prejaviť empatiu a sebareflexiu    

- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje,  

- budovať a organizovať vyrovnanú a udržateľnú spoluprácu,   

 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  

 

- Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru nadobudnú:  

Žiaci:  

 Porozumejú jednoducho vyjadreným faktografickým informáciám o  každodenných 

témach, identifikujú  všeobecné informácie  aj konkrétne detaily za predpokladu, že ide o 

štandardný rečový prejav.  

 Porozumejú hlavným myšlienkam vypočutého textu  na známe témy, s ktorými sa 

pravidelne stretávajú v škole, vo voľnom čase atď. vrátane krátkych rozprávaní.  

 Sledujú hlavnú líniu krátkej, jednoducho členenej prednášky na známu tému  v spisovnom 

jazyku.  

 Porozumejú podrobným pokynom.  

 Porozumejú opisu udalostí, pocitov a želaní v osobných listoch dostatočne na to, aby si 

pravidelne dokázali písať s priateľom.  

 Zbežne prečítajú a pochopia kratšie aj dlhšie texty, nájdu v nich potrebné informácie.   

 Nájdu a pochopia dôležité informácie v bežných materiáloch, akými sú napríklad listy, 

brožúry a krátke úradné dokumenty.  

 V textoch pochopia argumentačnú líniu v prezentovanej problematike  a rozoznajú hlavné 

závery, i keď nie vždy do podrobností. Vzdelávací štandard pre študijné odbory, ktorých 

absolvovaním žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie. 

Produktívne   jazykové činnosti a stratégie  

 Pomerne plynulo podajú jednoducho formulovaný súvislý opis ľubovoľnej   oblasti ich 

záujmu, pričom ho prezentujú ako lineárny sled myšlienok.  

 Podrobne opíšu udalosti, zážitky, pocity a reakcie, svoje sny, nádeje a ambície.  

 Vyrozprávajú príbeh (pravdivý alebo vymyslený).  

 Rozvinú argumentáciu, stručne zdôvodnia a vysvetlia svoje názory, postoje, plány a 

činnosti.  

 Prednesú krátke odskúšané  oznámenia na témy z každodenného života.  

 Napíšu jednoducho členený súvislý text (opis udalosti, zážitkov, pocitov a reakcií)  na 

známe témy z oblasti ich záujmu, spájaním krátkych odlíšených prvkov do lineárneho 

sledu.  

 Napíšu príbeh.  

 Napíšu krátky jednoduchý referát na zadanú tému.  

Interaktívne   jazykové činnosti a stratégie  

 Sledujú a zapoja sa do rozhovoru na známe témy,  príležitostne  požiadajú o zopakovanie 

určitých slov alebo častí výpovede.  

 Vyjadria svoje myšlienky na abstraktné a kultúrne témy.    

 Vyjadria stručné komentáre na názory iných a porovnajú postoje účastníkov diskusie.  

 Zrozumiteľne vyjadria svoje názory alebo požiadajú o osobné názory a stanoviská v 

diskusii.  
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 Získajú a odovzdajú nové informácie, vymieňajú si a overujú nazhromaždené  informácie.  

Opíšu,  ako treba niečo urobiť a uvedú podrobné inštrukcie.  

 Vyžiadajú alebo poskytnú písomné informácie  na abstraktné aj konkrétne témy, pýtajú sa 

na problémy alebo ich vysvetľujú.  

 Vedú osobnú korešpondenciu opisujúcu skúsenosti, pocity a udalosti.  

 Zrozumiteľne a vecne zaznamenajú odkaz, ktorý obsahuje informácie bezprostrednej 

dôležitosti pre adresáta.   

 Vzdelávací štandard pre študijné odbory, ktorých absolvovaním žiak získa úplné stredné 

odborné vzdelanie  

 

Všeobecné kompetencie  

 Poznajú a uvedomujú  si  spoločné a rozdielne črty medzi   vlastnou a cieľovou jazykovou 

komunitou.  

 Disponujú vedomosťami o  spoločnosti a kultúre komunity, v ktorej sa cieľový jazyk  

 používa (životné podmienky, kultúrne tradície, hodnoty a presvedčenia, spoločenské 

normy a konvencie).  

 Cieľavedome sa sústredia na  prijímanie poskytovaných informácií.   

 Osvoja si jazyk na základe uplatneniakomparácie  kognitívnych procesov a činnostných 

aktivít.  

 Využívajú dostupné materiály pri samostatnom štúdiu.  

 Stanovia si vlastné učebné ciele a spôsoby ich dosiahnutia.  

 

Jazykové kompetencie  

 Ovládajú lexikálne jednotky v dostatočnom rozsahu na to, aby vedeli opísať situácie, 

vysvetliť  myšlienky alebo problémy so značnou dávkou precíznosti, ktoré sa týkajú 

abstraktných a kultúrnych tém.   

 Majú dostatočnú slovnú zásobu na to, aby sa vyjadrili  na väčšinu tém, ktoré sa vzťahujú 

na každodenný život (rodina, záujmy, práca, cestovanie, bývanie a aktuálne udalosti).  

 Dobre ovládajú základnú slovnú zásobu, ale pri vyjadrovaní zložitejších myšlienok  na 

menej známe témy a situácie sa dopúšťajú chýb pri použití menej frekventovanej slovnej 

zásoby.  

 Ovládajú a vedia použiť vybrané gramatické javy pre danú úroveň ovládania jazyka  v 

známych kontextoch, pri používaní zložitejších gramatických javov sa môže prejavovať 

interferencia (negatívny vplyv materinského jazyka).  

 Ovládajú celý repertoár   segmentálnych javov (výslovnosť všetkých hlások/foném) a pre 

správne pochopenie výpovede relevantne používajú suprasegmentálne javy (intonácia, 

slovný a vetný prízvuk).  

 Vytvoria pravopisne a interpunkčne správny súvislý text, ktorý je všeobecne 

zrozumiteľný.  

 V prípade potreby overia správny pravopis zložitejších  alebo menej známych výrazov v 

slovníku.  

 

Sociolingválna primeranosť a výstavba výpovede  

- Používajú škálu jazykových prostriedkov neutrálneho funkčného štýlu.  

- Uvedomujú  si zásadné zdvorilostné normy a podľa nich sa aj správajú.  

- Uvedomujú  si najdôležitejšie rozdiely v zvyklostiach,  postojoch, hodnotách a 

presvedčení, ktoré sú  typické pre spoločenstvo osvojovaného cudzieho jazyka.  

- Vhodne využívajú  široký rozsah jazykových prostriedkov, aby sa dokázali vyjadriť v 

obvyklých i v menej obvyklých situáciách.  
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- Zasiahnu do diskusie na známu tému, pričom používajú vhodné frázy, aby sa ujali slova.  

- Spoja sériu kratších jednotlivých bodov do prepojeného a lineárneho sledu určitých 

bodov.   

- Vyjadria sa relatívne ľahko, napriek príležitostným problémom s verbálnou formuláciou 

myšlienok sú schopní pokračovať v zmysluplnej komunikácii bez pomoci.  

- Zrozumiteľne vyjadria podstatu svojich  myšlienok a definujú problém.  

- Jednoducho a jasne sformulujú  a oznámia dôležitú informáciu. 

 

Prehľad spôsobilostí a funkcií jazyka 

 

 

1. Nadviazať kontakt v súlade s 

komunikačnou situáciou  

Upútať pozornosť  

Pozdraviť  

Odpovedať na pozdrav  

Rozlúčiť sa  

Poďakovať a vyjadriť svoje uznanie  

 

2. Vypočuť si a podať informácie  

Informovať sa  

Potvrdiť (trvať na niečom)  

Začleniť informáciu  

Odpovedať na žiadosť  

 

3. Vybrať si z ponúkaných možností  

Identifikovať  

Opísať  

Potvrdiť/Odmietnuť (vyjadriť nesúhlas) Opraviť 

(korigovať)  

 

4. Vyjadriť svoj názor  

Vyjadriť svoj názor  

Vyjadriť svoj súhlas  

Vyjadriť svoj nesúhlas  

Vyjadriť presvedčenie  

Vyjadriť vzdor  

Protestovať  

Vyjadriť stupeň istoty  

 

5. Vyjadriť svoju vôľu  

Vyjadriť svoje želania/túžby  

Vyjadriť svoje plány (blízke a budúce)  

 

6. Vyjadriť svoju schopnosť  

 

Vyjadriť vedomosti/poznatky/zistenia  

Vyjadriť neznalosť  

Vyjadriť svoju schopnosť vykonať nejakú 

činnosť  

 

7. Vnímať a prejavovať svoje city  

Vyjadriť radosť z niečoho, šťastie, uspokojenie  

Vyjadriť smútok, skľúčenosť  

Vyjadriť sympatie  

Vyjadriť fyzickú bolesť  

Utešiť, podporiť, dodať odvahu  

 

8. Vyjadriť očakávania a reagovať na 

ne  

Vyjadriť nádej  

Vyjadriť sklamanie  

Vyjadriť strach, znepokojenie, obavu  

Ubezpečiť  

Vyjadriť úľavu  

Vyjadriť spokojnosť  

Vyjadriť nespokojnosť, posťažovať si  

Zistiť spokojnosť/nespokojnosť niekoho s 
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niekým/s niečím  

  

 

9. Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus  

Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo uznávam  

Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád  

Vybrať si z ponúkaných možností 

najobľúbenejšiu  

 

10. Reagovať vo vyhrotenej situácii  

Vyjadriť svoj hnev, zlú náladu  

Reagovať na hnev, na zlú náladu niekoho iného  

Urážať  

Nadávať  

 

11. Stanoviť, oznámiť a prijať 

pravidlá alebo povinnosti  

Vyjadriť príkaz/zákaz  

Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu  

Získať povolenie, súhlas  

Dať súhlas, povoliť niečo  

Odmietnuť  

Zakázať  

Vzoprieť sa proti zákazu/Spochybniť zákaz  

Vyhrážať sa  

Sľúbiť  

 

12. Reagovať na nesplnenie pravidiel 

alebo povinností  

Obviniť, obviniť sa, priznať sa  

Ospravedlniť sa  

Odmietnuť obvinenie  

Vyčítať  

  

 

13. Reagovať na príbeh alebo udalosť 

Vyjadriť záujem o niečo  

Vyjadriť záujem o to, čo niekto rozpráva 

Vyjadriť prekvapenie  

Vyjadriť, že ma niekto/niečo neprekvapil/-lo 

Vyjadriť nezáujem  

 

14. Ponúknuť a reagovať na ponuku  

Žiadať od niekoho niečo  

Odpovedať na žiadosť  

Navrhnúť niekomu, aby niečo vykonal  

Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne niečo 

vykonali  

Ponúknuť pomoc (urobiť niečo namiesto niekoho 

iného)  

Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem 

Odpovedať na návrh niekoho iného  

 

15. Reagovať na niečo, čo sa má udiať 

v budúcnosti  

Varovať pred niekým/niečím  

Poradiť  

Dodať odvahu/Podporiť  

Adresovať niekomu svoje želanie  

 

16. Reagovať na niečo, čo sa udialo v 

minulosti  

Spomenúť si na niečo/niekoho  

Vyjadriť, že som na niečo/niekoho zabudol  

Pripomenúť  

Kondolovať  

Gratulovať  

 

17. Reagovať pri prvom stretnutí  

 

Predstaviť niekoho  

Predstaviť sa  

Reagovať na predstavenie niekoho  

Privítať  

Predniesť prípitok  
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18. Korešpondovať  

Korešpondovať  

Začať list  

Ukončiť list  

19. Telefonovať  Začať, udržiavať a ukončiť telefonický rozhovor  

 

20. Vymieňať si názory, komunikovať 

s niekým  

Začať rozhovor  

Ujať sa slova v rozhovore  

Vypýtať si slovo  

Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma prerušili 

Zabrániť niekomu v rozhovore  

 

21. Vypracovať 

prezentáciu/prednášku  

 

Uviesť tému, hlavnú myšlienku (hlavné 

myšlienky)  

Oboznámiť s obsahom/osnovou  

Rozviesť tému a osnovu  

Prejsť z jedného bodu na iný  

Ukončiť svoj výklad  

  

 

22. Obohatiť/Doplniť štruktúrovanú 

prezentáciu/prednášku  

Podčiarknuť/ dať do pozornosti  

Odbočiť od témy (digresia)  

Vrátiť sa k pôvodnej téme  

Uviesť príklad  

Citovať  

Parafrázovať  

 

23. Zúčastniť sa na diskusii/ 

 

Navrhnúť novú tému/nové body diskusie  

Odmietnuť diskutovať na ponúkanú tému/bod 

diskusie  

Vrátiť sa k téme/ k bodu diskusie   

 

24. Uistiť sa  

 

v rozhovore, že moje slová/môj 

výklad/môj argument boli pochopené  
 

 

Uistiť sa, že účastníci komunikácie pochopili 

moje  

vyjadrenia  

Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo bolo 

povedané  

Požiadať o pomoc pri vyjadrovaní ohľadom 

problematického slova/vyjadrenia/frázy  

Nahradiť zabudnuté/nepoznané slovo  

Hľadať slovo/vetu  

Opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru  

 

25. Porozprávať niečo  

Rozprávať príbeh  

Začať príbeh, historku, anekdotu  

Zhrnúť príbeh, historku  
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Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

1. Človek a komunikácia 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna aindividuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Demonštrácia  

2. Rodina a spoločnosť 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna aindividuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Demonštrácia  

3.  Multikultúrna spoločnosť 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna aindividuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

4. Domov a bývanie 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna aindividuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

5. Vzdelávanie a práca 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna aindividuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Demonštrácia  

 

 

6. Obchod a služby 

 

 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna aindividuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Demonštrácia 

 

 

7. Voľný čas a záľuby 

 

 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna aindividuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Demonštrácia 

8. Obliekanie a móda 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna aindividuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Demonštrácia 

9. Kultúra a umenie 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna aindividuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Demonštrácia 
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10. Šport 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna aindividuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

11. Človek a príroda 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna aindividuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

12.Ľudské telo a starostlivosť 

o zdravie 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna aindividuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

13. Zamestnanie 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna aindividuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

14. Krajina, mestá a miesta 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna aindividuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

15. Doprava a cestovanie 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna aindividuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

16. Vzory a ideály 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna aindividuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

17. Krajina, ktorej jazyk sa učím 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna aindividuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

18. Veda a technika 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna aindividuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

19. Slovensko 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna aindividuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

20. Mládež a jej svet 
Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna aindividuálna práca žiakov 
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Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

21. Stravovanie 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna aindividuálna 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 

1. Človek a 

komunikácia 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

PhDr. Eva Dekanová 2006 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

PC, tabuľa  

Videoprojektor  

CD prehrávač, 

DVD prehrávač 

Cvičebnica 

ruskej 

gramatiky  

 

Internet 

Knižnica, 

DVD- etiketa 

2. Rodina a 

spoločnosť 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

PhDr. Eva Dekanová 2006 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

PC, tabuľa 

Videoprojektor 

CD prehrávač, 

 

Cvičebnica 

ruskej 

gramatiky 

Internet 

Knižnica 

3.  Multikultúrna 

spoločnosť 

 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

PhDr. Eva Dekanová 2006 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

PC, tabuľa 

Videoprojektor 

CD prehrávač, 

DVD prehrávač 

 

Cvičebnica 

ruskej 

gramatiky 

DVD - etiketa 

4. Domov a bývanie 

 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

PhDr. Eva Dekanová 2006 

 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

PC, tabuľa 

Videoprojektor 

CD prehrávač, 

DVD prehrávač 

Cvičebnica 

ruskej 

gramatiky 

DVD - etiketa 

5. Vzdelávanie a práca 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

PhDr. Eva Dekanová 2006 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

PC, tabuľa 

Videoprojektor 

CD prehrávač, 

 

Cvičebnica 

ruskej 

gramatiky 

Internet 

Knižnica 

6. Obchod a služby 

 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

Cvičebnica 

ruskej 

Internet 

Knižnica, 
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PhDr. Eva Dekanová 2006 PC, tabuľa 

Videoprojektor 

CD prehrávač 

gramatiky DVD- etiketa 

 

 

7. Voľný čas a záľuby 

 

 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

PhDr. Eva Dekanová 2006 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

PC, tabuľa 

Videoprojektor 

CD prehrávač 

Cvičebnica 

ruskej 

gramatiky 

DVD - etiketa 

8. Obliekanie a móda 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

PhDr. Eva Dekanová 2006 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

PC, tabuľa 

Videoprojektor 

CD prehrávač 

Cvičebnica 

ruskej 

gramatiky 

Internet 

Knižnica, 

DVD- etiketa 

9. Kultúra a umenie 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

PhDr. Eva Dekanová 2006 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

PC, tabuľa 

Videoprojektor 

CD prehrávač 

 

Cvičebnica 

ruskej 

gramatiky 

Internet 

Knižnica 

 

10.Šport 

 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

PhDr. Eva Dekanová 2006 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

PC, tabuľa 

Videoprojektor 

CD prehrávač, 

 

Cvičebnica 

ruskej 

gramatiky 

Internet 

Knižnica 

11. Človek a príroda 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

PhDr. Eva Dekanová 2006 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

PC, tabuľa 

Videoprojektor 

CD prehrávač, 

Cvičebnica 

ruskej 

gramatiky 

DVD – etiketa 

Internet 

Knižnica 

12. Ľudské telo 

a starostlivosť 

o zdravie 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

PhDr. Eva Dekanová 2006 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

PC, tabuľa 

Videoprojektor 

CD prehrávač, 

Cvičebnica 

ruskej 

gramatiky 

Internet 

Knižnica 

13. Zamestnanie 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

PhDr. Eva Dekanová 2006 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

PC, tabuľa 

Videoprojektor 

CD prehrávač, 

Cvičebnica 

ruskej 

gramatiky 

DVD – etiketa 

Internet 

Knižnica 

14. Krajiny, mestá 

a miesta 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

PhDr. Eva Dekanová 2006 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

PC, tabuľa 

Videoprojektor 

CD prehrávač, 

Cvičebnica 

ruskej 

gramatiky 

DVD – etiketa 

Internet 

Knižnica 

15. Doprava 

a cestovanie 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

PhDr. Eva Dekanová 2006 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

PC, tabuľa 

Videoprojektor 

CD prehrávač, 

Cvičebnica 

ruskej 

gramatiky 

Internet 

Knižnica 

16. Vzory a ideály 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

PhDr. Eva Dekanová 2006 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

PC, tabuľa 

Videoprojektor 

Cvičebnica 

ruskej 

gramatiky 

DVD – etiketa 

Internet 

Knižnica 
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CD prehrávač,  

 

17. Krajina, ktorej 

jazyk sa učím 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

PhDr. Eva Dekanová 2006 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

PC, tabuľa 

Videoprojektor 

CD prehrávač, 

Cvičebnica 

ruskej 

gramatiky 

Internet 

Knižnica 

18. Veda a technika 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

PhDr. Eva Dekanová 2006 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

PC, tabuľa 

Videoprojektor 

CD prehrávač, 

Cvičebnica 

ruskej 

gramatiky 

DVD – etiketa 

Internet 

Knižnica 

19. Slovensko 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

PhDr. Eva Dekanová 2006 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

PC, tabuľa 

Videoprojektor 

CD prehrávač, 

Cvičebnica 

ruskej 

gramatiky 

Internet 

Knižnica 

20. Mládež a jej svet 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

PhDr. Eva Dekanová 2006 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

PC, tabuľa 

Videoprojektor 

CD prehrávač, 

Cvičebnica 

ruskej 

gramatiky 

DVD – etiketa 

Internet 

Knižnica 

21.Stravovannie 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

PhDr. Eva Dekanová 2006 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

PC, tabuľa 

Videoprojektor 

CD prehrávač, 

DVD prehrávač 

 

Cvičebnica 

ruskej 

gramatiky 

DVD – etiketa 

Internet 

Knižnica 

 
 

Raduga 1 – K. Gogová 

Učebnica pre 5. ročník ZŠ - E. Kovalčiková, V. Glendová SPN 1996 

RUSKý JAZYK pre 1.- 2. ročník SŠ – E. Kollárová, SPN 1995 

Ruština – učebnica a cvičebnica pre VŠ, SŠ a jazykové školy 

E. Ondrejčeková, E. Dekanová vyd. Enigma , Nitra 2006 

Slovníky: Rusko- slovenský 

                Slovensko- ruský 

T. Balcová Svornosť a.s. Bratislava 2006 

Rus.- slov. M. Filkusová, D. Kollár SPN 1995 

Slov.- rus. výkladový, D. Kollár, V. Dorotiaková SPN , Bratislava- Moskva 1976 
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ROČNÍK: Prvý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  Ruský jazyk  4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Človek a komunikácia                    
12 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Úvodná hodina 

Gramatické cvičenie 

Použitie rôznych typov 

pozdravov 

Používanie slovesa byť 

Tvorba jednoduchých 

otázok a odpovedí 

Zdôrilostné frázy 

Intonácia jednoduchých 

viet 

Jazyk ako dorozumievací 

prostriedok 

Číslovky 

Prítomný čas tvorba 

otázok 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

2 

 

Občianska náuka 
Ovládať písmená celej 

azbuky 

Odpovedať na otázku: ako 

sa voláš ?  

Ovládať intonáciu viet. 

vedieť pozdraviť a rozlúčiť 

sa 

vedieť sa predstaviť 

a spýtať na meno 

neznámej osoby 

rozumieť krátke 

zdvorilostné frázy 

vedieť sa spýtať, ako sa 

komu darí 

vedieť ruské názvy 

niektorých slovenských 

miest 

vedieť prečítať a napísať 

niekoľko slov a krátkych 

viet 

vedieť používať sloveso 

byť 

rozumieť podstate ruského 

prízvuku a intonácie 

Ovláda písmená celej 

azbuky 

Odpovedal na otázku ako 

sa volá a vie azbuku, 

ovláda intonáciu viet. 

vedel pozdraviť a rozlúčiť 

sa 

vedel sa predstaviť 

a spýtať na meno 

neznámej osoby 

rozumel krátke 

zdvorilostné frázy 

vedel sa spýtať, ako sa 

komu darí 

vedel ruské názvy 

niektorých slovenských 

miest 

vedel prečítať a napísať 

niekoľko slov a krátkych 

viet 

vedel používať sloveso byť 

porozumel podstate 

ruského prízvuku 

a intonácie 

Ústne a písomné 

skúšanie 

 

Ústna a písomná 

odpoveď  

 

 

Rodina a spoločnosť 
12  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
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Gramatické cvičenia 

Práca s posluchovým 

textom 

Rodina- vzťahy v rodine 

Konverzačné cvičenie 

Projekt 

Práca s IKT 

Tvorenie minulého času  

Skloňovanie príd. mien 

Práca s MO- moja 

rodina 

 

1 

1 

 

1 

 

2 

1 

1 

2 

 

2 

1 

Matematika 

Občianska náuka 

vedieť pomenovať a krátko 

predstaviť členov svojej 

rodiny 

vedieť vyjadriť, že niečo 

máme, vlastníme 

vedieť pomenovať rôzne 

profesie 

vedieť zoznámiť svojich 

kamarátov 

 vedieť odpovedať na 

otázku kde sa čo nachádza 

vedieť pomenovať 

všetkých členov rodiny 

vedieť opísať človeka a 

vymenovať dobré a zlé 

vlastnosti 

 vedieť vyjadriť minulý 

čas  

vedieť vytvoriť lokál 

podstatných mien poznať 

skloňovanie podstatných 

mien so zakončením na –

ij, -ija, -ije 

vedieť skloňovať 

privlastňovacie zámená  

vedieť tvoriť vety 

pomocou príd. mena 

kotoryj 

vedieť používať predložky 

v, na, o so správnym 

tvarom pod. mena  

vedel pomenovať a krátko 

predstaviť členov svojej 

rodiny 

vedel vyjadriť, že niečo 

máme, vlastníme 

vedel pomenovať rôzne 

profesie 

vedel zoznámiť svojich 

kamarátov 

 vedel odpovedať na 

otázku čo sa kde nachádza 

vedel pomenovať vrtkých 

členov rodiny vedel opísať 

a vymenovať dobré a zlé 

vlastnosti človeka 

vedel vyjadriť minulý čas 

vedel vytvoriť lokál 

podstatných mien 

poznal skloňovanie podst. 

mien so zakončením na  -

ij, -ija, -ije 

vedel skloňovať 

privlastňovacie zámená 

vedel tvoriť vety 

s pomocou príd. mena 

kotoryj 

vedel používať predložky 

v, na, o so správnym 

tvarom pod. mena 

Ústne a písomné 

skúšanie 

Tvorba projektu: 

Moja rodina 

Ústna a písomná 

odpoveď 

Projekt: Moja rodina 

Multikultúrna 

spoločnosť 
12  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
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Práca s IKT 

Intonačné cvičenie 

Budúci čas slovies 

Časovanie slovies  

Konverzačné cvičenia 

Cudzie jazyky 

Tvorba záporu 

Cudzojazyčná 

komunikácia 

Projekt 

Práca s MO- 

multikultúrna spoločnosť 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

Matematika 

Informatika 

Občianska náuka 

vedieť pomenovať vybrané 

štáty a ich obyvateľov, 

pomenovať jazyka, akými 

sa v nich hovorí 

vedieť informovať 

o národnosti 

vedieť poskytnúť stručné 

informácie o sebe a iných 

osobách 

vedieť povedať, aké 

jazyky sa učíme 

vedieť vytvoriť budúci čas 

slovies 

vedieť používať číslovky 

15 a 16(vek) 

vedieť používať slovesá 

žiť, govoriť, izučať 

vedieť používať a napísať 

zápornú časticu 

ne(oddelene) 

vedieť pravopis názvov 

národností 

vedel pomenovať vybrané 

štáty a ich obyvateľov, 

pomenovať jazyka, akými 

sa v nich hovorí 

vedel informovať 

o národnosti 

vedel poskytnúť stručné 

informácie o sebe a iných 

osobách 

vedel povedať, aké jazyky 

sa učíme 

vedel vytvoriť budúci čas 

slovies 

vedel používať číslovky 15 

a 16(vek) 

vedel používať slovesá žiť, 

govoriť, izučať 

vedel používať a napísať 

zápornú časticu 

ne(oddelene) 

 vedel pravopis názvov 

národností 

 Ústne a písomné 

skúšanie 

 

Neštandardizovaný 

test 
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Domov a  bývanie 
12 

 

 
Žiak má: Žiak:   

Práca s textom 

Tvorba viet 

Nominatív množ. č 

pod. mien 

Príslovky 

Správne predložky s 

pádom 

Domov a jeho okolie 

Zariadenie bytu 

1.písomná práca  

Pravopisné cvičenie 

Číslovky 

Práca s MO- bývanie 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

2 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

  Matematika               

  Informatika 

vie vytvoriť množné 

číslo podstatných mien 

vedieť používať spojky 

i, a , no 

 vedieť tvoriť zápor 

vedieť vytvoriť zo 

zložených viet 

jednoduché 

vedieť pomenovať to, čo 

sa nachádza na našej 

ulici, vedľa domu.. 

vedieť názvy izieb  

vedieť používať 

číslovky 30-100 

vedieť vytvoriť radové 

číslovky 

vedieť používať 

nominatív prídavných 

mien 

vedieť tvoriť minulý čas 

slovies 

vedieť vyslovovať ruské 

y a párové mäkké 

spoluhlásky 

vedieť používať rôzne 

tvary spojky a 

 

vedel vytvoriť množné 

číslo podstatných mien 

vedel používať spojky i, 

a, no 

vedel tvoriť zápor 

vedel vytvoriť zo 

zložených viet 

jednoduché 

 vedel pomenovať čo  sa 

nachádza na našej ulici , 

vedľa domu… 

vedel názvy izieb 

vedel používať číslovky 

30-100 

vedel používať 

nominatív prídavných 

mien 

vedel tvoriť minulý čas 

slovies 

vedel vyslovovať ruské 

y a párové mäkké 

spoluhlásky 

vedel používať rôzne 

tvary spojky a 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Písanie 

1.Slohovej 

práce 

Ústna odpoveď 

Neštandardizovaný 

test 

Slohová práca 
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Vzdelávanie a práca 

 
12  

  

 

 

 

 

 

Práca s textom 

Gramatické cvičenia 

Učebné predmety 

Škola a jej zariadenia 

Skloňovanie zámen  

Tvorba viet  

Školský systém 

Tvorba otčestva 

Prevzaté slová 

Práca s MO- budúce 

povolanie 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

Ekonomika 
vedieť používať 

slovíčka, frázy 

a gramatiku z lekcií 1-4 

vedieť utvoriť otcovské 

meno mužského 

i ženského rodu 

vedieť používať 

prevzaté slová z iných 

cudzích jazykov 

 vedieť odpovedať na 

otázky typu čo?  

 vedieť používať 

v odpovedi pretože 

vedieť pomenovať 

predmety v škole 

 vedieť skloňovanie 

osobných zámen  

 

 

vedel používať slovíčka, 

frázy a gramatiku 

z lekcií 1-4 

vedel utvoriť otcovské 

meno mužského 

i ženského rodu 

vedel používať prevzaté 

slová z iných cudzích 

jazykov 

 vedel odpovedať na 

otázky typu čo? 

vedel používať 

v odpovedi – pretože 

vedel pomenovať 

predmety v škole 

vedel skloňovanie 

osobných zámen 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Neštandardizovaný 

test 
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Obchod a služby 
12  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

Práca s IKT 

Konverzačné cvičenia 

Stravovacie návyky  

Druhy a spôsoby 

nákupu a platenia 

Tvary slovesa piť a jesť 

Spojenie číslovky a 

podstatného mena 

Slovesá brať, myť, briť 

Komunikácia v 

reštaurácii 

Slohová práca  

Projekt 

Práca s MO- obchody 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

2 

1 

1 

Matematika 
vedieť pomenovať rôzne 

druhy obchodov a 

produktov, jedlá 

a nápoje 

vedieť pochváliť jedlo, 

vyjadriť, na čo máme 

chuť 

vedieť si objednať 

v kaviarni a reštaurácii 

vedieť popísať svoje 

stravovacie návyky 

vedieť spájať číslovky 

s podstatnými menami 

vedieť vyjadriť cenu 

v rubľoch a eurách 

vedieť používať slovesá 

piť a jesť 

poznať rozdiel medzi 

slovesami brať, myť, 

briť 

 

vedel pomenovať rôzne 

druhy obchodov a 

produktov, jedlá 

a nápoje 

vedel pochváliť jedlo, 

vyjadriť, na čo máme 

chuť 

vedel si objednať 

v kaviarni a reštaurácii 

vedel popísať svoje 

stravovacie návyky 

vedel spájať číslovky 

s podstatnými menami 

vedel vyjadriť cenu 

v rubľoch a eurách 

vedel používať slovesá 

piť a jesť 

poznal rozdiel medzi 

slovesami brať, myť, 

briť 

 

 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Tvorba 

projektu: Moja 

obľúbená 

kaviareň 

 

Ústna odpoveď 

Neštandardizovaný 

test 

Projekt:  

Moja obľúbená 

kaviareň 
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Voľný čas a záľuby 
12  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

Záľuby  

Pravopis spoluhlások 

k, g, ch 

Slovesá pojti, pojechať 

Jednoduché frázy  

Ukazovacie zámená 

Konverzačné cvičenia 

Druhy voľnočasových 

aktivít  

Ukazovacie zámená 

Práca s MO- Voľný 

čas 

2 

1 

 

2 

1 

1 

1 

1 

 

2 

1 

Občianska náuka 
vedieť používať známe 

slová, frázy a gramatiku 

z predchádzajúcich 

lekcií 

vedieť  krátko 

porozprávať, kde a s 

kým strávime prázdniny 

vedieť používať 

opytovacie zámená aký 

/ktorý a ukazovacie 

zámená- vedieť 

upozorniť na objekt, 

ktorý nás zaujal 

vedieť stručne 

predstaviť svoje mesto 

vedieť koncovky 

všetkých troch rodov pri 

vybraných prídavných 

menách 

vedieť sa vyjadriť 

k téme Šport, voľný čas 

vedieť používať slovesá 

pojti, pojechať v spojení 

s predložkou v 

vedieť pravopis slabík 

ki,gi,chi 

vedel používať známe 

slová, frázy a gramatiku 

z predchádzajúcich 

lekcií 

vedel  krátko 

porozprávať, kde a s 

kým strávi prázdniny 

vedel používať 

opytovacie zámená aký 

/ktorý a ukazovacie 

zámená 

vedel upozorniť na 

objekt, ktorý nás zaujal 

vedel stručne predstaviť 

svoje mesto 

vedel koncovky 

všetkých troch rodov pri 

vybraných prídavných 

menách 

vedel sa vyjadriť k téme 

Šport, voľný čas 

vedel používať slovesá 

pojti, pojechať v spojení 

s predložkou v 

vedel pravopis slabík 

ki,gi,chi 

 

Ústne 

a písomné 

skúšanie 

 

 

Dialógy 

a rozhovory  

Ústna odpoveď 

Neštandardizovaný 

test 
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Obliekanie a móda 
12  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

Základné druhy 

oblečenia 

Práca s textom 

Výber oblečenia a 

rôzne príležitosti 

Slovesný vid 

Slovesá odeť, nadeť 

Sloveso razdeťsa 

Práca s MO - Móda 

 

2 

1 

2 

 

2 

2 

 

2 

1 

 

Občianska náuka 
vedieť vymenovať 

základné druhy 

oblečenia mužského a 

ženského 

vedieť opísať výber 

oblečenia na rôzne 

príležitosti 

poznať slovesný vid 

vedieť správne použiť 

slovesá odšať a nadevať 

vedieť použiť sloveso 

razdeťsa 

 

vedel vymenovať 

základné druhy 

oblečenia mužského a 

ženského 

vedel opísať výber 

oblečenia na rôzne 

príležitosti 

poznal slovesný vid 

vedel správne použiť 

slovesá odšať a nadevať 

vedel použiť sloveso 

razdeťsa 

 

Ústne 

a písomné 

skúšanie 

 

 

Dialógy 

a rozhovory  

Ústna odpoveď 

Neštandardizovaný 

test 

Kultúra a umenie 
12  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

Kultúra a jej formy 

V knižnici 

Slovesný čas 

V divadle 

Nominatív a datív 

podst. mena 

Akuzatív pod. mien 

Význam slovies prísť, 

ísť 

Konverzačné cvičenia 

Práca s MO- kultúra 

 

1 

1 

1 

2 

2 

 

1 

2 

 

1 

1 

Občianska náuka 
vedieť vymenovať 

druhy umenia a kultŕy  

vedieť si objednať lístok 

na predstavenie poznať 

systém v knižnici 

vedieť vytvoriť 

nominatív a datív. podst.  

mien 

vedieť vytvoriť datív 

podst. mien 

poznať rozdiel 

v používaní slovesa síť a 

prísť 

vedieť konverzovať na 

tému kultúra  

 

 vedel vymenovať druhy 

umenia a kultúry   

 vedel si objednať lístok 

na predstavenie 

poznal systém v knižnici 

vedel vytvoriť 

nominatív a datív. podst. 

mien 

vedel vytvoriť datív 

podst. Mien 

 poznal rozdiel 

v používaní slovesa ísť a 

prísť 

vedel konverzovať na 

tému kultúra 

Ústne 

a písomné 

skúšanie 

 

 

Dialógy 

a rozhovory  

Ústna odpoveď 
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Šport 
12  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

Druhy športu- zimné, 

letné 

Športové disciplíny 

Práca s IKT 

Predložky iz a s 

Spojenie číslovky a 

podstatným menom 

Olympíjske hry  

Práca s MO -šport 

 

2 

 

2 

1 

2 

2 

 

2 

1 

Občianska náuka 
poznať druhy zimných a 

letných športov 

vedieť vymenovať rôzne 

športové disciplíny 

vedieť nájsť 

zaujímavosti o športe 

pomocou IKT 

poznať použitie 

predložky iz a s 

vedieť správne spojiť 

číslovku s podstatným 

menom 

vedieť stručne 

charakterizovať vývoj 

Olympijských hier 

 

poznal druhy zimných a 

letných športov 

vedel vymenovať rôzne 

športové disciplíny 

vedel nájsť zaujímavosti 

o športe pomocou IKT 

poznal použitie 

predložky iz a s 

vedel správne spojiť 

číslovku s podstatným 

menom 

vedel stručne 

charakterizovať vývoj 

Olympijských hier 

 

Ústne 

a písomné 

skúšanie 

 

 

Dialógy 

a rozhovory  

Ústna odpoveď 

Neštandardizovaný 

test 

Človek a príroda 
12  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

Počasie 

Klíma 

Ročné obdobia 

Privlastňovacie 

zámená 

Genitív podst. m 

Predpoveď počasia 

 Vypracovanie MO  

Zhrnutie učiva 

 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

 
vedieť vymenovať typy 

počasia 

vedieť charakterizovať 

klímu 

 vedieť skloňovať 

privlastňovacie zámená 

vedieť vytvoriť genitív 

podstatných mien 

 vedieť vytvoriť stručnú 

predpoveď počasia 

 poznať gramatiku 

z celého roka 

  

vedel vymenovať typy 

počasia 

vedel charakterizovať 

klímu 

vedel skloňovať 

privlastňovacie zámená 

vedel vytvoriť genitív 

podstatných mien 

vedel vytvoriť stručnú 

predpoveď počasia 

poznal gramatiku 

z celého roka 

 

Ústne 

a písomné 

skúšanie 

 

 

Dialógy 

a rozhovory  

Ústna odpoveď 

Neštandardizovaný 

test 
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ROČNÍK: Druhý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  Ruský jazyk  4 hodiny týždenne, spolu 120 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Ľudské telo a 

starostlivosť o zdravie                    
13 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Úvodná hodina 

Ľudské telo 

Starostlivosť o zdravie 

Bežné choroby 

U doktora- konverzácie 

Zdravý spôsob života 

Datív podstatných mien 

Vyjadrenie nutnosti 

Vety s časticou –li 

Práca s MO 

 

 

1 

1 

2 

1 

1 

 

2 

2 

 

1 

1 

1 

Občianska náuka 

Biológia 

Zdravoveda 

- vedieť pomenovať časti 

ľudského tela 

- vedieť vymenovať 

doktorov – špecialistov 

- poznať základné frázy 

používajúce sa u doktora 

a v lekárni 

- poznať datív podstatných 

mien  

- vedieť vytvoriť vetu 

s použitím častice –li 

- poznať zásady zdravého 

spôsobu života 

- vedel pomenovať časti 

ľudského tela 

- vedel vymenovať 

doktorov – špecialistov 

- poznal základné frázy 

používajúce sa u doktora 

a v lekárni 

- poznal datív podstatných 

mien  

- vedel vytvoriť vetu 

s použitím častice –li 

- poznal zásady zdravého 

spôsobu života 

 

Ústne a písomné 

skúšanie 

 

Ústna a písomná 

odpoveď  

 

 

Zamestanie 
11  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
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Druhy práce 

Gramatické cvičenia 

Nezamestnanosť 

Práca s textom 

Používanie prísloviek 

Stupňovanie prídavných 

mien 

Vety s použitím lučše, 

čem 

 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

 

2 

 

Ekonomika 

Občianska náuka 

- poznať rôzne druhy 

profesií 

- vedieť používať základné 

frázy na pracovnom 

pohovore 

- poznať používanie 

prísloviek v správnom 

tvare 

- vedieť vytvoriť druhy 

a tretí stupeň prídavných 

mien 

- vedieť vytvoriť vety 

s použitím spojky lučše, 

čem 

- poznal rôzne druhy 

profesií 

- vedel používať základné 

frázy na pracovnom 

pohovore 

- poznal používanie 

prísloviek v správnom 

tvare 

- vedel vytvoriť druhy 

a tretí stupeň prídavných 

mien 

- vedel vytvoriť vety 

s použitím spojky lučše, 

čem 

Ústne a písomné 

skúšanie 

 

Ústna a písomná 

odpoveď 

 

Krajiny, mestá a miesta 
10  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Práca s IKT 

Práca s textom 

Moja krajina a moje 

mesto 

Používanie slovesa 

chodiť a jazdiť 

Slovesá v opakovanom 

deji 

Práca s MO- mesto 

 

1 

1 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Matematika 

Informatika 

Geografia  

-vedieť opísať miesta 

a mestá ktoré máme 

najradšej 

- poznať orientáciu 

v meste 

- vedieť používať slovesá 

jazdiť a chodiť 

- vedieť zaradiť do viet 

sloveso v správnom tvare, 

ak sa dej opakuje 

- vedieť konverzovať na 

tému   

 

-vedel opísať miesta 

a mestá ktoré máme 

najradšej 

- poznal orientáciu v meste 

- vedel používať slovesá 

jazdiť a chodiť 

- vedel zaradiť do viet 

sloveso v správnom tvare, 

ak sa dej opakuje 

- vedel konverzovať na 

tému   

 

 Ústne a písomné 

skúšanie 

 

Neštandardizovaný 

test 
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Doprava a cestovanie 

 

12  
Žiak má: Žiak:   

Práca s IKT 

Dopravné prostriedky 

Problémy s cestovaním 

v hromadnej doprave 

Tvar slovesa ísť 

s predponami  

Predložky pod, od, v 

Metro 

1.písomná slohová 

práca 

Práca s MO – doprava 

 

1 

1 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

  Matematika               

  Informatika 

-vedieť vymenovať 

rôzne druhy dopravy, 

ktorú máme na 

Slovensku 

- poznať nevýhody 

a výhody v hromadnej 

doprave 

- vedieť používať 

predložky u, pod, v 

- poznať správne 

priradenie predpony 

k slovesu vo vete  

- poznať údaje o ruskom 

metre 

 

-vedel vymenovať rôzne 

druhy dopravy, ktorú 

máme na Slovensku 

- poznal nevýhody 

a výhody v hromadnej 

doprave 

- vedel používať 

predložky u, pod, v 

- poznal správne 

priradenie predpony 

k slovesu vo vete  

- poznal údaje o ruskom 

metre 

 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Písanie 

1.Slohovej 

práce 

Ústna odpoveď 

Neštandardizovaný 

test 

Slohová práca 
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Vzory a ideály 
10  

  

 

 

 

 

 

Práca s textom 

Gramatické cvičenia 

Kladné a záporné 

vlastnosti človeka 

Človek jeho vzory 

a ideály  

Číslovky 0-1000000 

Skloňovanie 

základných čísloviek 

Práca s MO- vzory a 

ideály 

 

1 

2 

1 

 

1 

 

1 

2 

 

2 

Etika 

Psychológia  

-vedieť vymenovať 

a charakterizovať rôzne 

typy ľudí 

- vedieť vymenovať 

typy charakterov 

- vedieť charakterizovať 

vlastný vzor človeka 

- vedieť vytvoriť 

správny tvar čísloviek 

od 0-1000000 

- poznať skloňovanie 

základných čísloviek 

 

-vedel vymenovať 

a charakterizovať rôzne 

typy ľudí 

- vedel vymenovať typy 

charakterov 

- vedel charakterizovať 

vlastný vzor človeka 

- vedel vytvoriť správny 

tvar čísloviek od 0-

1000000 

- poznal skloňovanie 

základných čísloviek 

 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Neštandardizovaný 

test 

 

Krajina, ktorej jazyk 

sa učím 
14  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

Práca s IKT 

Konverzačné cvičenia 

História  

Turistické miesta, 

kultúrne zvyky 

a tradície 

Moskva 

Petrohrad 

Vety s použitím jesli, 

by 

Sviatky a tradície  

Práca s MO- Rusko 

 

1 

1 

2 

2 

 

 

2 

2 

1 

 

1 

2 

Geografia 

Občianska náuka 

-poznať históriu Ruska, 

Moskvy a Petrohradu 

- poznať najznámejšie 

kultúrne pamätihodnosti  

- poznať kultúrne zvyky 

a tradície krajiny  

- vedieť vytvoriť vety 

s použitím jesli, by 

 

 
Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Neštandardizovaný 

test 
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Veda a technika 
12  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

Práca s textom  

Práca s IKT 

Gramatické cvičenia 

Posluchový text  

Technické vynálezy  

Vedecký pokrok 

Lomonosov 

Práca s MO- veda a 

technika 

Používanie zámena 

nikto, nikoho 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

 

2 

Fyzika  

Matematika 

Chémia 

História 

-poznať základné 

technické a vedecké 

frázy  

- vedieť porozprávať 

o významných vedcoch 

- poznať výhody 

a nevýhody nových 

technických vynálezov 

- vedieť správne použiť 

opytovacie zámená  

- vedieť konverzovať 

pomocou základných 

fráz  

- vedieť použitie zámen 

nikto, nič, nikde  

 

-poznal základné 

technické a vedecké 

frázy  

- vedel porozprávať 

o významných vedcoch 

- poznal výhody 

a nevýhody nových 

technických vynálezov 

- vedel správne použiť 

opytovacie zámená  

- vedel konverzovať 

pomocou základných 

fráz  

- vedel použitie zámen 

nikto, nič, nikde  

 

Ústne 

a písomné 

skúšanie 

 

 

Dialógy 

a rozhovory  

Ústna odpoveď 

Neštandardizovaný 

test 

Slovensko 
14  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

Práca s IKT 

Posluchový text 

Slovensko 

Turistické miesta, 

kultúrne zvyky 

a tradície. 

Bratislava 

Opis mesta Martin 

Správne čítanie rokov 
Práca s MO - 

Slovensko 

 

1 

1 

3 

2 

 

2 

2 

1 

2 

Občianska náuka 

Geografia 

História 

 

-vedieť povedať 

o histórii hlavného 

mesta Slovenska 

- poznať kultúrne 

pamätihodnosti mesta 

Bratislava 

- poznať kultúrne 

pamätihodnosti mesta 

Martin 

-vedieť správne čítať 

roky 

- vedieť reagovať  na 

otázky typu: kde sa 

nachádza......... 

 

-vedel povedať o histórii 

hlavného mesta 

Slovenska 

- poznal kultúrne 

pamätihodnosti mesta 

Bratislava 

- poznal kultúrne 

pamätihodnosti mesta 

Martin 

-vedel správne čítať 

roky 

- vedel reagovať  na 

otázky typu: kde sa 

nachádza......... 

 

Ústne 

a písomné 

skúšanie 

 

 

Dialógy 

a rozhovory  

Ústna odpoveď 

Neštandardizovaný 

test 
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Mládež a jej svet 
12  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

Konverzačné cvičenie 

Práca s IKT  

Tvorba dialógov 

Aktivity mládeže 

Použitie slovies 

v správnom tvare 

Použitie zámen – kto 

nibuď, čto-nibuď. koe-

kto, koe- čto 

Práca s MO 

 

2 

1 

2 

1 

2 

 

2 

 

 

2 

Občianska náuka 

Etická výchova 

-vedieť konverzovať na 

tému problémy mladých 

- vedieť používať 

slovesá v správnom 

tvare 

- poznať rozdiely medzi 

mladou a starou 

generáciou 

- vedieť používať 

zámená nikto, niečo, 

nejaký, akýsi 

- poznať rôzne aktivity 

súčasnej mládeže 

  

-vedel konverzovať na 

tému problémy mladých 

- vedel používať slovesá 

v správnom tvare 

- poznal rozdiely medzi 

mladou a starou 

generáciou 

- vedel používať zámená 

nikto, niečo, nejaký, 

akýsi 

- poznal rôzne aktivity 

súčasnej mládeže 

 

Ústne 

a písomné 

skúšanie 

 

 

Dialógy 

a rozhovory  

Ústna odpoveď 

 

Stravovanie 
12  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

Posluchový text 

Mäso a mäsové 

výrobky 

Zelenina a ovocie 

Nápoje 

Zdravá výživa 

Konverzačné cvičenia 

v stravovacích 

zariadeniach 

Práca s MO 

Záverečné hodnotenie 

 

1 

1 

 

2 

 

2 

2 

 

 

2 

2 

Občianska náuka 

Etická výchova 

-poznať názvy 

základných surovín 

- vedieť si v reštaurácii 

objednať jedlo 

- vedieť zostaviť jedálny 

lístok 

- vedieť porozprávať 

o zdravej výžive 

- poznať mierky 

v Rusku  

- poznať národné jedlá 

v Rusku a na Slovensku 

 

-poznal názvy 

základných surovín 

- vedel si v reštaurácii 

objednať jedlo 

- vedel zostaviť jedálny 

lístok 

- vedel porozprávať 

o zdravej výžive 

- poznal mierky v Rusku  

- poznal národné jedlá 

v Rusku a na Slovensku 

 

Ústne 

a písomné 

skúšanie 

 

 

Dialógy 

a rozhovory  

Ústna odpoveď 

Neštandardizovaný 

test 

 

 

 

 

 



 121 

 

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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Názov predmetu Anglický jazyk I - CUJ 

Časový rozsah výučby 4, 4 hodiny týždenne, spolu 252 

vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru 6421 L spoločné stravovanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charkteristika predmetu  

 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Jazyk a komunikácia“. 

Vyučovanie predmetu cudzí jazyk zabezpečuje, aby si absolventi osvojili produktívne 

a receptívne príslušný cudzí jazyk na úrovni, ktorá im umožňuje ďalej sa v ňom 

zdokonaľovať, využívať ho na svoj odborný a všeobecno-kultúrny rozvoj. Vo vyučovaní sa 

realizujú tri ciele: komunikatívny, informatívny a formatívny. Prvoradý je komunikatívny 

cieľ, t.j. osvojenie si komunikatívnej kompetencie vo všetkých štyroch obsahových 

štandardoch: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písomný prejav a hovorenie. 

Vyučovanie Cj sa podieľa na formovaní vlastností, ktoré sú nevyhnutné na úspešné zaradenie 

mladého človeka do spoločenského života, myšlienkovej a rečovej tvorivosti, úcty 

k hodnotám, ktoré vytvorili iné národy. Rozvíja tiež estetické cítenie žiakov a prispieva 

k výchove kultúrneho čitateľa a diváka. 

     Obsahom vyučovania je systematické formovanie, rozvíjanie a prehlbovanie vedomostí, 

zručností a návykov na tieto oblasti: 

- jazyk, jeho zvukovú a grafickú stránku, slovnú zásobu a gramatiku 

- reč ako fungovanie jazyka v procese komunikácie, ktorá zahŕňa receptívne 

a produktívne rečové zručnosti, t.j. čítanie a počúvanie s porozumením, ústny 

a písomný prejav, 

- reálie krajín príslušnej jazykovej oblasti v porovnaní s reáliami SR, 

- učebné zručnosti, ktoré žiakovi umožňujú efektívne sa učiť, samostatne získavať, 

spracovávať a uchovávať informácie z rôznych oblastí 

 

     Počas štúdia si žiaci osvoja jednotlivé zložky obsahu na úrovni ďalej špecifikovaných 

cieľových požiadaviek. 

 

 

Prehľad obsahových štandardov  

 

Rečové zručnosti 

1. počúvanie s porozumením 

Žiak dokáže pochopiť hlavné body jasnej štandardnej reči o známych veciach, s ktorými sa 

pravidelne stretáva v škole, v práci, vo voľnom čase, atď. Rozumie zmyslu mnohých 

rozhlasových alebo televíznych programov o aktuálnych udalostiach a témach osobného či 

odborného záujmu, keď je prejav relatívne pomalý a jasný. 

 

2. čítanie s porozumením 

Rozumie textom, ktoré obsahujú každodennú slovnú zásobu, alebo ktoré sa vzťahujú na jeho 

prácu. Porozumie opisom udalostí, pocitov a prianí v osobných listoch. 
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3. písomný prejav 

Dokáže napísať jednoduchý súvislý text na témy, ktoré sú mu známe alebo ho osobne 

zaujímajú. Dokáže napísať osobné listy opisujúce skúsenosti a dojmy. 

 

4. ústny prejav 

Dokáže zvládnuť väčšinu situácií, ktoré sa môžu vyskytnúť počas cestovania v oblasti, kde sa 

hovorí daným jazykom. Dokáže nepripravený vstúpiť do konverzácie na témy, ktoré sú 

známe, ktoré ho osobne zaujímajú, alebo ktoré sa týkajú osobného každodenného života 

(napr. rodina, koníčky, práca, cestovanie, súčasné udalosti). Dokáže spájať frázy 

jednoduchým spôsobom, aby sa opísali skúsenosti a udalosti, svoje sny, nádeje a ambície. 

Stručne dokáže uviesť dôvody a vysvetlenia názorov a plánov. Dokáže vyrozprávať príbeh 

alebo zápletku knihy či filmu a opísať svoje reakcie. 

 

Nadstavbové štúdium skončí na úrovni B1. 

 

Jazykové prostriedky 

 

Výslovnosť 

Osvojiť si zvukovú stránku cudzieho jazyka, t. j. správnu výslovnosť suprasegmentálnych 

javov (prízvuk v rámci slova, rytmického taktu a vety, dôrazový prízvuk, viazanie, rytmus, 

melódia rozličných typov viet) a segmentálnych elementov (inventár foném, fonologického 

systému príslušného jazyka) s dôrazom na javy odlišné od slovenčiny. 

 

Slovná zásoba 

Aktívne si osvojiť približne 1600 lexikálnych jednotiek vrátane základnej frazeológie 

bežného spoločenského styku a 250-350 výrazov z odbornej terminológie študovaného 

odboru, resp. odborného zamerania. 

Receptívne si osvojiť ďalších približne 300 až 500 lexikálnych jednotiek. 

Získať základné vedomosti o významovej a štylistickej stránke cudzieho jazyka 

(viacvýznamovosť slov, zásady spájania slov, základné spôsoby vyjadrovania rôznych 

sémantických vzťahov, synonymá, antonymá, homonymá, homofóny a medzinárodne 

používané slová). 

Receptívne si osvojiť najfrekventovanejšie produktívne spôsoby tvorenia slov, zoznámiť sa 

s najbežnejšími spôsobmi konverzie. 

 

Gramatika 

Aktívne si osvojiť základné morfologické a syntaktické javy príslušného cudzieho jazyka 

potrebné na dorozumenie v bežných životných situáciách (vyjadrenie otázky, záporu, 

základných časových a priestorových vzťahov, kvantity a kvality, porovnania, podmienky, 

možnosti a nemožnosti, istoty a neistoty, zákazu, príkazu, priania, žiadosti) – v korelácii 

s rozsahom slovnej zásoby, a to v ústnej podobe, s nižšími požiadavkami aj v písomnej 

podobe. 

Receptívne si osvojiť i menej frekventované javy potrebné na porozumenie čítaných textov. 

 

Pravopis 

Osvojiť si pravopis prebratých lexikálnych jednotiek a ich tvarov (časovanie, skloňovanie, 

stupňovanie atď.). 

Osvojiť si základné pravidlá interpunkcie. 
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Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu anglický jazyk je poskytnúť žiakom súbor vedomostí, 

zručností pri rozvíjaní všetkých štyroch rečových zručností. Žiaci nadobudnú presvedčenie 

o užitočnosti ovládania jazyka pre ďalší život a získanie zamestnania. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Vo vyučovacom predmete anglický jazyk 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 sovo, diagram) 

tak, aby každý každému porozumel 

 Vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver v cudzom jazyku 

 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 

 Vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém v cudzom jazyku 

 Navrhovať a používať ďalšie metódy, ktoré by mohli prispieť k dorozumeniu 

 Posudzovať riešenie daného prekladu z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 

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

problému 

 Korigovať nesprávne riešenia problému 

 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 Získavať informácie v priebehu vzdelávania v cudzom jazyku využívaním všetkých 

metód a prostriedkov, ktoré sú v danom okamihu k dispozícii 

 Zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie a slovnú zásobu, ktorá by 

mohla prispieť k riešeniu daného problému 

 

 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

 Formulovať a prezentovať svoje postoje s 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 
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Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú používať nasledovné metódy a formy vyučovania  

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Maturitná téma 1, 2: Rodina; 

Kultúra a umenie 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická – rozhovor, 

riešenie úloh 

Skupinová práca 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Prezentácia projektov 

Práca s multimédiami 

Maturitná téma 3, 4, 5: Šport, 

Bývanie, Nakupovanie 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická – rozhovor, 

riešenie úloh 

Skupinová práca 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Prezentácia projektov 

Práca s multimédiami 

Maturitná téma 6, 7, 8: 

Starostlivosť o zdravie, 

Cestovanie, Vzdelávanie 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická – rozhovor, 

riešenie úloh 

Skupinová práca 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Prezentácia projektov 

Práca s multimédiami 

Maturitná téma 9, 10, 11: 

Zamestnanie, Ľudia a príroda, 

Veda a technika 

 

 

 

 

 

 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická – rozhovor, 

riešenie úloh 

Skupinová práca 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Prezentácia projektov 

Práca s multimédiami 

Maturitná téma 12, 13: Ľudia 

a spoločnosť, Mladí ľudia a ich 

svet 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická – rozhovor, 

riešenie úloh 

Skupinová práca 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Prezentácia projektov 

Práca s multimédiami 

 

Opakovanie: Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická – rozhovor, 

riešenie úloh 

Skupinová práca 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Prezentácia projektov 

Práca s multimédiami 
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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, ... 

Maturitná téma 1, 2: 

Rodina; Kultúra a 

umenie 

Maturitná téma:3, 4, 

5: Šport, Bývanie, 

Nakupovanie 

Maturitná téma:6, 7, 

8: Starostlivosť 

o zdravie, 

Cestovanie, 

Vzdelávanie 

Maturitná téma:9, 

10, 11: 

Zamestnanie, Ľudia 

a príroda, Veda a 

technika 

Maturitná téma:12, 

13 Ľudia 

a spoločnosť, Mladí 

ľudia a ich svet 

Opakovanie 

 

New Headway Elementary 

Student and Practice  

Book 

English Grammar In Use – R.Murphy 

English Grammar and Usage – 

G.Leech 

Test Your English – Gondová, 

Rafajlovičová 

Moderné konverzačné témy 

v angličtine – Eva A.Peck 

Topics for English Conversation – 

J.Chudá, T.Chudý 

Angličtina pre prevádzku hotelov 

a spol. stravovania – J.Pytelka 

Angličtina pre ekon. odbory (texty 

a korešpondencia) – J.Pytelka 

Slovníky: 

Learner´s Dictionary of English 

Contemporary English – LONGMAN, 

výkladový slovník 

Anglicko-slovenský, slovensko-

anglický slovník – Haraksimová, 

Mokrá 

Tourism and Catering – Neil Wood 

Yes Nová maturita- Billíková, 

Preložníková 

Magnetofón 

CD 

prehrávač 

Video 

DVD 

prehrávač 

TV 

PC 

 

Kazety a CD 

disky 

Počítačový 

program 

Nástenné 

obrazy 

Mapa 

Obrazový 

materiál 

Časopisy 

 

Internet 
knižnica 

 
 
 



 127 

ROČNÍK: Prvý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Anglický jazyk  4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Maturitná téma 1, 2: 

Rodina; Kultúra a 

umenie 

24 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Gramatika 

Čítanie 

Slovná zásoba 

Ústny prejav 

Písanie 

Počúvanie 

4 

3 

4 

5 

4 

4 

Občianska náuka  

Dejepis  

Geografia cestovného ruchu 

Čítať a porozumieť textom 

o rodine, kultúre a umení 

Používať slovnú zásobu 

týkajúcu sa rodiny, kultúry 

a umenia 

Rozprávať, opísať a viesť 

dialóg o rodine, kultúre 

a umení, kultúrnom živote v 

Martine 

Dokázať komunikovať 

jednoduchým spôsobom 

o bežných veciach, rodine a 

kultúre 

Rozumieť krátkemu textu 

Používať gramatiku – 

podstatné mená, prídavné 

mená 

Opísať obľúbeného člena 

rodiny a herca 

Čítal a porozumel textom 

o rodine, kultúre a umení 

Používal slovnú zásobu 

týkajúcu sa rodiny, kultúry 

a umenia 

Rozprával, opísal a viedol 

dialóg o rodine, kultúre 

a umení, kultúrnom živote v 

Martine 

 Dokázal komunikovať 

jednoduchým spôsobom 

o bežných veciach, rodine a 

kultúre 

Rozumel krátkemu textu 

Používal gramatiku – 

podstatné mená, prídavné 

mená 

Opísal obľúbeného člena 

rodiny a herca 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

 

Písomné 

skúšanie 

 

 

 

 

 

Ústna odpoveď  

 

 

Didaktický test 

 

Opis osoby 

 

 

 

Maturitná téma 3, 4, 5: 

Šport, Bývanie, 

Nakupovanie 

24 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Gramatika 

Čítanie 

Slovná zásoba 

Ústny prejav 

Písanie 

4 

3 

4 

5 

4 

Občianska náuka  

Geografia cestovného ruchu 

Ekonomika 

Dejepis 

Čítať a porozumieť textom 

o športe, bývaní a 

nakupovaní 

Používať slovnú zásobu 

týkajúcu sa športu, bývania 

a nakupovania 

Čítal a porozumel textom 

o športe, bývaní a 

nakupovaní 

Používal slovnú zásobu 

týkajúcu sa športu, bývania 

a nakupovania 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

 

Didaktický test 
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Počúvanie 4 

 

Rozprávať, opísať a viesť 

dialóg o športe, bývaní a 

nakupovaní 

Dokázať komunikovať 

jednoduchým spôsobom 

o bežných veciach, športe, 

bývaní a nakupovaní 

Rozumieť krátkemu textu 

Používať gramatiku – 

predložky, príslovky a 

zámená 

Opísať obľúbeného 

športovca, svoj dom 

Rozprával, opísal a viedol 

dialóg o športe, bývaní a 

nakupovaní  

 Dokázal komunikovať 

jednoduchým spôsobom 

o bežných veciach, športe, 

bývaní a nakupovaní  

Rozumel krátkemu textu 

Používal gramatiku – 

predložky, príslovky a 

zámená 

Opísal obľúbeného 

športovca, svoj dom 

 

 

 

 

 

Opis osoby, 

domu 

 

 

 

Maturitná téma: 6, 7, 8: 

Starostlivosť o zdravie, 

Cestovanie, Vzdelávanie 

 

24 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Gramatika 

Čítanie 

Slovná zásoba 

Ústny prejav 

Písanie 

Počúvanie 

4 

3 

4 

5 

4 

4 

 

Občianska náuka  

Geografia cestovného ruchu 

Ekonomika 

Cestovný ruch 

Biológia 

Čítať a porozumieť textom 

o starostlivosti o zdravie, 

cestovaní a vzdelávaní 

Používať slovnú zásobu 

týkajúcu sa zdravia, 

cestovania a vzdelávania 

Rozprávať, opísať a viesť 

dialóg o starostlivosti 

o zdravie, cestovaní a 

vzdelávaní 

 Dokázať komunikovať 

jednoduchým spôsobom 

o bežných veciach, 

o starostlivosti o zdravie, 

cestovaní a vzdelávaní 

Rozumieť krátkemu textu 

Používať gramatiku – 

spojky, ustálené spojenia, 

krátke zisťovacie otázky na 

konci vety a nepriame 

Čítal a porozumel textom 

o starostlivosti o zdravie, 

cestovaní a vzdelávaní 

Používal slovnú zásobu 

týkajúcu sa zdravia, 

cestovania a vzdelávania  

Rozprával, opísal a viedol 

dialóg o starostlivosti 

o zdravie, cestovaní a 

vzdelávaní 

  Dokázal komunikovať 

jednoduchým spôsobom 

o bežných veciach, 

o starostlivosti o zdravie, 

cestovaní a vzdelávaní  

Rozumel krátkemu textu 

Používal gramatiku – 

spojky, ustálené spojenia, 

krátke zisťovacie otázky na 

konci vety a nepriame 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

 

Písomné 

skúšanie 

 

 

 

 

 

Ústna odpoveď  

 

 

Didaktický test 

 

Opis školy 

Esej o 

prázdninách 
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otázky  

Opísať svoju školu, napísať 

esej o svojich prázdninách 

otázky  

Opísal svoju školu, napísal 

esej o svojich prázdninách 

Maturitná téma: 9, 10, 

11: Zamestnanie, Ľudia 

a príroda, Veda a 

technika 

24 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Gramatika 

Čítanie 

Slovná zásoba 

Ústny prejav 

Písanie 

Počúvanie 

4 

3 

4 

5 

4 

4 

 

Občianska náuka  

Ekonomika 

Ekológia 

Biológia 

Matematika  

Chémia 

Úvod do sveta práce 

Čítať a porozumieť textom 

o zamestnaní a povolaniach, 

ľuďoch a prírode a o vede a 

technike  

 Používať slovnú zásobu 

týkajúcu sa zamestnania 

a povolaní, ľudí a prírody 

a vedy a techniky,  

Rozprávať, opísať a viesť 

dialóg o zamestnaní 

a povolaniach, ľuďoch 

a prírode a o vede a 

technike  

Dokázať komunikovať 

jednoduchým spôsobom 

o bežných veciach, 

zamestnaní a povolaniach, 

ľuďoch a prírode a o vede a 

technike  

Rozumieť krátkemu textu 

Používať gramatiku – 

opakovanie prítomných, 

budúcich, minulých 

a predprítomných časov 

 Napísať štruktúrovaný 

životopis, text  o ročných 

obdobiach  

Čítal a porozumel textom o 

zamestnaní a povolaniach, 

ľuďoch a prírode a o vede a 

technike  

Používal slovnú zásobu 

týkajúcu sa zamestnania 

a povolaní, ľudí a prírody 

a vedy a techniky,  

Rozprával, opísal a viedol 

dialóg o zamestnaní 

a povolaniach, ľuďoch 

a prírode a o vede a 

technike  

  Dokázal komunikovať 

jednoduchým spôsobom 

o bežných veciach, 

zamestnaní a povolaniach, 

ľuďoch a prírode a o vede a 

technike  

Rozumel krátkemu textu 

Používal gramatiku – 

opakovanie prítomných, 

budúcich, minulých 

a predprítomných časov  

Napísal štruktúrovaný 

životopis, text  o ročných 

obdobiach 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

 

Písomné 

skúšanie 

 

 

 

 

 

Ústna odpoveď  

 

 

Didaktický test 

 

Štruktúrovaný 

životopis 

Maturitná téma: 12, 13: 

Ľudia a spoločnosť, 

Mladí ľudia a ich svet 

24 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 
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Gramatika 

Čítanie 

Slovná zásoba 

Ústny prejav 

Písanie 

Počúvanie 

 

4 

3 

4 

5 

4 

4 

 

 

Občianska náuka  

Etická výchova 

Ekonomika 

Právna náuka 

Úvod do sveta práce 

Spoločenská komunikácia 

Čítať a porozumieť textom 

o ľuďoch a spoločnosti 

a mladých ľuďoch a ich 

svete   

Používať slovnú zásobu 

týkajúcu ľuďoch 

a spoločnosti a mladých 

ľuďoch a ich svete 

  Rozprávať, opísať a viesť 

dialóg o ľuďoch 

a spoločnosti a mladých 

ľuďoch a ich svete 

Dokázať komunikovať 

jednoduchým spôsobom 

o bežných veciach, ľuďoch 

a spoločnosti a mladých 

ľuďoch a ich svete   

Rozumieť krátkemu textu 

Používať gramatiku – 

infinitív  a gerundium, 

používať výrazy I USED 

TO DO ( kedysi som 

robieval) I AM USED TO + 

ING ( som zvyknutý na ) 

Opísať svoje detstvo, 

mladých a starých ľudí 

a problémy v spoločnosti  

Čítal a porozumel textom 

o ľuďoch a spoločnosti 

a mladých ľuďoch a ich 

svete   

Používal slovnú zásobu 

týkajúcu sa ľuďoch 

a spoločnosti a mladých 

ľuďoch a ich svete   

Rozprával, opísal a viedol 

dialóg o ľuďoch 

a spoločnosti a mladých 

ľuďoch a ich svete 

 Dokázal komunikovať 

jednoduchým spôsobom 

o bežných veciach, , 

ľuďoch a spoločnosti 

a mladých ľuďoch a ich 

svete   

Rozumel krátkemu textu 

Používal gramatiku – 

infinitív  a gerundium, 

používať výrazy I USED 

TO DO ( kedysi som 

robieval) I AM USED TO + 

ING ( som zvyknutý na ) 

Opísal svoje detstvo, 

mladých a starých ľudí 

a problémy v spoločnosti  

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

 

Písomné 

skúšanie 

 

 

 

 

 

Ústna odpoveď  

 

 

Didaktický test 

 

Opis detstva 

Opakovanie učiva prvého 

ročníka 

 

12 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Opakovanie 12 Podľa odboru Ovládať učivo prvého 

ročníka 

Rozprávať o rodine, kultúre 

, športe, bývaní, 

nakupovaní, zdraví, 

cestovaní, vzdelávaní, 

zamestnaní, ľuďoch, 

spoločnosti, vede  a 

Zvládol učivo prvého 

ročníka 

Rozprával o rodine, kultúre, 

športe, bývaní, nakupovaní, 

zdraví, cestovaní, 

vzdelávaní, zamestnaní, 

ľuďoch, spoločnosti, vede  

a technike  

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

 

 

Písomné 

Ústna odpoveď  

 

 

 

 

Súhrnný 
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technike  

Dokázať napísať 

jednoduchý text na zadanú 

tému 

Dokázať komunikovať 

jednoduchým spôsobom 

o bežných veciach 

Rozumieť  textu 

Dokázal napísať 

jednoduchý text na zadanú 

tému 

Dokázal komunikovať 

jednoduchým spôsobom 

o bežných veciach 

 

Porozumel  textu 

skúšanie 

 

didaktický test 

 

 

 

 

 

ROČNÍK:Druhý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Anglický jazyk  4 hodiny týždenne, spolu 120 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Maturitná téma14, 15, 

16: Jedlo, Voľný čas, 

Multikultúrna 

spoločnosť 

  

22 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Gramatika 

 Čítanie 

 Slovná zásoba 

 Ústny prejav 

 Písanie 

 Počúvanie 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

Stolovanie 

 Potraviny a výživa 

Technológia prípravy 

pokrmov 

Občianska náuka  

 

 Čítať a porozumieť 

textom o jedle, voľnom 

čase a multikultúrnej 

spoločnosti 

 Používať slovnú 

zásobu týkajúcu sa 

jedla, voľného času 

a multikultúrnej 

spoločnosti 

 Rozprávať, opísať 

a viesť dialóg o jedle, 

voľnom čase 

a multikultúrnej 

spoločnosti  

  Dokázať komunikovať 

jednoduchým 

 Čítal a porozumel 

textom o jedle, voľnom 

čase a multikultúrnej 

spoločnosti 

 Používal slovnú zásobu 

týkajúcu sa jedla, 

voľného času 

a multikultúrnej 

soločnosti 

 Rozprával, opísal 

a viedol dialóg o jedle, 

voľnom čase 

a multikultúrnej 

spoločnosti   

  Dokázal komunikovať 

jednoduchým 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

 

Písomné 

skúšanie 

 

 

 

 

 

Ústna odpoveď  

 

 

Didaktický test 

 

Recept  
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spôsobom o bežných 

veciach, o jedle, 

voľnom čase 

a multikultúrnej 

spoločnosti 

 Rozumieť krátkemu 

textu 

 Používať gramatiku – 

modálne slovesá 

 Opísať sviatky 

a voľnočasové aktivity, 

napísať recept 

spôsobom o bežných 

veciach o jedle, 

voľnom čase 

a multikultúrnej 

spoločnosti 

 Rozumel krátkemu 

textu 

 Používal gramatiku – 

modálne slovesá 

 Opísal sviatky 

a voľnočasové aktivity, 

napísal recept  

Maturitná téma 17,18: 

Mestá a miesta, Móda  
22 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Gramatika 

 Čítanie 

 Slovná zásoba 

 Ústny prejav 

 Písanie 

 Počúvanie 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

Občianska náuka  

Geografia cestovného ruchu 

Odborné kreslenie 

Dejepis 

Slovenský jazyk 

Etická výchova 

 

 Čítať a porozumieť  

textom o mestách 

a miestach, Martine 

a móde 

 Používať slovnú 

zásobu týkajúcu sa 

miest, Martina a 

oblečenia  

 Rozprávať, opísať 

a viesť dialóg 

o mestách, Martine 

a móde 

  Dokázať komunikovať 

jednoduchým 

spôsobom o bežných 

veciach, mestách, 

Martine a móde 

 Rozumieť krátkemu 

textu 

 Používať gramatiku – 

podmienkové  vety 

 Opísať  Martin, 

oblečenie 

 Čítal a porozumel 

textom o o mestách 

a miestach, Martine 

a móde 

 Používal slovnú zásobu 

týkajúcu sa miest, 

Martina a oblečenia  

 Rozprával, opísal 

a viedol dialóg 

o mestách, Martine 

a móde 

 Dokázal komunikovať 

jednoduchým 

spôsobom o bežných 

veciach, mestách, 

Martine a móde 

 Rozumel krátkemu 

textu 

 Používal gramatiku – 

podmienkové  vety  

 Opísal Martin, 

oblečenie  

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

 

Písomné 

skúšanie 

 

 

 

 

 

Ústna odpoveď  

 

 

Didaktický test 

 

Opis života v 

Martine 
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 Maturitná téma 19, 20, 

21 : Anglicky hovoriace 

krajiny a Slovensko 

 

22 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Gramatika 

 Čítanie 

 Slovná zásoba 

 Ústny prejav 

 Písanie 

 Počúvanie 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

Občianska náuka  

Geografia cestovného ruchu 

Dejepis 

Cestovný ruch 

 Čítať a porozumieť 

texty o Veľkej Británii, 

Kanade, USA  a 

Slovensku 

 Používať slovnú 

zásobu týkajúcu sa 

Veľkej Británie, 

Kanady, USA a 

Slovenska 

 Rozprávať, opísať 

a viesť dialóg 

o anglicky hovoriacich 

krajinách a Slovensku 

  Dokázať komunikovať 

jednoduchým 

spôsobom o bežných 

veciach, o o anglicky 

hovoriacich krajinách a 

Slovensku  

 Rozumieť krátkemu 

textu 

 Používať gramatiku –  

trpný rod, fráza HAVE 

SOMETHING DONE  

(dať si niečo urobiť)  

 Napísať plán výletu po 

Slovensku 

 Čítal a porozumel 

textom o Veľkej 

Británii, Kanade, USA  

a Slovensku  

 Používal slovnú zásobu 

týkajúcu sa sa Veľkej 

Británie, Kanady, USA 

a Slovenska 

 Rozprával, opísal 

a viedol dialóg 

o anglicky hovoriacich 

krajinách a Slovensku 

   Dokázal komunikovať 

jednoduchým 

spôsobom o bežných 

veciach, o o anglicky 

hovoriacich krajinách a 

Slovensku  

 Rozumel krátkemu 

textu 

 Používal gramatiku – 

trpný rod, fráza HAVE 

SOMETHING DONE  

(dať si niečo urobiť)  

 Opísal plán výletu po 

Slovensku  

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

 

Písomné 

skúšanie 

 

 

 

 

 

Ústna odpoveď  

 

 

Didaktický test 

 

Plán výletu po 

Slovensku 

 Maturitná téma  22,  23: 

Vzťahy medzi ľuďmi, 

Komunikácia a  

Masmédiá 

 

22 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Gramatika 

 Čítanie 

3 

3 

Občianska náuka  

Ekonomika 

 Čítať a porozumieť 

textom o vzťahoch 

 Čítal a porozumel 

textom o vzťahoch 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  
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 Slovná zásoba 

 Ústny prejav 

 Písanie 

 Počúvanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

4 

4 

4 

Ekológia 

Biológia 

Matematika  

Chémia 

Úvod do sveta práce 

medzi ľuďmi, 

komunikácii a 

masmédiách 

  Používať slovnú 

zásobu týkajúcu sa 

vzťahov medzi ľuďmi, 

komunikácie 

a masmédií  

 Rozprávať, opísať 

a viesť dialóg 

o o vzťahoch medzi 

ľuďmi, komunikácii a 

masmédiách  

 Dokázať komunikovať 

jednoduchým 

spôsobom o bežných 

veciach, o vzťahoch 

medzi ľuďmi, 

komunikácii a 

masmédiách 

 Rozumieť krátkemu 

textu 

 Používať gramatiku –  

nepriama reč  

 Opísať najlepšieho 

priateľa  

medzi ľuďmi, 

komunikácii a 

masmédiách  

 Používal slovnú zásobu 

týkajúcu sa vzťahov 

medzi ľuďmi, 

komunikácie 

a masmédií   

 Rozprával, opísal 

a viedol dialóg o 

o vzťahoch medzi 

ľuďmi, komunikácii 

a masmédiách 

   Dokázal komunikovať 

jednoduchým 

spôsobom o bežných 

veciach, o vzťahoch 

medzi ľuďmi, 

komunikácii a 

masmédiách  

 Rozumel krátkemu 

textu 

 Používal gramatiku – 

nepriama reč  

 Opísal najlepšieho 

priateľa 

 

 

Písomné 

skúšanie 

 

 

 

 

 

 

Didaktický test 

 

Opis osoby 

 

Maturitná téma 24, 25: 

Kniha – priateľ človeka, 

Vzory a ideály 

 

22 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Gramatika 

 Čítanie 

 Slovná zásoba 

 Ústny prejav 

 Písanie 

3 

3 

4 

4 

4 

Slovenský jazyk a literatúra 

Dejepis 

 Čítať a porozumieť 

textom o knihách 

a vzoroch a ideáloch    

  Používať slovnú 

zásobu týkajúcu sa 

kníh , vzorov a ideálov  

   Rozprávať, opísať 

 Čítal a porozumel 

textom o knihách 

a vzoroch a ideáloch  

 Používal slovnú zásobu 

týkajúcu sa kníh , 

vzorov a ideálov  

 Rozprával, opísal 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

 

Didaktický test 
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 Počúvanie 

 

4 
a viesť dialóg o 

knihách a vzoroch a 

ideáloch    

 Dokázať komunikovať 

jednoduchým 

spôsobom o bežných 

veciach, o knihách 

a vzoroch a ideáloch   

 Rozumieť krátkemu 

textu 

 Používať gramatiku – 

predminulý čas  

 Opísať svoj vzor, 

napísať dej obľúbenej 

knihy  

a viedol dialóg o 

knihách a vzoroch a 

ideáloch    

 Dokázal komunikovať 

jednoduchým 

spôsobom o bežných 

veciach, o knihách 

a vzoroch a ideáloch  

 Rozumel krátkemu 

textu 

 Používal gramatiku – 

predminulý čas 

 Opísal svoj vzor, 

napísať dej obľúbenej 

knihy  

 

 

 

 

 

Esej o knihe 

Opakovanie učiva 

druhého ročníka 

 

10 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Opakovanie 10 Podľa odboru  Ovládať učivo druhého 

ročníka 

 Rozprávať o o jedle, 

voľnom čase,  

 multikultúrnej 

spoločnosti, mestách, 

Martine, móde, 

anglicky hovoriacich 

krajinách, Slovensku,  

vzťahoch medzi 

ľuďmi, 

komunikácii, masmédi

ách, knihách a vzoroch 

a ideáloch    

 Dokázať napísať 

jednoduchý text na 

zadanú tému 

 Dokázať komunikovať 

jednoduchým 

spôsobom o bežných 

veciach 

 Zvládol učivo druhého  

ročníka 

 Rozprával o o o jedle, 

voľnom čase,  

 multikultúrnej 

spoločnosti, mestách, 

Martine, móde, 

anglicky hovoriacich 

krajinách, Slovensku,  

vzťahoch medzi 

ľuďmi, 

komunikácii, masmédiá

ch, knihách a vzoroch a 

ideáloch    

 Dokázal napísať 

jednoduchý text na 

zadanú tému 

 Dokázal komunikovať 

jednoduchým 

spôsobom o bežných 

veciach 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď  

 

 

 

 

Súhrnný 

didaktický test 
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 Rozumieť  textu 
 Porozumel  textu 

 

 

 

 

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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Názov predmetu Nemecký jazyk  

Časový rozsah výučby 4, 4 hodiny týždenne, spolu 252 

vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru 6421 L spoločné stravovanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

  

Vyučovací predmet cudzí jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety a spoločne s 

vyučovacím predmetom slovenský jazyk a literatúra, resp. jazyk národností a literatúra 

vytvára vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia.  

Vzhľadom na široké využitie cudzích jazykov v súkromnej aj profesijnej oblasti života, či už 

pri ďalšom štúdiu, cestovaní, spoznávaní kultúr aj práci, sa dôraz pri vyučovaní cudzích 

jazykov kladie na praktické využitie osvojených spôsobilostí a efektívnu komunikáciu, 

pričom komunikácia v cudzích jazykoch je podľa Európskeho referenčného rámca (ES, 2007, 

s. 5) založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou 

a písomnou formou v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa želaní a 

potrieb jednotlivca.  

Vzdelávací štandard pre študijné odbory, ktorých absolvovaním žiak získa úplné stredné 

odborné vzdelanie, svojím spracovaním korešponduje so vzdelávacím štandardom pre učebné 

odbory. Z uvedeného dôvodu je vzdelávací štandard pre študijné odbory určený aj pre žiakov 

v nadstavbovom štúdiu, ktorí si rozvíjajú už nadobudnuté spôsobilosti získané v učebnom 

odbore.  

 

CIELE PREDMETU  

Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu cudzí jazyk vychádzajú z modelu všeobecných 

kompetencií a komunikačnej jazykovej kompetencie, ako ich uvádza Spoločný európsky 

referenčný rámce pre jazyky (ŠPÚ, 2006). Pri formulácii cieľov vyučovacieho predmetu sa 

zdôrazňuje činnostne zameraný prístup - na splnenie komunikačných úloh sa žiaci musia 

zapájať do komunikačných činností a ovládať komunikačné stratégie.  

Žiaci: Vzdelávací štandard pre študijné odbory, ktorých absolvovaním žiak získa úplné 

stredné odborné vzdelanie  

• v receptívnych jazykových činnostiach (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením) 

a stratégiách dokážu ako poslucháči alebo čitatelia spracovať hovorený alebo napísaný text,  

• v produktívnych (ústny prejav, písomný prejav) a interaktívnych jazykových činnostiach 

(ústna interakcia, písomná interakcia) a stratégiách dokážu vytvárať ústny alebo písomný text,  

• budú efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale 

sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností,  

• dokážu využívať komunikačnú kompetenciu, aby realizovali komunikačný zámer 

vymedzeným spôsobom,  

• budú zvládať spoločenské dimenzie jazyka. 

 

 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  
Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru nadobudnú: 

 

Receptívne jazykové Žiaci:  
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činnosti a stratégie  

 
 porozumejú jednoducho vyjadreným faktografickým 

informáciám o každodenných témach, identifikujú 

všeobecné informácie aj konkrétne detaily za 

predpokladu, že ide o štandardný rečový prejav.  

 Porozumejú hlavným myšlienkam vypočutého textu na 

známe témy, s ktorými sa pravidelne stretávajú v škole, 

vo voľnom čase atď., vrátane krátkych rozprávaní.  

 Sledujú hlavnú líniu krátkej, jednoducho členenej 

prednášky na známu tému v spisovnom jazyku.  

 Porozumejú podrobným pokynom.  

 Porozumejú opisu udalostí, pocitov a želaní v 

osobných listoch dostatočne na to, aby si pravidelne 

dokázali písať s priateľom.  

 Zbežne prečítajú a pochopia kratšie aj dlhšie texty, 

nájdu v nich potrebné informácie.  

 Nájdu a pochopia dôležité informácie v bežných 

materiáloch, akými sú napríklad listy, brožúry a krátke 

úradné dokumenty.  

 V textoch pochopia argumentačnú líniu v 

prezentovanej problematike a rozoznajú hlavné závery, 

i keď nie vždy do podrobností.  

 

Produktívne jazykové 

činnosti a stratégie  

 

 

 Pomerne plynulo podajú jednoducho formulovaný 

súvislý opis ľubovoľnej oblasti ich záujmu, pričom ho 

prezentujú ako lineárny sled myšlienok.  

 Podrobne opíšu udalosti, zážitky, pocity a reakcie, 

svoje sny, nádeje a ambície.  

 Vyrozprávajú príbeh (pravdivý alebo vymyslený).  

 Rozvinú argumentáciu, stručne zdôvodnia a vysvetlia 

svoje názory, postoje, plány a činnosti.  

 Prednesú krátke odskúšané oznámenia na témy z 

každodenného života.  

 Napíšu jednoducho členený súvislý text (opis udalosti, 

zážitkov, pocitov a reakcií) na známe témy z oblasti 

ich záujmu, spájaním krátkych odlíšených prvkov do 

lineárneho sledu.  

 Napíšu príbeh.  

 Napíšu krátky jednoduchý referát na zadanú tému.  

 

Interaktívne jazykové 

činnosti a stratégie  

 

 

 Sledujú a zapoja sa do rozhovoru na známe témy, 

príležitostne požiadajú o zopakovanie určitých slov 

alebo častí výpovede.  

 Vyjadria svoje myšlienky na abstraktné a kultúrne 

témy.  

 Vyjadria stručné komentáre na názory iných a 

porovnajú postoje účastníkov diskusie.  

 Zrozumiteľne vyjadria svoje názory alebo požiadajú o 



 139 

osobné názory a stanoviská v diskusii.  

 Získajú a odovzdajú nové informácie, vymieňajú si a 

overujú nazhromaždené informácie.  

 Opíšu, ako treba niečo urobiť a uvedú podrobné 

inštrukcie.  

 Vyžiadajú alebo poskytnú písomné informácie na 

abstraktné aj konkrétne témy, pýtajú sa na problémy 

alebo ich vysvetľujú.  

 Vedú osobnú korešpondenciu opisujúcu skúsenosti, 

pocity a udalosti.  

 Zrozumiteľne a vecne zaznamenajú odkaz, ktorý 

obsahuje informácie bezprostrednej dôležitosti pre 

adresáta.  

 

Všeobecné kompetencie  

 

 

 Poznajú a uvedomujú si spoločné a rozdielne črty 

medzi vlastnou a cieľovou jazykovou komunitou.  

 Disponujú vedomosťami o spoločnosti a kultúre 

komunity, v ktorej sa cieľový jazyk používa (životné 

podmienky, kultúrne tradície, hodnoty a presvedčenia, 

spoločenské normy a konvencie).  

 Cieľavedome sa sústredia na prijímanie poskytovaných 

informácií.  

 Osvoja si jazyk na základe uplatnenia komparácie 

kognitívnych procesov a činnostných aktivít.  

 Využívajú dostupné materiály pri samostatnom štúdiu.  

 Stanovia si vlastné učebné ciele a spôsoby ich 

dosiahnutia.  

 

Jazykové kompetencie  

 

 

 

 Ovládajú lexikálne jednotky v dostatočnom rozsahu na 

to, aby vedeli opísať situácie, vysvetliť myšlienky 

alebo problémy so značnou dávkou precíznosti, ktoré 

sa týkajú abstraktných a kultúrnych tém.  

 Majú dostatočnú slovnú zásobu na to, aby sa vyjadrili 

na väčšinu tém, ktoré sa vzťahujú na každodenný život 

(rodina, záujmy, práca, cestovanie, bývanie a aktuálne 

udalosti).  

 Dobre ovládajú základnú slovnú zásobu, ale pri 

vyjadrovaní zložitejších myšlienok na menej známe 

témy a situácie sa dopúšťajú chýb pri použití menej 

frekventovanej slovnej zásoby.  

 Ovládajú a vedia použiť vybrané gramatické javy pre 

danú úroveň ovládania jazyka v známych kontextoch, 

pri používaní zložitejších gramatických javov sa môže 

prejavovať interferencia (negatívny vplyv 

materinského jazyka).  

 Ovládajú celý repertoár segmentálnych javov 
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(výslovnosť všetkých hlások/foném) a pre správne 

pochopenie výpovede relevantne používajú 

suprasegmentálne javy (intonácia, slovný a vetný 

prízvuk).  

 Vytvoria pravopisne a interpunkčne správny súvislý 

text, ktorý je všeobecne zrozumiteľný.  

 V prípade potreby overia správny pravopis zložitejších 

alebo menej známych výrazov v slovníku.  

 

Sociolingválna primeranosť 

a výstavba výpovede  

 

 

 Používajú škálu jazykových prostriedkov neutrálneho 

funkčného štýlu.  

 Uvedomujú si zásadné zdvorilostné normy a podľa nich sa 

aj správajú.  

 Uvedomujú si najdôležitejšie rozdiely v zvyklostiach, 

postojoch, hodnotách a presvedčení, ktoré sú typické pre 

spoločenstvo osvojovaného cudzieho jazyka.  

 Vhodne využívajú široký rozsah jazykových prostriedkov, 

aby sa dokázali vyjadriť v obvyklých i v menej obvyklých 

situáciách.  

 Zasiahnu do diskusie na známu tému, pričom používajú 

vhodné frázy, aby sa ujali slova.  

 Spoja sériu kratších jednotlivých bodov do prepojeného a 

lineárneho sledu určitých  

 bodov.  

 Vyjadria sa relatívne ľahko, napriek príležitostným 

problémom s verbálnou formuláciou myšlienok sú schopní 

pokračovať v zmysluplnej komunikácii bez pomoci.  

 Zrozumiteľne vyjadria podstatu svojich myšlienok a 

definujú problém.  

 Jednoducho a jasne sformulujú a oznámia dôležitú 

informáciu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehľad spôsobilostí a funkcií jazyka  

 

Prehľad spôsobilostí uvádzame podľa Pedagogickej dokumentácie z nemeckého jazyka pre 

úroveň B1 (ŠPÚ, 2009, s. 10 až 49). 
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Spôsobilosti  
 

Funkcie 
 

 

1. Nadviazať kontakt v súlade s 

komunikačnou situáciou  
 

Upútať pozornosť  

Pozdraviť  

Odpovedať na pozdrav  

Rozlúčiť sa  

Poďakovať a vyjadriť svoje uznanie  

 

2. Vypočuť si a podať informácie  
 

Informovať sa  

Potvrdiť (trvať na niečom)  

Začleniť informáciu  

Odpovedať na žiadosť  

 

3. Vybrať si z ponúkaných možností  
 

Identifikovať  

Opísať  

Potvrdiť/Odmietnuť (vyjadriť nesúhlas)  

Opraviť (korigovať)  

 

4. Vyjadriť svoj názor  
 

Vyjadriť svoj názor  

Vyjadriť svoj súhlas  

Vyjadriť svoj nesúhlas  

Vyjadriť presvedčenie  

Vyjadriť vzdor  

Protestovať  

Vyjadriť stupeň istoty  

 

5. Vyjadriť svoju vôľu  

 

Vyjadriť svoje želania/túžby  

Vyjadriť svoje plány (blízke a budúce)  

 

6. Vyjadriť svoju schopnosť  
 

Vyjadriť vedomosti/poznatky/zistenia  

Vyjadriť neznalosť  

Vyjadriť svoju schopnosť vykonať nejakú 

činnosť  

 

7. Vnímať a prejavovať svoje city  
 

Vyjadriť radosť z niečoho, šťastie, 

uspokojenie  

Vyjadriť smútok, skľúčenosť  

Vyjadriť sympatie  

Vyjadriť fyzickú bolesť  

Utešiť, podporiť, dodať odvahu  

 

8. Vyjadriť očakávania a reagovať na ne  
 

Vyjadriť nádej  

Vyjadriť sklamanie  

Vyjadriť strach, znepokojenie, obavu  

Ubezpečiť  

Vyjadriť úľavu  

Vyjadriť spokojnosť  

Vyjadriť nespokojnosť, posťažovať si  

Zistiť spokojnosť/nespokojnosť niekoho s 

niekým/s niečím  

 

9. Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus  
 

Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo 

uznávam  

Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád  

Vybrať si z ponúkaných možností 

najobľúbenejšiu  

 Vyjadriť svoj hnev, zlú náladu  
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10. Reagovať vo vyhrotenej situácii  
 

Reagovať na hnev, na zlú náladu niekoho 

iného  

Urážať  

Nadávať  

 

 

11. Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá 

alebo povinnosti  
 

Vyjadriť príkaz/zákaz  

Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu  

Získať povolenie, súhlas  

Dať súhlas, povoliť niečo  

Odmietnuť  

Zakázať  

Vzoprieť sa proti zákazu/Spochybniť zákaz  

Vyhrážať sa  

Sľúbiť  

 

12. Reagovať na nesplnenie pravidiel 

alebo povinností  
 

Obviniť, obviniť sa, priznať sa  

Ospravedlniť sa  

Odmietnuť obvinenie  

Vyčítať  

 

13. Reagovať na príbeh alebo  
 

udalosť  
 

 

Vyjadriť záujem o niečo  

Vyjadriť záujem o to, čo niekto rozpráva  

Vyjadriť prekvapenie  

Vyjadriť, že ma niekto/niečo neprekvapil/-lo  

Vyjadriť nezáujem  

 

 

14. Ponúknuť a reagovať na ponuku  
 

Žiadať od niekoho niečo  

Odpovedať na žiadosť  

Navrhnúť niekomu, aby niečo vykonal  

Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne niečo 

vykonali  

Ponúknuť pomoc (urobiť niečo namiesto 

niekoho iného)  

Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem  

Odpovedať na návrh niekoho iného  

 

15. Reagovať na niečo, čo sa má udiať v 

budúcnosti  
 

Varovať pred niekým/niečím  

Poradiť  

Dodať odvahu/Podporiť  

Adresovať niekomu svoje želanie  

 

16. Reagovať na niečo, čo sa udialo v 

minulosti  
 

Spomenúť si na niečo/niekoho  

Vyjadriť, že som na niečo/niekoho zabudol  

Pripomenúť  

Kondolovať  

Gratulovať  

 

17. Reagovať pri prvom stretnutí  
 

Predstaviť niekoho  

Predstaviť sa  

Reagovať na predstavenie niekoho  

Privítať  

Predniesť prípitok  

 

18. Korešpondovať  
 

Korešpondovať  

Začať list  

Ukončiť list  
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19. Telefonovať  
 

Začať, udržiavať a ukončiť telefonický 

rozhovor  

 

 

20. Vymieňať si názory, komunikovať s 

niekým  
 

Začať rozhovor  

Ujať sa slova v rozhovore  

Vypýtať si slovo  

Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma 

prerušili  

Zabrániť niekomu v rozhovore  

 

21. Vypracovať prezentáciu/prednášku  
 

Uviesť tému, hlavnú myšlienku (hlavné 

myšlienky)  

Oboznámiť s obsahom/osnovou  

Rozviesť tému a osnovu  

Prejsť z jedného bodu na iný  

Ukončiť svoj výklad  

 

22. Obohatiť/Doplniť štruktúrovanú 

prezentáciu/prednášku  
 

Podčiarknuť/ dať do pozornosti  

Odbočiť od témy (digresia)  

Vrátiť sa k pôvodnej téme  

Uviesť príklad  

Citovať  

Parafrázovať  

 

23. Zúčastniť sa na 

diskusii/Argumentovať  
 

Navrhnúť novú tému/nové body diskusie  

Odmietnuť diskutovať na ponúkanú 

tému/bod diskusie  

Vrátiť sa k téme/ k bodu diskusie  

 

24. Uistiť sa v rozhovore, že moje 

slová/môj výklad/môj argument boli 

pochopené  
 

 

Uistiť sa, že účastníci komunikácie pochopili 

moje vyjadrenia  

Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo bolo 

povedané  

Požiadať o pomoc pri vyjadrovaní ohľadom 

problematického slova/vyjadrenia/frázy  

Nahradiť zabudnuté/nepoznané slovo  

Hľadať slovo/vetu  

Opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru  

 

 

25. Porozprávať niečo  
 

Rozprávať príbeh  

Začať príbeh, historku, anekdotu  

Zhrnúť príbeh, historku  

 

 

  

 

 

Stratégia vyučovania  

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

 

Rodina a spoločnosť 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
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 Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a 

multimédiami 

 

Kultúra a umenie 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

a multimédiami 

 

Šport 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s multimédiami 

 

Domov a bývanie 

 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

a multimédiami 

 

Obchod a služby 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a 

multimédiami 

 

Ľudské telo, starostlivosť 

o zdravie 

 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a 

multimédiami 

 

Doprava a cestovanie  

 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a 

multimédiami 

 

Vzdelávanie  

 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a 

multimédiami 

 

Zamestnanie 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a 
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multimédiami 

Človek a príroda 

 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a 

multimédiami 

 

Mládež a jej svet 

 

 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Didaktická hra 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a 

multimédiami 

 

Človek a spoločnosť,  

 

Informačnoreceptívna -  

dialogická 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Písomná práca 

Práca s knihou a 

multimédiami 

 

Veda a technika v službách 

ľudstva 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Práca s textovým 

materiálom a multimédiami 

 

Človek a spoločnosť 

Informačnoreceptívna -  

dialogická 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Písomná práca 

Práca s knihou a 

multimédiami 

 

Komunikácia a jej formy 

Informačnoreceptívna -  

simulačná metóda 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s multimédiami 

 

Masmédiá 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Didaktická hra 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a 

multimédiami 

 

Mládež a jej svet 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Písomná práca 

Práca s textovým 

materiálom a multimédiami 

 

Stravovanie  

Informačnoreceptívna -  

diskusia 

Reproduktívna – riadený 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 
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rozhovor 

 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a 

multimédiami 

 

Voľný čas, záľuby a životný 

štýl 

Informačnoreceptívna -  

heuristická metóda 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s textovým 

materiálom a multimédiami 

 

Multikultúrna spoločnosť 

Informačnoreceptívna -  

simulačná metóda 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s obrázkovým 

materiálom a multimédiami 

 

Krajiny, mestá a miesta 

Informačnoreceptívna -  

výklad, sprostredkujúca 

metóda 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s mapou a s 

multimédiami 

Obliekanie a móda  Informačnoreceptívna -  

dialogická 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s obrázkovým 

materiálom 

 

Kniha a literatúra 

Informačnoreceptívna – 

dialogická, diskusia 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

a multimédiami 

 

Vzory a ideály 

Informačnoreceptívna -  

dialogická 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Didaktická hra 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Práca s textovým 

materiálom a multimédiami 

 

Krajina, ktorej jazyk sa 

učím 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Práca s mapou a 

multimédiami 

 

Slovensko 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s mapou 

 

 

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 

Rodina a 

spoločnosť 

Kultúra a 

umenie 

Šport 

Domov a 

bývanie 

Obchod a 

služby 

Ľudské telo a 

starostlivosť o 

zdravie 

Doprava a 

cestovanie  

Vzdelávanie 

Zamestnanie 

Človek a 

príroda 

Vzťahy medzi 

ľuďmi 

Veda a 

technika v 

službách 

ľudstva 

Človek a 

spoločnosť 

Komunikácia 

a jej formy 

Masmédiá 

Mládež a jej 

svet 

Stravovanie  

Voľný čas, 

záľuby a 

životný štýl 

Multikultúrna 

spoločnosť 

Krajiny, 

mestá a 

miesta 

Obliekanie a 

móda  

Knihy a 

literatúra 

Vzory a 

ideály 

Krajina, 

Hartmut Aufderstraße, Heiko 

Bock,Mechthild Gerdes,Jutta 

Müller , Helmut Müller:Themen 

aktuell 1.Hueber Verlag.Ismaning 

2003 

Hartmut Aufderstraße, Heiko 

Bock,Jutta Müller, Helmut 

Müller:Themen aktuell 2,. Hueber 

Verlag.Ismaning 2003 

Diethard Lübke: Wortschatz 

Deutsch.Fraus.Plzeň 1999 

Spitze.Kampress,s.r.o.Bratislava 

Mgr.Zuzana 

Janku:Freundschaft.Ares.Bratislava 

Jana Navrátilová: 2000 

najpoužívanejších nemeckých 

slov+6CD.Computer Press, a.s. 

Brno 2005 

Jana Navrátilová: Nemecká 

výslovnosť+2DVD.Computer 

Press,a.s.Brno 2006 

Vladimir Müller: Universal-

Wörterbuch.Langenscheidt KG. 

Berlin und München 1992 

Vera Höppnerová: Deutsch im 

Gespräch.Scientia, spol. s r.o. 

Praha 2003 

Gerhard Horstmann, Andrea Kaier: 

Maturitné témy v nemčine nové 

25+5.FRAUS 1998 

PC 

Tabuľa 

Interaktívna 

tabuľa 

Dataprojektor 

DVD 

prehrávač 

Video 

CD 

prehrávač 

MP3 

prehrávač 

TV 

Mapy 

Obrazový 

materiál 

Nástenné 

obrazy 

Časopisy 

VHS 

CD- Rom 

počítačový   

program 

 

Internet 

knižnica 
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ktorej jazyk 

sa učím 

Slovensko 
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ROČNÍK: Prvý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  Nemecký jazyk I 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín 

Názov témy Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Rodina a spoločnosť 9  Žiak má: Žiak:   

  Spoločenská výchova Rozprávať o sebe   

a svojej rodine, 

charakterizovať 

jednotlivých členov 

Vedieť vyplniť tlačivá 

, dokumenty 

Rozprávať 

o medziľudských 

vzťahoch 

Vedieť  rozprávať 

o národnostných 

a náboženských 

problémoch v 

spoločnosti 

Rozprával o sebe   

a svojej rodine, 

charakterizoval 

jednotlivých členov 

Vedel vyplniť tlačivá , 

dokumenty 

Rozprával 

o medziľudských 

vzťahoch 

Vedel rozprávať 

o národnostných 

a náboženských 

problémoch v 

spoločnosti 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

Dotazník 

Kultúra a umenie 10  Žiak má: Žiak:   

  Estetická výchova Vedieť pomenovať 

jednotlivé druhy 

umenia 

Rozprávať 

o jednotlivých formách 

kultúry a o svojich 

kultúrnych záujmoch 

Vyjadriť svoj názor 

k postaveniu kultúry 

a umenia v spoločnosti 

Vedel pomenovať 

jednotlivé druhy 

umenia 

Rozprával 

o jednotlivých formách 

kultúry a o svojich 

kultúrnych záujmoch 

Vyjadril svoj názor 

k postaveniu kultúry 

a umenia v spoločnosti 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Skupinová 

práca 

Šport 9  Žiak má: Žiak:   
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  Telesná výchova Pomenovať rôzne 

druhy športu, zimné . 

letné, individuálne 

a kolektívne, rôzne 

športové disciplíny 

Vyjadriť svoj vzťah 

k športu 

Popísať význam športu 

pre človeka, pre rozvoj 

osobnosti 

Vedieť porozprávať 

o nových trendoch 

v športe a o Fair play 

športovom  zápolení  

Pomenoval rôzne 

druhy športu, zimné . 

letné, individuálne 

a kolektívne, rôzne 

športové disciplíny 

Vyjadril svoj vzťah 

k športu 

Popísal význam športu 

pre človeka, pre rozvoj 

osobnosti 

Vedel porozprávať 

o nových trendoch 

v športe a o Fair play 

športovom  zápolení 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Projekt 

Domov a bývanie 

 

9  Žiak má: Žiak:   

  Ekonomika Vedieť opísať svoj 

dom / byt, zariadenie 

domu / bytu , okolie 

svojho domova 

Porovnať bývanie na 

vidieku a v meste 

Rozprávať 

o problémoch 

životného prostredia a 

o riešeniach týchto 

problémov 

v spoločnosti 

Vysvetliť pojem 

konzumný životný štýl  

a spoločnosť 

Vedel opísať svoj dom 

/ byt, zariadenie domu 

/ bytu , okolie svojho 

domova 

Porovnal bývanie na 

vidieku a v meste 

Rozprával 

o problémoch 

životného prostredia a 

o riešeniach týchto 

problémov 

v spoločnosti 

Vysvetlil pojem 

konzumný životný štýl  

a spoločnosť 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Esej 

Obchod a služby 10  Žiak má: Žiak:   

  Matematika Vymenovať nákupné 

zariadenia a druhy 

služieb , druhy 

Vymenoval nákupné 

zariadenia a druhy 

služieb , druhy 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 
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a spôsoby nákupu 

a platenia, 

Porovnať kvalitu 

služieb v obchodných 

centrách a malých 

špecializovaných 

obchodoch,  

Porozprávať 

o službách , ktoré 

poskytujú pošta 

a telekomunikácie , 

hotely, centrá krásy 

a zdravia  

a spôsoby nákupu 

a platenia, 

Porovnal kvalitu 

služieb v obchodných 

centrách a malých 

špecializovaných 

obchodoch,  

Porozprával o službách 

, ktoré poskytujú pošta 

a telekomunikácie, 

hotely, centrá krásy 

a zdravia 

skúšanie test 

Ľudské telo, 

starostlivosť 

o zdravie 

9  Žiak má: Žiak:   

  Zdravoveda Vedieť pomenovať 

časti ľudského tela, 

opísať ich fyzický stav 

a rozprávať o  

hygienických 

návykoch 

a o starostlivosti o telo 

Rozprávať 

o charakterových 

vlastnostiach človeka 

Opísať problémy so 

zdravím a pomenovať 

jednotlivé choroby  a 

dať rady pri 

chorobách,  

Rozprávať o zdravom 

spôsobe života,  

Popísať služby 

nemocnice, rôznych 

kliník a lekární  

Vedel pomenovať časti 

ľudského tela, opísať 

ich fyzický stav 

a rozprávať o  

hygienických 

návykoch 

a o starostlivosti o telo 

Rozprával 

o charakterových 

vlastnostiach človeka 

Opísal problémy so 

zdravím a pomenoval 

jednotlivé choroby  a 

dal rady pri chorobách,  

Rozprával o zdravom 

spôsobe života,  

Popísal služby 

nemocnice, rôznych 

kliník a lekární  

vedel pomenovať  

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 
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vedieť pomenovať  

odborných lekárov 

a porozprávať 

o službách, ktoré 

poskytujú a ktoré  sám 

využíva 

vyjadriť dôležitosť 

zdravotného poistenia  

odborných lekárov 

a porozprával 

o službách, ktoré 

poskytujú a ktoré  sám 

využíval 

vyjadriť dôležitosť 

zdravotného poistenia 

Doprava a 

cestovanie  

9  Žiak má: Žiak:   

  Cestovný ruch Vedieť vymenovať 

rôzne druhy 

dopravných 

prostriedkov a 

porovnať výhody 

a nevýhody 

dopravných 

prostriedkov  

Rozprávať  

o dôvodoch 

cestovania, o cieľoch 

cestovania,  

o prípravách na  

dovolenku, 

o cestovnom ruchu, 

o poskytovaných 

službách (problémy 

dopravných sietí 

Vedel vymenovať 

rôzne druhy 

dopravných 

prostriedkov a 

porovnal výhody 

a nevýhody 

dopravných 

prostriedkov  

Rozprával o dôvodoch 

cestovania, o cieľoch 

cestovania,  

o prípravách na  

dovolenku, 

o cestovnom ruchu, 

o poskytovaných 

službách (problémy 

dopravných sietí 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Esej 

Vzdelávanie  10  Žiak má: Žiak:   

  Občianska náuka Vedieť opísať svoju 

školu a jej zariadenie, 

Vedieť pomenovať 

odbory na svojej škole 

a učebné predmety,  

Rozprávať o rôznych 

povolaniach 

vedel opísať svoju 

školu a jej zariadenie, 

vedel pomenovať 

odbory na svojej škole 

a učebné predmety,  

Rozprával o rôznych 

povolaniach 

Ústne 

skúšanie 

Písomne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Písomná 

odpoveď 
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a o činnostiach 

v týchto povolaniach , 

o pracovných 

podmienkach  

Opísať a porovnať 

školský systém 

v Nemecku a na 

Slovensku 

Rozprávať o potrebe 

celoživotného 

vzdelávania 

a o činnostiach 

v týchto povolaniach , 

o pracovných 

podmienkach  

Opísal a porovnal 

školský systém 

v Nemecku a na 

Slovensku 

Rozprával o potrebe 

celoživotného 

vzdelávania 

Zamestnanie 10  Žiak má: Žiak:   

  Občianska náuka Vyjadriť, prečo sa 

rozhodol pre dané 

povolanie 

Orientovať sa 

v inzerátoch s ponukou 

práce 

Napísať svoj životopis 

a žiadosť 

o zamestnanie 

Rozprávať 

o problémoch 

karierizmu, platového 

ohodnotenia 

v zamestnaní 

a o problémoch 

nezamestnanosti v 

spoločnosti 

Vyjadril, prečo sa 

rozhodol pre dané 

povolanie 

Orientoval sa 

v inzerátoch s ponukou 

práce 

Napísal svoj životopis 

a žiadosť 

o zamestnanie 

Rozprával 

o problémoch 

karierizmu, platového 

ohodnotenia 

v zamestnaní 

a o problémoch 

nezamestnanosti v 

spoločnosti 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Písomná 

odpoveď 

Človek a príroda 10  Žiak má: Žiak:   

  Biológia Vedieť pomenovať 

rôzne druhy zvierat 

a rastlín 

Rozumieť predpovedi 

počasia a opísať 

aktuálne počasie, 

Vedel pomenovať 

rôzne druhy zvierat 

a rastlín 

Rozumel predpovedi 

počasia a opísal 

aktuálne počasie, 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie  

Ústna 

odpoveď 

Projekt 
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rozprávať 

o klimatických 

zmenách na zemi 

Popísať typ krajiny 

Porozprávať, čo robí 

pre ochranu životného 

prostredia 

rozprával 

o klimatických 

zmenách na zemi 

Popísal typ krajiny 

Porozprával, čo robí 

pre ochranu životného 

prostredia 

Mládež a jej svet 

 

10  Žiak má: Žiak:   

  Úvod do sveta práce Charakterizovať 

mládež vo svojom 

okolí 

Rozprávať o vzťahoch 

medzi rovesníkmi , 

o generačných 

problémoch 

,analyzovať problémy 

mladých 

Rozprávať o aktivitách 

mládeže a o postavení 

mládeže v súčasnej 

spoločnosti a o ich 

predstavách o svete 

Charakterizoval 

mládež vo svojom 

okolí 

Rozprával o vzťahoch 

medzi rovesníkmi , 

o generačných 

problémoch 

,analyzoval problémy 

mladých 

Rozprával o aktivitách 

mládeže a o postavení 

mládeže v súčasnej 

spoločnosti a o ich 

predstavách o svete 

Ústne 

skúšanie 

Prezentácia 

projektu 

Ústna 

odpoveď 

Projekt 

Komunikácia a jej 

formy 

9  Žiak má: Žiak:   

  Spoločenská výchova Vysvetliť pojmy 

dorozumievanie, jazyk 

ako dorozumievací 

prostriedok  

Vymenovať formy 

komunikácie kedysi 

a dnes a rozprávať 

o dôležitosti  kultúry 

komunikácie 

Vysvetlil pojmy 

dorozumievanie, jazyk 

ako dorozumievací 

prostriedok  

Vymenoval formy 

komunikácie kedysi 

a dnes a rozprával 

o dôležitosti  kultúry 

komunikácie 

Ústne 

a dialogické 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

individuálna 
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Veda a technika 

v službách ľudstva 

9  Žiak má: Žiak:   

  Prírodovedné predmety Rozprávať o význame 

vedy techniky v živote 

Vedieť porovnať život 

kedysi a dnes 

Rozprávať 

o významných 

objaviteľoch 

a vynálezcoch 

Rozprával o význame 

vedy techniky v živote 

Vedel porovnať život 

kedysi a dnes 

Rozprával 

o významných 

objaviteľoch 

a vynálezcoch 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

 

Skupinová 

práca 

Človek a spoločnosť 9  Žiak má: Žiak:   

  Spoločenská výchova  Rozprávať 

o spôsoboch 

výchovy v rodine 

 Charakterizovať 

spôsoby pozdravov 

v nemecky 

hovoriacich 

krajinách 

 Vyjadriť sa 

k etikete návštev 

 Rozprávať 

o spoločenskej 

situácii na 

Slovensku 

 Rozprával 

o spôsoboch 

výchovy v rodine 

 Charakterizoval 

spôsoby pozdravov 

v nemecky 

hovoriacich 

krajinách 

 Sa vyjadril 

k etikete návštev 

 Rozprával 

o spoločenskej 

situácii na 

Slovensku 

Ústne 

a dialogické 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

individuálna 

  

 

 

 

 

 

ROČNÍK: PRVÝ 

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. 
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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. 

 

  

 

 

ROČNÍK: Druhý 

 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Nemecký jazyk I 4 hodiny týždenne, spolu120 vyučovacích hodín 

Názov témy Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Komunikácia a jej 

formy 

11  Žiak má: Žiak:   

  Úvod do sveta práce  Rozprávať 

o formách 

komunikácie 

 Rozprávať 

o moderných 

komunikačných 

prostriedkoch 

 Vyjadriť dôvody 

komunikácie 

 Rozprával 

o formách 

komunikácie 

 Rozprával 

o moderných 

komunikačných 

prostriedkoch 

 Vyjadril dôvody 

komunikácie 

Dialogické 

skúšanie 

Skúšanie 

pomocou 

médií 

Ústna 

odpoveď 

Skupinová 

práca 

Masmédiá 11  Žiak má: Žiak:   

  Informatika  Pomenovať rôzne 

druhy masmédií 

 Pomenoval rôzne 

druhy masmédií 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 
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 Vyjadriť svoj 

vzťah k televízii 

 Popísať význam 

jednotlivých 

masmédií 

 Vyjadril svoj vzťah 

k televízii 

 Popísal význam 

jednotlivých 

masmédií 

Písomné 

skúšanie 

Skúšanie 

pomocou 

médií 

Sumatívne 

hodnotenie 

Mládež a jej svet 11  Žiak má: Žiak:   

  Úvod do sveta práce  Charakterizovať 

mládež vo svojom 

okolí 

 Rozprávať 

o postavení 

mládeže v súčasnej 

spoločnosti 

 Analyzovať 

problémy mladých 

 Charakterizoval 

mládež vo svojom 

okolí 

 Rozprával 

o postavení 

mládeže v súčasnej 

spoločnosti 

 Analyzoval 

problémy mladých 

Ústne 

skúšanie 

Prezentácia 

projektu 

Ústna 

odpoveď 

Projekt 

Stravovanie  11  Žiak má: Žiak:   

  Technológia 

Náuka o spoločnosti 
 Rozprávať 

o svojich 

stravovacích 

zvyklostiach 

 Popísať druhy 

gastronomických 

zariadení 

 Porovnať zdravú 

a nezdravú výživu 

 Rozprával 

o svojich 

stravovacích 

zvyklostiach 

 Popísal druhy 

gastronomických 

zariadení 

 Porovnal zdravú 

a nezdravú výživu 

Ústne 

skúšanie - 

monologické 

Písomné 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Esej 

Voľný čas, záľuby 

a životný štýl 

11  Žiak má: Žiak:   

  Náuka o spoločnosti  Opísať aktivity vo 

svojom voľnom 

čase  

 Porovnať 

zmysluplne 

a zbytočne 

strávený voľný čas 

 Popísať možnosti 

 Opísal aktivity vo 

svojom voľnom 

čase  

 Porovnal 

zmysluplne 

a zbytočne 

strávený voľný čas 

 Popísal možnosti 

Ústne 

skúšanie 

Prezentácia 

projektu 

Ústna 

odpoveď 

Projekt 
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trávenia voľného 

času v meste 

trávenia voľného 

času v meste 

Multikultúrna 

spoločnosť 

11  Žiak má: Žiak:   

  Cestovný ruch  Rozprávať 

o jednotlivých 

sviatkoch 

 Porovnať sviatky 

u nás a v nemecky 

hovoriacich 

krajinách 

 Zdôvodniť svoj 

vzťah k tradíciám   

 Rozprával 

o jednotlivých 

sviatkoch 

 Porovnal sviatky 

u nás a v nemecky 

hovoriacich 

krajinách 

 Zdôvodnil svoj 

vzťah k tradíciám   

Ústne 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Ústna 

odpoveď 

Test 

Krajiny, mestá a 

miesta 

11  Žiak má: Žiak:   

  Cestovný ruch  Rozprávať 

o najdôležitejších 

miestach svojho 

života 

 Zdôvodniť, kde by 

chcel v budúcnosti 

bývať 

 Vedieť ponúknuť 

turistom zaujímavé 

miesta 

 Rozprával 

o najdôležitejších 

miestach svojho 

života 

 Zdôvodnil, kde by 

chcel v budúcnosti 

bývať 

 Vedel ponúknuť 

turistom zaujímavé 

miesta 

Ústne 

skúšanie - 

dialogické 

Písomne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Esej 

Obliekanie a móda  11  Žiak má: Žiak:   

  Náuka o spoločnosti  Rozprávať 

o typoch oblečenia 

 Opísať svoj štýl 

odievania 

 Rozprávať o úlohe 

módy v živote 

 Rozprával o typoch 

oblečenia 

 Opísal svoj štýl 

odievania 

 Rozprával o úlohe 

módy v živote 

Ústne 

skúšanie - 

monologické 

Písomné 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Písomná 

odpoveď 

Kniha a literatúra 11  Žiak má: Žiak:   

  Slovenský jazyk a 

literatúra 
 Vedieť rozdeliť 

literárne žánre 

 Vedel rozdeliť 

literárne žánre 

Ústne 

skúšanie - 

Ústna 

odpoveď 
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 Porozprávať 

o svojej 

najobľúbenejšej 

knihe alebo 

časopise 

 Opísať život 

a dielo vybraného 

nemeckého 

spisovateľa  

 Porozprával 

o svojej 

najobľúbenejšej 

knihe alebo 

časopise 

 Opísal život a dielo 

vybraného 

nemeckého 

spisovateľa  

monologické 

Písomné 

skúšanie  

Písomná 

odpoveď 

Vzory a ideály 11  Žiak má: Žiak:   

  Náuka o spoločnosti  Vedieť vymenovať 

pozitívne 

a negatívne 

vlastnosti 

 Opísať ľudí, 

ktorých si váži 

 Opísať svojho 

najlepšieho 

priateľa 

 Vedel vymenovať 

pozitívne 

a negatívne 

vlastnosti 

 Opísal ľudí, 

ktorých si váži 

 Opísal svojho 

najlepšieho 

priateľa 

Ústne 

skúšanie - 

dialogické 

Písomne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Písomná 

odpoveď 

Krajina, ktorej 

jazyk sa učím 

11  Žiak má: Žiak:   

  Cestovný ruch  Charakterizovať 

nemecky hovoriace 

krajiny 

 Zdôvodniť prečo sa 

učíme nemčinu  

 Rozprávať 

o osobnostiach zo 

športu, kultúry a 

umenia 

 Charakterizoval 

nemecky hovoriace 

krajiny 

 Zdôvodnil prečo sa 

učíme nemčinu  

 Rozprával 

o osobnostiach zo 

športu, kultúry a 

umenia 

Ústne 

skúšanie - 

monologické 

Prezentácia 

projektu 

Ústna 

odpoveď 

Projekt 

Slovensko 10  Žiak má: Žiak:   

  Slovenský jazyk 

a literatúra 

Cestovný ruch 

 

 Vedieť 

charakterizovať 

Slovensko 

 Opísať 

 Vedel 

charakterizovať 

Slovensko 

 Opísal 

Ústne 

skúšanie - 

monologické 

Sumatívne 

Ústna 

odpoveď 

Písomná 

odpoveď 
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pamätihodnosti 

a prírodné krásy  

 Rozprávať 

o zvykoch a 

tradíciách 

pamätihodnosti 

a prírodné krásy  

 Rozprával 

o zvykoch a 

tradíciách 

skúšanie  

ROČNÍK: DRUHÝ 

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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Názov predmetu Dejepis 

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

hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru  6421 L spoločné stravovanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu  

Vzdelávací okruh predmetu dejepis tvorí učivo zo slovenských a všeobecných dejín. Je 

vybrané tak, aby žiaci mohli lepšie porozumieť súčasnosti, preto sa hlavný dôraz kladie na 

najnovšie dejiny až do súčasnosti. Obdobie praveku nie je zaradené  vôbec, starovek 

a stredovek je zameraný na život ľudí a na ich odkaz dnešku. Zo všeobecných dejín   je 

zaradené do dejepisu  to, čo znamenalo významnú zmenu s  veľkým dosahom (svetovým 

alebo európskym),  ďalej  to, čo výrazne ovplyvnilo naše dejiny a takisto to, čo patrilo 

k základnému „ kultúrnemu vybaveniu“ človeka dnešnej doby. Zastúpenie politických, 

hospodárskych, sociálnych a kultúrnych dejín v jednotlivých historických epochách je 

rozdielne, pretože ho určujú zámery, ktoré sme si pre obsahový okruh dejepis stanovili. Žiak 

má poznať, akým  historickým vývinom vznikala dnešná podoba spoločnosti, aby sa lepšie 

orientovali v súčasnosti. Výučba má posilniť žiakovo vedomie národnej príslušnosti, prispieť 

k jeho mravnému vybaveniu a k príprave na občiansky život v demokratickej spoločnosti. 

Dejepis má žiaka viesť k oceňovaniu kultúrnych historických pamiatok, ku starostlivosti o ne, 

a takisto o životné prostredie. Žiak nemá mať len vedomosti, ale má získať a prehĺbiť si rad 

schopností, napríklad schopnosti čerpať informácie z rôznych zdrojov, zhromažďovať ich, 

porovnávať, triediť, interpretovať, spracovávať do referátov, výkladov, pripravovať diskusiu. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu dejepis je poskytnúť žiakom súbor vedomostí zo slovenských 

a všeobecných dejín, ktoré sú potrebné pre orientáciu v etických, právnych, sociálnych, 

estetických, politických, ekonomických otázkach a posilniť vedomie národnej príslušnosti. 

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: 

- chápať nutnosť svojho úspešného zapojenia sa do spoločenskej deľby práce a oceniť 

prospešnosť získavania nových spôsobilostí po celý čas života, 

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

práva iných ľudí, 

- porozumieť problémom súčasného sveta na základe poznania ich historických koreňov, 

mať na to potrebné vedomosti a schopnosti zo všeobecných a slovenských dejín 

- chápať princípy fungovania demokratickej spoločnosti a postupy, ako sa občan môže 

aktívne zapojiť do politického rozhodovania a ovplyvňovať verejné záležitosti na 

rôznych úrovniach (štát – región – obec), 

- mať predpoklady na aktívne občianske správanie a konanie, 
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- vytvárať si vlastné filozofické a etické názory ako základ na sústavnejšiu a dokonalejšiu 

orientáciu pri posudzovaní a hodnotení javov ľudského a občianskeho života, 

- orientovať sa v estetických objektoch a umeleckých dielach na základe skúseností 

a zážitkov, mať vytvorené predpoklady pre estetické vnímanie skutočnosti, 

- chápať umenie ako špecifickú výpoveď umelca, chápať prínos umenia a umeleckého 

zážitku ako dôležitú súčasť života človeka, vedome vyhľadávať a zúčastňovať sa 

kultúrnych a umeleckých podujatí, vedieť vyjadriť verbálne svoj kultúrny zážitok, 

vyjadriť vlastný názor a obhájiť ho, 

- vytvoriť si pozitívny vzťah ku kultúrnym hodnotám, prírode a životnému prostrediu 

a aktívne sa podieľať na ich ochrane. 

-  

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú používať nasledovné metódy a formy vyučovania  

 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Význam histórie  

Slovensko na úsvite dejín 

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  

brainstorming 

 

Stredoveká spoločnosť 

Na ceste k novoveku 

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  

brainstorming 

Obdobie veľkých zmien 

Slovenské národné hnutie v 18. 

a 19. storočí 

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  

brainstorming 

Najnovšie dejiny 

Vývoj v Slovenskej republike po 

získaní samostatnosti 

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  

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, ... 

Význam histórie  

Slovensko na úsvite 

dejín 

Chylová E.: Dejepis pre 

SOŠ a SOU 1., Orbis 

Pictus Istropolitana 

 

 

 

Dataprojektor 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

videorekordér 

 

Knihy 

Časopisy 

Noviny 

Film 

Historická 

mapa 

 

Internet 

CD 

Stredoveká 

spoločnosť 

Na ceste k novoveku 

Chylová E.: Dejepis pre 

SOŠ a SOU 2 ,  Orbis 

Pictus Istropolitana 

 

 

Dataprojektor 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

videorekordér 

 

Knihy 

Časopisy 

Noviny 

Filmy 

Historická 

mapa 

 

Internet 

CD 

Obdobie veľkých 

zmien 

Slovenské národné 

hnutie v 18. a 19. 

storočí 

Chylová E.: Dejepis pre 

SOŠ a SOU 3 ,  Orbis 

Pictus Istropolitana 

 

Dataprojektor 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

videorekordér 

Farebné tužky 

Knihy 

Časopisy 

Noviny 

Filmy 

Historická 

mapa 

 

Internet 

CD 

Najnovšie dejiny 

Vývoj v Slovenskej 

republike po získaní 

samostatnosti 

 

Chylová E.: Dejepis pre 

SOŠ a SOU 4 ,  Orbis 

Pictus Istropolitana 

Dataprojektor 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

videorekordér 

Farebné tužky 

Knihy 

Časopisy 

Historická 

mapa 

 

Internet 

CD 
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ROČNÍK: Prvý 
 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Dejepis  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 

Význam histórie 

Slovensko na úsvite dejín 

10   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Periodizácia dejín, 

orientácia na časovej 

priamke a na 

historickej mape 

Korene európskej 

civilizácie, vznik 

kresťanstva 

Prvé štátne útvary na 

našom území 

2 

 

 

3 

 

5 

Slovenský jazyk a literatúra 

Etická výchova 

Zorientovať sa 

v historickom čase 

Oceniť význam kresťanstva 

a jeho úlohu v rozvoji 

kultúry a vzdelanosti 

Zdôrazniť význam 

dedičstva VM  v procese 

konštituovania sa Slovákov 

na moderný národ 

Zorientoval sa 

v historickom čase 

Ocenil význam kresťanstva 

a jeho úlohu v rozvoji 

kultúry a vzdelanosti 

Zdôraznil význam dedičstva 

VM  v procese 

konštituovania sa Slovákov 

na moderný národ 

 

Zážitkové učenie 

Ústne skúšanie 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Skupinová práca  

Prezentácia 

Referát 

Didaktický test 

 

Stredoveká spoločnosť 

Na ceste k novoveku 
10  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Vznik a význam 

stredovekých miest 

Objavné cesty 

Európanov a vznik 

kolonializmu 

Vznik reformného 

hnutia v cirkvi 

Priemyselná revolúcia 

a najväčšie objavy vo 

vede a technike 

Reformy Márie 

Terézie a Jozefa II. 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

Slovenský jazyk a literatúra 

Etická výchova 

Odborné predmety 

Vysvetliť význam vzniku 

miest a zistiť kedy bolo 

založené mesto Martin 

a Žilina 

Vymenovať dôsledky ZO 

pre Európu a ostatný svet 

Zdôvodniť na príkladoch 

oprávnenosť slobody 

vierovyznania 

Zistiť a zostaviť tabuľku 

Slovákov, ktorí prispeli 

k objavom a vynálezom 

Vysvetlil význam vzniku 

miest a zistiť kedy bolo 

založené mesto Martin 

a Žilina 

Vymenoval dôsledky ZO 

pre Európu a ostatný svet 

Zdôvodnil na príkladoch 

oprávnenosť slobody 

vierovyznania 

Zistill a zostaviť tabuľku 

Slovákov, ktorí prispeli 

k objavom a vynálezom 

Zážitkové učenie 

Ústne skúšanie 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Skupinová práca  

Prezentácia 

Referát 

Didaktický test 

 

 

Obdobie veľkých zmien 

Slovenské národné hnutie 

v 18. a 19. storočí 

13  
 

Žiak má: 

 

Žiak: 
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Obdobie buržoáznych 

revolúcií v Európe 

Slovenské národné 

obrodenie 

Osobitosti národného 

života  vývoj 

slovenského 

národného hnutia 

v druhej polovici 

19.storočia 

 

 

4 

 

4 

 

5 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

Etická výchova 

Pochopiť oríčinno-

následných vzťahov vo 

vývoji spoločnosti 

Nadobudnúť hrdosť na 

vlastný národ a význam 

štúrovcov pri kodifikovaní 

spisovného jazyka 

Doplniť vedomosti 

o význame mesta Martin 

v 19. storočí 

Pripraviť referát o Matici 

slovenskej 

Pochopil oríčinno-

následných vzťahov vo 

vývoji spoločnosti 

Nadobudol hrdosť na 

vlastný národ a význam 

štúrovcov pri kodifikovaní 

spisovného jazyka 

Doplnil vedomosti 

o význame mesta Martin 

v 19. storočí 

Pripravil referát o Matici 

slovenskej 

Zážitkové učenie 

Ústne skúšanie 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie  

Ústna odpoveď 

Skupinová práca  

Prezentácia 

Referát 

Didaktický test 
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ROČNÍK: Druhý 
 

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

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Prvá svetová vojna 

Vznik Československej 

republiky 

10   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Príčiny prvej svetovej 

vojny 

Vznik a priebeh prvej 

svetovej vojny 

Na ceste k spoločnému 

štátu Čechov a Slovákov 

2 

 

4 

 

4 

 

Slovenský jazyk a literatúra 
Ilustrovať príkladmi príčiny 

prvej svetovej vojny 

Vysvetliť výsledky 

a dôsledky prvej svetovej 

vojny 

 

Vymenovať tri významné 

osobnosti slovenského 

a českého odboja 

Ilustroval príkladmi príčiny 

prvej svetovej vojny 

Vysvetlil dvoma príkladmi 

výsledky a dôsledky prvej 

svetovej vojny 

 

Vymenoval tri významné 

osobnosti slovenského 

a českého odboja 

 

Zážitkové učenie 

Ústne skúšanie 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Skupinová práca  

Prezentácia 

Referát 

Didaktický test 

 

Medzivojnová Európa 

a postavenie 

Československa 

Druhá svetová vojna 

10  
 

Žiak má: 

 

Žiak: 
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Povojnové usporiadanie 

Európ 

 

Politický systém 

v ČSR 

 

Postavenie Slovenska 

–politika, 

hospodárstvo, veda, 

kultúra 

Vznik totalitných 

režimov, nástup 

fašizmu v Nemecku 

Druhá svetová vojna 

Napadnutie ZSSR 

Nemeckom 

Slovenská republika 

v rokoch 1939 - 1945 

1 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

2 

 

3 

 Uviesť dôvod prečo na 

mape Európy sa objavili 

nové štáty 

Uviesť výhodu a nevýhodu 

spojenia Čechov a Slovákov 

v jednom štáte 

 

Uviesť na príkladoch prínos 

demokratizácie na Slovákov 

Určiť podstatné znaky 

nemeckého fašizmu 

a prejavy stalinskej 

diktatúry 

Zhodnoťte priebeh druhej 

sv. vojny a uveďte dva 

konkrétne vojnové zločiny 

Vysvetliť pojmy arizácia, 

holocaut, riešenie židovskej 

otázky. Zhodnotiť význam 

protifašistického odboja a 

SNP 

Uviedol dôvod prečo na 

mape Európy sa objavili 

nové štáty 

Uviedol výhodu a nevýhodu 

spojenia Čechov a Slovákov 

v jednom štáte 

 

Uviedol na príkladoch 

prínos demokratizácie na 

Slovákov 

Určil podstatné znaky 

nemeckého fašizmu 

a prejavy stalinskej 

diktatúry 

Zhodnotil priebeh druhej 

sv. vojny a uviedol dva 

konkrétne vojnové zločiny 

Vysvetlil pojmy arizácia, 

holocaut, riešenie židovskej 

otázky. Zhodnotil význam 

protifašistického odboja a 

SNP 

Zážitkové učenie 

Ústne skúšanie 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Projekty 

Ústna odpoveď 

Skupinová práca  

Prezentácia 

Referát 

Didaktický test 

 

 

Vývoj  vo svete a u nás po 

druhej svetovej vojne 

Na ceste k slovenskej 

samostatnosti 

10  
 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

Povojnový 

geopolitický obraz 

Európy a sveta 

 

 

Slovensko v rokoch 

1945 – 1989 

 

 

Vývoj v SR po získaní 

samostatnosti 

3 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

Uviesť dôvod vzniku 

studenej vojny a rozdelenia 

Európy na dva tábory. 

Charakterizovať proces 

dekolonizácie 

Vysvetliť pojmy: 

kolektivizácia, 

federalizácia, obdobie 

normalizácie 

a konsolidácie, pád 

komunizmu 

Ilustrovať proces vzniku SR 

a jej začlenenie do 

medzinárodných štruktúr 

Uviedol dôvod vzniku 

studenej vojny a rozdelenia 

Európy na dva tábory. 

Charakterizoval proces 

dekolonizácie 

Vysvetlil pojmy: 

kolektivizácia, 

federalizácia, obdobie 

normalizácie 

a konsolidácie, pád 

komunizmu 

Ilustroval proces vzniku SR 

a jej začlenenie do 

medzinárodných štruktúr 

Zážitkové učenie 

Ústne skúšanie 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie  

Ústna odpoveď 

Skupinová práca  

Prezentácia 

Referát 

Didaktický test 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

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

a písomné práce). Príprava didaktických testov, písomné cvičenia a ústne 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 Občianska náuka 

Časový rozsah výučby 1, 1 hodiny týždenne, spolu  63 

vyučovacích hodín   

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru  6421 L spoločné stravovanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu  

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti Človek, hodnoty a spoločnosť. Občianska 

náuka je povinný vyučovací predmet v 1., 2.  ročníku po 1 hodine týždenne, 33 hodín ročne. 

Svojím obsahom nadväzuje na učivo základnej školy, rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. 

Predmet oboznamuje študentov so základmi vybraných spoločenských vied dôležitých pre ich 

orientáciu v etických, estetických, psychologických, politologických, politických, sociálno-

právnych, filozofických a religionistických otázkach a vedie ich k poznávaniu seba i druhých, 

k chápaniu a pochopeniu vzájomných vzťahov medzi jednotlivcom a spoločnosťou v duchu 

demokracie, slobody, humanity, tolerancie, spravodlivosti. Tak sa významnou mierou podieľa 

na intelektuálnom, mravnom a občianskom rozvoji študentov, dotvára ich všeobecné 

vzdelanie, výrazne prispieva k ich príprave na život, na kvalitné zaradenie do pracovného 

procesu. Nemalou mierou prispieva tiež k príprave na vysokoškolské, respektíve pomaturitné 

štúdium. 

Študenti štúdiom tohto predmetu získavajú prehľad o štruktúre vybraných spoločenských 

disciplín, o aktuálnom dianí v spoločnosti, rozvíjajú svoje schopnosti formulovať i správne 

klásť otázky v príslušných vedných disciplínach, posudzovať ich rôzne riešenia, rozvíjať 

tolerantnú výmenu názorov, vytvárajú si vlastné názory na spoločenské problémy, na 

základné otázky života a učia sa zaujať postoj k nim. Študentom je potrebné práve cez tento 

vyučovací predmet poskytnúť dostatok priestoru a možnosti pre vytváranie vlastného názoru, 

postoja a presvedčenia.  

Vzhľadom na maximálnu otvorenosť predmetu sú aj osnovy predmetu projektované tak, aby 

neboli iba striktným predpisom učiva, ale aby predstavovali akýsi rámec, v ktorom sa má 

výučba realizovať. Jeho definitívnu podobu udáva a realizuje učiteľ v interakcii so študentmi 

v súlade s ich potrebami, záujmami, zameraním školy i triedy a do istej miery i podľa svojho 

zamerania. Učiteľ si robí sám primeraný výber učiva tak, aby sa vo vybraných spoločenských 

disciplínach prebrala iba základná orientácia. 

Obsah predmetu je tvorený vybranými poznatkami z týchto spoločenskovedných oblastí: 

- etiky, 

- estetiky a etikety, 

- psychológie, 

- náuky o štáte a práve, ľudských právach a slobodách, 

- sociológie, 

- politológie, 

- filozofie a religionistiky. 

Hodnotenie študentov 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. 



 74 

Výučba bude prebiehať v bežnej triede, v odbornej učebni informatiky / využitie počítačov 

a internetu / a podľa naskytnutých možností, ponúk a aktuálnosti aj mimo priestorov školy. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu občianska náuka v študijnom odbore informačné technológie 

a informačné služby v obchode je poskytnúť študentom základnú orientáciu v poznatkoch 

dôležitých pre jednotlivé obsahové okruhy, súbor vedomostí i niektorých zručností. Predmet 

má študentom pomôcť formovať logické myslenie, rozvíjať schopnosť správne formulovať 

a klásť otázky v príslušných vedných disciplínach, prezentovať svoje návrhy a riešenia, učiť 

sa diskutovať s toleranciou, viesť konverzáciu tvorivo. Študenti získajú poznatky o vybraných 

pojmoch a problémoch, osvoja si spoločenskovedné názvoslovie, budú ovládať základné 

teoretické poznatky z jednotlivých spoločenskovedných disciplín.  

Študenti nadobudnú aj presvedčenie o užitočnosti teoretických poznatkov a praktických 

zručností, že spoločenskovedné poznanie má veľký význam pre ich osobnostný rast nielen 

z hľadiska konkrétneho obsahu, ale aj z hľadiska „praktického“ občana demokratickej 

spoločnosti. Popri náukovom momente má predmet aj výchovný cieľ zameraný na celkové 

mravné formovanie osobnosti mladého človeka. 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Morálka, etika 

a spoločnosť 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor, riadená diskusia 

Heuristická – rozhovor, 

riešenie úloh 

Experimentálna – 

brainstorming 

/ burza nápadov / 

Frontálna výučba 

Frontálna práca študentov 

Individuálna a skupinová 

práca žiakov 

Práca s knihou, internetom  

Vlastná prezentácia 

Demonštrácia a pozorovanie 

Základy kultivovaného 

spoločenského správania 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

Experimentálna – 

brainstorming 

/ burza nápadov / 

Frontálna výučba 

Frontálna práca študentov 

Individuálna a skupinová 

práca žiakov 

Práca s knihou, internetom  

Vlastná prezentácia 

Demonštrácia a pozorovanie 

Návšteva divadelného 

predstavenia 
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Estetika – veda o kráse 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

Experimentálna – 

brainstorming 

/ burza nápadov / 

Frontálna výučba 

Frontálna práca študentov 

Individuálna a skupinová 

práca žiakov 

Práca s knihou, internetom  

Vlastná prezentácia 

Demonštrácia a pozorovanie 

Exkurzia do galérie a múzea 

Základy psychológie 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

Experimentálna – 

brainstorming 

/ burza nápadov / 

Frontálna výučba 

Individuálna  a skupinová 

práca žiakov 

Práca s učebnicou, 

časopisom a didaktickou 

technikou 

 

Základy sociológie 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

Experimentálna – 

brainstorming 

/ burza nápadov / 

Frontálna výučba 

Individuálna  a skupinová 

práca žiakov 

Práca s knihou, pracovnými 

listami, časopisom 

a internetom 

Demonštrácia a pozorovanie 

Vlastná prezentácia 

Základy štátoprávnej 

teórie a politológie 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

Experimentálna – 

brainstorming 

/ burza nápadov / 

Frontálna výučba 

Individuálna  a skupinová 

práca žiakov 

Práca s knihou, pracovnými 

listami, časopisom 

a internetom 

Demonštrácia a pozorovanie 

Vlastná prezentácia 

Úvod do filozofie 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

Experimentálna – 

brainstorming 

/ burza nápadov / 

Frontálna výučba 

Frontálna práca študentov 

Individuálna a skupinová 

práca žiakov 

Práca s knihou, internetom  

Vlastná prezentácia 

Demonštrácia a pozorovanie 
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Filozofia a náboženstvo 

 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

Experimentálna – 

brainstorming 

/ burza nápadov / 

Frontálna výučba 

Frontálna práca študentov 

Individuálna a skupinová 

práca žiakov 

Práca s knihou, internetom  

Vlastná prezentácia 

Demonštrácia a pozorovanie 

Antická filozofia 

 

 

 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

Experimentálna – 

brainstorming 

/ burza nápadov / 

Frontálna výučba 

Frontálna práca študentov 

Individuálna a skupinová 

práca žiakov 

Práca s knihou, internetom  

Vlastná prezentácia 

Demonštrácia a pozorovanie 

 

 

Stredoveká filozofia 

 

 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

Experimentálna – 

brainstorming 

/ burza nápadov / 

Frontálna výučba 

Frontálna práca študentov 

Individuálna a skupinová 

práca žiakov 

Práca s knihou, internetom  

Vlastná prezentácia 

Demonštrácia a pozorovanie 

 

 

Vznik a vývoj novovekej 

filozofie 

 

 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

Experimentálna – 

brainstorming 

/ burza nápadov / 

Frontálna výučba 

Frontálna práca študentov 

Individuálna a skupinová 

práca žiakov 

Práca s knihou, internetom  

Vlastná prezentácia 

Demonštrácia a pozorovanie 

Súčasné filozofické smery 

 

 

 

 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

Experimentálna – 

brainstorming 

/ burza nápadov / 

Frontálna výučba 

Frontálna práca študentov 

Individuálna a skupinová 

práca žiakov 

Práca s knihou, internetom  

Vlastná prezentácia 

Demonštrácia a pozorovanie 
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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, ... 

Morálka, etika 

a spoločnosť 

Miedzgová J.: 

Základy etiky. SPN 

1994 

Martinská Vávrová A. 

: Náuka o spoločnosti 

– nová maturita. 

Príroda 2005 

Kiczsko L. a kol. : 

Slovník 

spoločenských vied. 

SPN 1997 

Kolektív autorov : 

Občianska náuka – 

Náuka o spoločnosti. 

Enigma 1999 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

PC 

DVD 

prehrávač 

Notebook 

Učebnice 

CD, DVD 

Internet  

Školská 

knižnica 

Mestské 

knižnice 

DVD –

Anjeli 

a Pivničné 

deti 

Odborná tlač 

Odborná 

literatúra 

Základy 

kultivovaného 

spoločenského 

správania 

Chorvát F. , Orlík J. : 

Lexikón slušného 

správania. Matys 

1997 

Hartmannová E.. , 

Petrufová M. : 

Spoločenská 

komunikácia. SPN 

2007 

Ječný D. : Breviár 

moderného človeka. 

Obzor – Epocha 1970 

Schneider-Flaig S. : 

Lexikón slušného 

správania a foriem 

spoločenského styku. 

Aktuell 2005 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Pandigital – 

prezentačná 

technika 

PC 

DVD 

prehrávač 

Notebook 

Učebnice 

CD, DVD 

 

Internet  

Školská 

knižnica 

Odborná tlač 

Odborná 

literatúra 

DVD – 

Učíme sa 

slušnosti 

DVD - ...sú 

tiež medzi 

nami 

Divadelné 

predstavenie 

Estetika – veda 

o kráse 

Kiczsko L. a kol. : 

Slovník 

spoločenských vied. 

SPN 1997 

Stolovič L. : Filozofia 

krásna. Tatran 1992 

Thiry K. , Janek M. : 

Dejiny umenia 

a umeleckoremeselnej 

práce. SPN 1990 

Mistrík E. : Základy 

estetiky a etikety. 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Pandigital – 

prezentačná 

technika 

PC 

DVD 

prehrávač 

Notebook 

Učebnice 

CD, DVD 

Súbor 

fotografií 

Internet 

Školská 

knižnica 

Odborná tlač 

Odborná 

literatúra 

CD, DVD  
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SPN 1994 

Základy 

psychológie 

Košč M. : Základy 

psychológie. SPN 

1996 

Hartmannová E. , 

Petrufová M. : 

Spoločenská 

komunikácia. SPN 

2007 

Zelinová N. , Zelina 

M. : Psychológia 3. 

SPN 2007 

Zelina M. a kol. : 

Psychológia 1. SPN 

2004 

Volný J. a kol. : 

Psychológia 

a spoločenská 

výchova. SPN 1991 

Emmert F. a kol. : 

Zmaturuj z náuky 

o spoločnosti. 

Didaktis 2002 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Pandigital – 

prezentačná 

technika 

PC 

DVD 

prehrávač 

Notebook 

Učebnice 

CD, DVD 

 

Internet 

Školská 

knižnica 

Mestské 

knižnice 

Odborná tlač 

Odborná 

literatúra 

CD, DVD  

Základy 

sociológie 

Kiczsko L. a kol. : 

Slovník 

spoločenských vied. 

SPN 1997 

Hartmannová E. , 

Petrufová M. : 

Spoločenská 

komunikácia. SPN 

2007 

Emmert F. a kol. : 

Zmaturuj z náuky 

o spoločnosti. 

Didaktis 2002 

Edbauer M. : Lexikón 

všeobecného 

vzdelania. Aktuell 

2001 

Martinská Vávrová A. 

: Náuka o spoločnosti 

– nová maturita. 

Príroda 2005 

Sopóci J. , Klingora 

Z. , Vacínová M. : 

Základy sociológie. 

SPN 1997 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Pandigital – 

prezentačná 

technika 

PC 

DVD 

prehrávač 

Notebook 

Učebnice 

CD, DVD 

 

Internet 

Školská 

knižnica 

Mestské 

knižnice 

Odborná tlač 

Odborná 

literatúra 

CD, DVD  

Základy 

štátoprávnej 

Kiczsko L. a kol. : 

Slovník 

Magnetická 

tabuľa 

Učebnice 

CD, DVD 

Internet 

Školská 
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teórie a 

politológie 

spoločenských vied. 

SPN 1997 

Edbauer M. : Lexikón 

všeobecného 

vzdelania. Aktuell 

2001 

Martinská Vávrová A. 

: Náuka o spoločnosti 

– nová maturita. 

Príroda 2005 

Kol. autorov : 

Politológia. Enigma 

2003 

Ústava SR. Heuréka 

2001 

Tóth R. : Základy 

politológie. SPN 1996 

Tabuľa 

Pandigital – 

prezentačná 

technika 

PC 

DVD 

prehrávač 

Notebook 

 knižnica 

Mestské 

knižnice 

Odborná tlač 

Odborná 

literatúra 

CD, DVD  

Úvod do filozofie 

Kiczsko L. a kol. : 

Slovník 

spoločenských vied. 

SPN 1997 

Edbauer M. : Lexikón 

všeobecného 

vzdelania. Aktuell 

2001 

Martinská Vávrová A. 

: Náuka o spoločnosti 

– nová maturita. 

Príroda 2005 

Delfová H. : Lexikón 

filozofie. Obzor 1993 

Bocková A. a kol. : 

Náuka o spoločnosti. 

SPN 1998 

Furstová M. , Trinks 

J. : Filozofia. SPN 

1996 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Pandigital – 

prezentačná 

technika 

PC 

DVD 

prehrávač 

Notebook 

Učebnice 

CD, DVD 

Súbor 

fotografií 

Internet 

Školská 

knižnica 

Mestské 

knižnice 

Odborná tlač 

Odborná 

literatúra 

CD, DVD  

Filozofia a 

náboženstvo 

Kiczsko L. a kol. : 

Slovník 

spoločenských vied. 

SPN 1997 

Edbauer M. : Lexikón 

všeobecného 

vzdelania. Aktuell 

2001 

Martinská Vávrová A. 

: Náuka o spoločnosti 

– nová maturita. 

Príroda 2005 

Delfová H. : Lexikón 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Pandigital – 

prezentačná 

technika 

PC 

DVD 

prehrávač 

Notebook 

Učebnice 

CD, DVD 

Súbor 

fotografií 

Internet 

Školská 

knižnica 

Mestské 

knižnice 

Odborná tlač 

Odborná 

literatúra 

CD, DVD  
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filozofie. Obzor 1993 

Bocková A. a kol. : 

Náuka o spoločnosti. 

SPN 1998 

Furstová M. , Trinks 

J. : Filozofia. SPN 

1996 

Antická filozofia 

Kiczsko L. a kol. : 

Slovník 

spoločenských vied. 

SPN 1997 

Edbauer M. : Lexikón 

všeobecného 

vzdelania. Aktuell 

2001 

Martinská Vávrová A. 

: Náuka o spoločnosti 

– nová maturita. 

Príroda 2005 

Delfová H. : Lexikón 

filozofie. Obzor 1993 

Bocková A. a kol. : 

Náuka o spoločnosti. 

SPN 1998 

Furstová M. , Trinks 

J. : Filozofia. SPN 

1996 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Pandigital – 

prezentačná 

technika 

PC 

DVD 

prehrávač 

Notebook 

Učebnice 

CD, DVD 

Súbor 

fotografií 

Internet 

Školská 

knižnica 

Mestské 

knižnice 

Odborná tlač 

Odborná 

literatúra 

CD, DVD  

Stredoveká 

filozofia 

Kiczsko L. a kol. : 

Slovník 

spoločenských vied. 

SPN 1997 

Edbauer M. : Lexikón 

všeobecného 

vzdelania. Aktuell 

2001 

Martinská Vávrová A. 

: Náuka o spoločnosti 

– nová maturita. 

Príroda 2005 

Delfová H. : Lexikón 

filozofie. Obzor 1993 

Bocková A. a kol. : 

Náuka o spoločnosti. 

SPN 1998 

Furstová M. , Trinks 

J. : Filozofia. SPN 

1996 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Pandigital – 

prezentačná 

technika 

PC 

DVD 

prehrávač 

Notebook 

Učebnice 

CD, DVD 

Súbor 

fotografií 

Internet 

Školská 

knižnica 

Mestské 

knižnice 

Odborná tlač 

Odborná 

literatúra 

CD, DVD  

Vznik a vývoj 

novovekej 

filozofie 

Kiczsko L. a kol. : 

Slovník 

spoločenských vied. 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Učebnice 

CD, DVD 

Súbor 

Internet 

Školská 

knižnica 
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SPN 1997 

Edbauer M. : Lexikón 

všeobecného 

vzdelania. Aktuell 

2001 

Martinská Vávrová A. 

: Náuka o spoločnosti 

– nová maturita. 

Príroda 2005 

Delfová H. : Lexikón 

filozofie. Obzor 1993 

Bocková A. a kol. : 

Náuka o spoločnosti. 

SPN 1998 

Furstová M. , Trinks 

J. : Filozofia. SPN 

1996 

Pandigital – 

prezentačná 

technika 

PC 

DVD 

prehrávač 

Notebook 

fotografií Mestské 

knižnice 

Odborná tlač 

Odborná 

literatúra 

CD, DVD  

Súčasné 

filozofické smery 

Kiczsko L. a kol. : 

Slovník 

spoločenských vied. 

SPN 1997 

Edbauer M. : Lexikón 

všeobecného 

vzdelania. Aktuell 

2001 

Martinská Vávrová A. 

: Náuka o spoločnosti 

– nová maturita. 

Príroda 2005 

Delfová H. : Lexikón 

filozofie. Obzor 1993 

Bocková A. a kol. : 

Náuka o spoločnosti. 

SPN 1998 

Furstová M. , Trinks 

J. : Filozofia. SPN 

1996 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Pandigital – 

prezentačná 

technika 

PC 

DVD 

prehrávač 

Notebook 

Učebnice 

CD, DVD 

Súbor 

fotografií 

Internet 

Školská 

knižnica 

Mestské 

knižnice 

Odborná tlač 

Odborná 

literatúra 

CD, DVD  
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ROČNÍK : Prvý 

 

ROZPIS UČIVA PREDMETU : Občianska náuka  1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Názov 

tematického 

celku 

Počet 

hodín 

Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

 

Kritériá hodnotenia 

 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Človek ako 

jedinec 

5  Žiak má: Žiak vedel :   

  psychológia, 

zdravoveda 

vedieť určiť faktory 

ovplyvňujúce 

sebapoznávanie 

vedieť uplatňovať 

zásady duševnej 

hygieny 

poznať pojmy : 

psychika, emócie, 

temperament… 

 určiť faktory 

ovplyvňujúce 

sebapoznávanie 

 uplatňovať zásady 

duševnej hygieny 

 pojmy : psychika, 

emócie, temperament 

ústne skúšanie 

 

písomné skúšanie 

ústna odpoveď 

 

písomná odpoveď 

Človek a 

spoločnosť 

5  Žiak má: Žiak vedel :   

  sociológia, právna 

náuka 

vedieť pojmy : 

socializácia, sociálna 

rola, medziľudská 

komunikácia 

poznať spôsoby 

komunikácie, 

podmienky 

uzatvorenia 

manželstva, práva 

a povinnosti v škole... 

pojmy : socializácia, 

sociálna rola, 

medziľudská 

komunikácia 

spôsoby komunikácie, 

podmienky 

uzatvorenia 

manželstva, práva 

a povinnosti v škole... 

 

ústne skúšanie 

 

písomné skúšanie 

 

projekt 

ústna odpoveď 

 

písomná odpoveď 

 

prezentácia 

projektu 

Občan a štát 4  Žiak má: Žiak vedel :   

  právna náuka vedieť znaky a formy 

štátu, Ústavu SR, 

podstatu demokracie, 

politický systém a 

volebné systémy 

 znaky a formy štátu, 

Ústavu SR, podstatu 

demokracie, politický 

systém a volebné 

systémy 

ústne skúšanie 

 

písomné skúšanie 

 

projekt 

ústna odpoveď 

 

písomná odpoveď 

 

prezentácia 
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projektu 

Ľudské práva a 

slobody 

2  Žiak má: Žiak vedel :   

  právna náuka, dejepis poznať dokumenty 

zakotvujúce ľudské 

práva, systém ochrany 

ľudských práv 

dokumenty 

zakotvujúce ľudské 

práva, systém ochrany 

ľudských práv 

ústne skúšanie 

 

ústna odpoveď 

 

Spoločenský 

pohyb 

v jednotlivých 

oblastiach 

spoločenského 

života 

1  Žiak má: Žiak vedel :   

  sociológia Vedieť zákonitosti 

spoločenského pohybu 

Vedieť pojmy: 

sociálny vplyv, 

sociálne zmeny a 

migrácia 

zákonitosti 

spoločenského pohybu 

 pojmy: sociálny 

vplyv, sociálne zmeny 

a migrácia 

ústne skúšanie 

 

ústna odpoveď 

 

Sociálne napätie 

v spoločnosti 

2  Žiak má: Žiak vedel :   

  Sociológia, dejepis Vedieť vysvetliť 

pojmy sociálne a 

politické napätie, 

spoločenské krízy, 

vojenský konflikt, 

terorizmus 

 vysvetliť pojmy 

sociálne a politické 

napätie, spoločenské 

krízy, vojenský 

konflikt, terorizmus 

ústne skúšanie 

 

ústna odpoveď 

 

Globálne témy 

v dnešnom svete 

3  Žiak má: Žiak vedel :   

  ekonómia, právna 

náuka, zdravoveda 

vedieť pomenovať 

globálne problémy 

sveta -globalizácia, 

ekonomická kríza, 

detská práca, chudoba, 

AIDS… 

pomenovať globálne 

problémy sveta -

globalizácia, 

ekonomická kríza, 

detská práca, chudoba, 

AIDS… 

projekt prezentácia 

projektu 

Humanitárna a 3  Žiak má: Žiak vedel :   
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rozvojová 

pomoc 

  etika, právna náuka  vedieť vysvetliť 

prepojenie medzi 

ľudskými právami a 

humanitárnym právom 

Rozlišovať pojmy 

humanitárna a 

rozvojová pomoc 

prepojenie medzi 

ľudskými právami a 

humanitárnym právom 

rozlišovať pojmy 

humanitárna a 

rozvojová pomoc 

ústne skúšanie 

 

písomné skúšanie 

ústna odpoveď 

 

písomná odpoveď 

 

Filozofia a jej 

atribúty 

2  Žiak má: Žiak vedel :   

  dejepis vedieť základné 

identifikačné znaky 

filozofie, náboženstva, 

vedy, umenia a 

ideológie 

 základné 

identifikačné znaky 

filozofie, náboženstva, 

vedy, umenia a 

ideológie 

ústne skúšanie 

 

písomné skúšanie 

ústna odpoveď 

 

písomná odpoveď 

 

Dejinno-

filozofický 

exkurz 

2  Žiak má: Žiak vedel :   

  dejepis vedieť periodizáciu 

dejín filozofie 

a najvýznamnejších 

predstaviteľov 

jednotlivých období – 

Herakleitos, 

Aristoteles, Descartes, 

Kant... 

periodizáciu dejín 

filozofie 

a najvýznamnejších 

predstaviteľov 

jednotlivých období -  

Herakleitos, 

Aristoteles, Descartes, 

Kant... 

ústne skúšanie 

 

písomné skúšanie 

 

referáty 

ústna odpoveď 

 

písomná odpoveď 

 

prezentácia 

referátov 

 

Religionistika 4  Žiak má: Žiak vedel :   

  dejepis, etika vedieť základné 

identifikačné znaky 

svetových 

náboženstiev 

 základné 

identifikačné znaky 

svetových 

náboženstiev 

ústne skúšanie 

projekt 

ústna odpoveď 

prezentácia 

projektu 
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ROČNÍK : Druhý  

 

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

Názov 

tematického 

celku 

Počet 

hodín 

Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

 

Kritériá hodnotenia 

 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Morálka, etika a 

spoločnosť 

7  Žiak má: Žiak:   

Etika ako veda 

Dejiny etiky 

Morálka a etika 

  - vysvetliť základné 

etické pojmy: etika, 

dobro, zlo, mrav, ethos, 

mores a hľadať 

súvislosti 

- priblížiť stručný 

prehľad dejín etiky so 

zameraním na etiku 

Demokrita, Miléťanov, 

Sokrata, Platóna, 

Aristotela a iných 

- samostatne napísať 

úvahovú prácu 

s cieľom vlastnej 

analýzy vybraného 

výroku o etike 

- hľadať súvislosť 

pojmov morálka a etika 

- vysvetliť pojem 

morálna norma 

- tvorivo pracovať 

s vetou ČO MÁ BYŤ 

 

- vysvetlil základné 

etické pojmy: etika, 

dobro, zlo, mrav, ethos, 

mores a hľadal 

súvislosti 

priblížil stručný 

prehľad dejín etiky so 

zameraním na etiku 

Demokrita, Miléťanov, 

Sokrata, Platóna, 

Aristotela a iných 

- samostatne napísal 

úvahovú prácu 

s cieľom vlastnej 

analýzy vybraného 

výroku o etike 

- našiel súvislosť 

pojmov morálka a etika                

- vysvetlil pojem 

morálna norma                              

- tvorivo pracoval 

s vetou ČO MÁ BYŤ 

ústne skúšanie 

 

písomné skúšanie 

ústna odpoveď 

 

písomná odpoveď 
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Estetika – veda o 

kráse 

7  Žiak má : Žiak :   

Historicko-

spoločenská 

funkcia umenia 

Potreba krásna 

v živote človeka 

Umenie ako 

odraz reality  

Života 

Estetika 

v každodennom  

živote 

  vysvetliť vznik a vývoj 

umenia a remesiel 

- dať do súvislosti 

umenie a prácu 

- objasniť cieľ, 

predmet, obsah a formy 

umenia 

- vysvetliť pojem 

estetika 

- objasniť pojmy krása, 

krásno, škaredé, gýč 

- charakterizovať 

jednotlivé druhy 

umenia 

 

vysvetlil vznik a vývoj 

umenia a remesiel 

- dal do súvislosti 

umenie a prácu 

- objasnil cieľ, predmet, 

obsah a formy umenia 

- vysvetlil pojem 

estetika 

- objasnil pojmy krása, 

krásno, škaredé, gýč 

- charakterizoval 

jednotlivé druhy 

umenia 

 

ústne skúšanie 

 

písomné skúšanie 

 

projekt 

ústna odpoveď 

 

písomná odpoveď 

 

prezentácia 

projektu 

Základy 

štátoprávnej 

teórie 

a politológie 

8  Žiak má: Žiak :   

Vznik a podstata 

štátu a práva 

Podstata 

právneho štátu 

Občan 

a demokracia, 

základné 

princípy 

demokracie 

  - priblížiť podmienky  

a dôvody vzniku štátu a 

práva 

- vymedziť ich podstatu 

- objasniť pojem 

právny štát 

- charakterizovať 

základné znaky 

a princípy fungovania 

právneho štátu 

- vysvetliť pojmy : 

- priblížil podmienky  

a dôvody vzniku štátu a 

práva 

- vymedzil ich podstatu 

- objasnil pojem právny 

štát 

- charakterizoval 

základné znaky 

a princípy fungovania 

právneho štátu 

- vysvetlil pojmy : 

ústne skúšanie 

 

písomné skúšanie 

 

projekt 

ústna odpoveď 

 

písomná odpoveď 

 

prezentácia 

projektu 
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demos, kratos 

- priblížiť historické 

korene demokracie 

- analyzovať základné 

princípy demokracie 

 

demos, kratos 

- priblížil historické 

korene demokracie 

- analyzoval základné 

princípy demokracie 

 

Súčasné 

filozofické smery 

8  Žiak má: Žiak :   

Scientistická 

línia súčasnej 

filozofie 

Antropologická 

línia 

Existencializmus 

a pragmatizmus 

 

  - priblížiť podoby 

scientistickej línie 

súčasnej filozofie – 

pozitivizmus, 

novokantovstvo, 

marxistická filozofia 

priblížiť podoby 

antropologickej línie 

súčasnej filozofie  

- priblížiť podstatu 

pragmatizmu 

- analyzovať učenie J. 

Deweyho a jeho 

školské reformy 

- charakterizovať 

existencializmus ako 

jednu z najvlyvnejších 

filozofií moderného 

obdobia 

- priblížiť učenie J.P. 

Sartra a A. Camusa 

 

- priblížil podoby 

scientistickej línie 

súčasnej filozofie – 

pozitivizmus, 

novokantovstvo, 

marxistická filozofia 

- priblížil podoby 

antropologickej línie 

- priblížil podstatu 

pragmatizmu 

- analyzoval učenie J. 

Deweyho a jeho 

školské reformy 

- charakterizoval 

existencializmus ako 

jednu z najvlyvnejších 

filozofií moderného 

obdobia 

- priblížil učenie J.P. 

Sartra a A. Camusa 

 

ústne skúšanie 

 

ústna odpoveď 

 

 

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 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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Názov predmetu Chémia 

Časový rozsah výučby 2, 0  hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích 

hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov učebného odboru 6421 L spoločné stravovanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti ŠVP na SOŠ pre všeobecné vzdelávanie. 

Na vytvorenie predmetu sme integrovali 8 obsahových štandárd. „Atómy 

a chemické prvky, periodická sústava prvkov “, „Chemická väzba a štruktúra 

látok“, „Názvoslovie anorganických látok“, Zmesi a roztoky“, „Chemické reakcie“, 

„Prvky a anorg. zlúčeniny dôležité v bežnom živote“, “Organické látky“,  a 

„Biolátky“. Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP vyčlenil 2 hodiny týždenne v prvom 

ročníku.  

Predmet chémia svojím obsahom nadväzuje na učivo základnej školy, rozvíja, rozširuje 

a prehlbuje ho. 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 všeobecnej chémii, periodickej sústave prvkov, 

chemickom názvosloví prvkov a zlúčenín, chemických zlúčeninách a ich chemickej väzbe, 

endotermických a exoterických reakciách, základoch organickej chémie a biochémie a vzťahu 

chémie k metabolickému procesu živých organizmov. Žiaci si musia uvedomiť, že chémia 

a jej chemické procesy poskytujú ľuďom nielen nové poznatky, ktoré postupne využívajú, ale 

ovplyvňuje aj zmeny výroby, spôsobu života, výživu a rôzne biochemické výskumy. Pri 

výbere učiva sme pristupovali vzhľadom aj k aplikácii v jednotlivých 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 práce a manipulácie s chemickými látkami, aby tieto mohli využiť aj 

v občianskom živote, hlavne schopnosti poskytnúť prvú pomoc pri popálení kyselinami alebo 

zásadami, aby si uvedomili pozitívny a negatívny dopad chemických látok na zdravie 

a životné prostredie človeka.   

Metódy, formy a prostriedky vyučovania chémie 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. 

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu chémia 

proporcionálne zastúpenie a prepojenie empirického a teoretického poznávania. Výchovné 

a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. 

V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne 
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a sociálno interakčné, interpersonálne a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo riešiť 

problémy, spôsobilosti využívať informačné technológie a spôsobilosti byť demokratickým 

občanom.  Preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom 

precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem iného 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. Predmet chémia je veľmi úzko previazaný 

s predmetom potraviny a výživa takmer vo všetkých jeho tematických celkoch.  

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 chémie bude prebiehať 

v bežnej triede.  

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu chémia je poskytnúť žiakom  súbor vedomostí, zručností 

a kompetencií o chemických látkach, javoch, zákonitostiach a vzťahoch medzi nimi, 

formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné 

aj v ďalšom vzdelávaní, odbornom výcviku a občianskom živote. Žiaci získajú poznatky 

o vybraných pojmoch, osvoja si chemické názvoslovie, budú ovládať základné pravidlá 

bezpečnosti práce s chemickými látkami. Žiaci nadobudnú presvedčenie o užitočnosti 

teoretických poznatkov a praktických zručností, že chemické poznanie má význam pre ich 

osobnostný rast nielen z hľadiska konkrétneho praktického obsahu, ale aj z odhaľovania 

všeobecných princípov života na zemi.         

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete chémia využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

1. sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram) tak, 

aby každý každému porozumel, 

2. vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  

3. kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), 

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

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

5. rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 

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

7. hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 

8. vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich chemickom 

vzdelávaní, 

9. 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, 
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10. posudzovať riešenie daného chemického problému z hľadiska jeho správnosti, 

jednoznačnosti alebo efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  

rôzne riešenia daného problému, 

11. korigovať nesprávne riešenia problému, 

12. používať osvojené metódy riešenia chemických problémov aj v iných oblastiach 

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

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

13. získavať informácie v priebehu ich chemického vzdelávania využívaním všetkých metód 

a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

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

k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

15. formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich chemického vzdelávania 

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

16. 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 využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Atómy a chemické prvky, 

periodická sústava prvkov 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Chemická väzba a štruktúra 

látok 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Názvoslovie anorganických 

látok 

 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

 

Zmesi a roztoky 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 
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Chemické reakcie Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

 

Prvky a anorganické 

zlúčeniny dôležité v bežnom 

živote 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Organické látky Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

 

Biolátky Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

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, ... 

Atómy a chemické 

prvky, periodická 

sústava prvkov 

Čipera J. a kol.: 

Chémia pre UO SOU. 

SPN. Bratislava 1984 

Čipera J., Kučera V., 

Beneš P.: Chémia 1., 

2., 3. pre ŠO SOU. 

SPN Bratislava 1980. 

Dataprojektor  

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart  

Chemické 

tabuľky 

Laboratórne 

sklo 

Chemické 

suroviny 

Ochranné 

pomôcky 

Internet  

 

Chemická väzba 

a štruktúra látok 

Čipera J. a kol.: 

Chémia pre UO SOU. 

SPN. Bratislava 1984 

Čipera J., Kučera V., 

Beneš P.: Chémia 1., 

2., 3. pre ŠO SOU. 

SPN Bratislava 1980. 

Dataprojektor 

PC 

Tabuľa 

Flipchart  

Videotechnika  

Chemické 

tabuľky 

Laboratórne 

sklo 

Chemické 

suroviny 

Ochranné 

pomôcky 

Internet 

Názvoslovie 

anorganických 

látok 

 

Čipera J. a kol.: 

Chémia pre UO SOU. 

SPN. Bratislava 1984 

Čipera J., Kučera V., 

Beneš P.: Chémia 1., 

2., 3. pre ŠO SOU. 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

Tabuľa 

Flipchart  

Chemické 

tabuľky 

Laboratórne 

sklo 

Chemické 

suroviny 

CD – Význam 

enzýmov pri 

priebehu 

chemických 

reakcií 

v živých 
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SPN Bratislava 1980.  organizmoch 

 

Zmesi a roztoky 

Čipera J. a kol.: 

Chémia pre UO SOU. 

SPN. Bratislava 1984 

Čipera J., Kučera V., 

Beneš P.: Chémia 1., 

2., 3. pre ŠO SOU. 

SPN Bratislava 1980. 

Dataprojektor 

Videotechnika 

Laboratórne 

sklo 

Ochranné 

pomôcky 

Internet 

Chemické reakcie Čipera J. a kol.: 

Chémia pre UO SOU. 

SPN. Bratislava 1984 

Čipera J., Kučera V., 

Beneš P.: Chémia 1., 

2., 3. pre ŠO SOU. 

SPN Bratislava 1980. 

PC 

Tabuľa 

Flipchart 

Laboratórne 

sklo 

Ochranné 

pomôcky 

 

Prvky 

a anorganické 

zlúčeniny dôležité 

v bežnom živote 

Čipera J. a kol.: 

Chémia pre UO SOU. 

SPN. Bratislava 1984 

Čipera J., Kučera V., 

Beneš P.: Chémia 1., 

2., 3. pre ŠO SOU. 

SPN Bratislava 1980. 

Dataprojektor 

Videotechnika 

Chemické 

tabuľky 

Chemické 

suroviny 

 

Internet 

Organické látky Čipera J. a kol.: 

Chémia pre UO SOU. 

SPN. Bratislava 1984 

Čipera J., Kučera V., 

Beneš P.: Chémia 1., 

2., 3. pre ŠO SOU. 

SPN Bratislava 1980. 

Dataprojektor 

Videotechnika 

Vzorky látok CD – prírodné 

zdroje 

uhľovodíkov 

a princíp 

priemyselného 

spracovania 

ropy 

Biolátky Škárka B. a kol.: 

Biochémia 

PC 

 

Vzorky látok CD – Význam 

enzýmov pri 

priebehu 

chemických 

reakcií 

v živých 

organizmoch 
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ROČNÍK: Prvý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Chémia 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Atómy a chemické 

prvky, periodická 

sústava prvkov 

10   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Atómy a chemické 

prvky 

5 
 

Matematika 

 

Odborné predmety 

 

Ekológia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakterizovať 

časticové zloženie 

látok 

Opísať zloženie 

atómu 

Poznať význam 

pojmov: protónové 

číslo, nukleónové 

číslo  

Vysvetliť vzťah 

medzi chemickými 

vlastnosťami 

prvkov a ich 

elektrónovou 

štruktúrou 

Používať slovenské 

názvy a značky 

vybraných prvkov 

Správne 

charakterizoval 

časticové zloženie 

látok 

Opísal zloženie 

atómu 

Poznal význam 

pojmov: protónové 

číslo, nukleónové 

číslo  

Vysvetlil vzťah 

medzi chemickými 

vlastnosťami 

prvkov a ich 

elektrónovou 

štruktúrou 

Používal správne 

slovenské názvy 

a značky 

vybraných prvkov 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

skúšanie 

Didaktický 

test 
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Periodický zákon 

a periodická 

sústava prvkov 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznať periodický 

zákon 

Opísať periodickú 

tabuľku prvkov 

(PTP) 

Rozlišovať periódy 

a skupiny v PTP 

Ovládať triviálne 

názvy skupín 

prvkov PTP 

Vysvetliť význam 

čísla periódy 

a orientovať sa v 

PTP 

Vysvetlil 

periodický zákon 

Popísal periodickú 

tabuľku prvkov 

(PTP) 

Rozlíšil periódy 

a skupiny v PTP 

Zvládol názvy 

skupín prvkov PTP 

Vysvetlil význam 

čísla periódy 

a orientovať sa v 

PTP 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

Didaktický 

test 

 

Chemická väzba 

a štruktúra látok 

 

5  
 

Žiak má: 

 

Žiak: 
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Chemické väzby, 

molekuly, 

chemické 

zlúčeniny 

 

5  Vysvetliť podstatu 

chemickej väzby 

a poznať 

podmienky vzniku 

chemickej väzby 

Vymenovať typy 

chemických väzieb 

Používať pojmy 

chemický prvok, 

chemická 

zlúčenina, atóm, 

molekula, anión, 

katión, chemická 

látka 

Charakterizovať 

kovalentnú väzbu, 

nepolárnu 

a polárnu 

kovalentnú väzbu, 

iónovú väzbu 

Vysvetlil podstatu 

chemickej väzby 

a poznať 

podmienky vzniku 

chemickej väzby 

Vymenoval typy 

chemických väzieb 

Správne používal 

všetky pojmy   

Vysvetlil  

kovalentnú väzbu, 

nepolárnu 

a polárnu 

kovalentnú väzbu, 

iónovú väzbu 

 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

Didaktický 

test 

 

Názvoslovie 

anorganických látok 

 

13  
 

Žiak má: 

 

Žiak: 
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Princípy 

názvoslovia 

Oxidačné číslo 

Binárne zlúčeniny 

Kyseliny 

Soli 

2 

 

2 

3 

3 

3 

Definovať 

oxidačné číslo 

Aplikovať pravidlá 

určovania 

oxidačných čísel 

atómov 

v molekulách 

prvkov a zlúčenín  

Napísať názvy 

a vzorce vybraných 

anorganických 

zlúčenín 

Správne definoval 

oxidačné číslo 

Správne použil 

pravidlá na 

určovanie 

oxidačných čísel 

atómov 

v molekulách 

prvkov a zlúčenín  

Vedel správne 

písať vzorce 

vybraných 

anorganických 

zlúčenín 

Ústne  

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede  

Písomná práca 

 

 

Zmesi a roztoky 
5  Žiak má: Žiak:   
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Zmesi a roztoky 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definovať pojmy 

chemická látka, 

zmes (homogénna, 

nehomogénna), 

zložky zmesi 

Vysvetliť rozdiel 

medzi zmesou 

a chemickou látkou 

Charakterizovať 

roztoky 

a rozdelenie 

roztokov 

Vysvetliť pojem 

rozpustnosť látok 

Vedieť určiť 

mólovú hmotnosť 

prvkov a zlúčenín 

pomocou PSP 

Poznať zloženie 

vzduchu 

Vysvetli pojmy 

chemická látka, 

zmes (homogénna, 

nehomogénna), 

zložky zmesi 

Vysvetlil rozdiel 

medzi zmesou 

a chemickou látkou 

Charakterizoval 

roztoky 

a rozdelenie 

roztokov 

Vysvetliť pojem 

rozpustnosť látok 

Vedel určiť 

mólovú hmotnosť 

3 prvkov a 3 

zlúčenín pomocou 

PSP 

Poznal zloženie 

vzduchu 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede  

Písomná práca 

Chemické reakcie 

 
5  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
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Chemické reakcie 

 

5  Vysvetliť pojem 

chemická rekcia 

(dej), reaktanty, 

produkty 

chemickej rekcie, 

chemická rovnica, 

zákon zachovania 

chemických rovníc 

Zapísať 

jednoduché 

chemické reakcie 

chemickými 

rovnicami 

Vysvetliť pojem 

oxidácia 

a redukcia, 

oxidovadlo a 

redukovadlo 

Vysvetliť rozdiel 

medzi kyslými 

a zásaditými 

roztokmi, 

zavedenie PH, 

indikátory 

Vysvetlil pojem 

chemická rekcia 

(dej), reaktanty, 

produkty 

chemickej rekcie, 

chemická rovnica, 

zákon zachovania 

chemických rovníc 

Správne písal 

jednoduché 

chemické reakcie 

chemickými 

rovnicami 

Vysvetlil pojem 

oxidácia 

a redukcia, 

oxidovadlo a 

redukovadlo 

Vysvetlil rozdiel 

medzi kyslými 

a zásaditými 

roztokmi, 

zavedenie PH, 

indikátory 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede  

Písomná práca 

 

Prvky a anorganické 

zlúčeniny dôležité 

v bežnom živote 

     10  Žiak má: Žiak:   
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Nekovy  

 

4  Poznať vlastnosti, 

výskyt a použitie 

prvkov (vodík, 

kyslík, ozón, síra, 

uhlík, dusík, 

halogény 

Ovládať vlastnosti 

kyseliny sírovej a 

chlorovodíkovej 

Popísal vlastnosti, 

výskyt a použitie 

prvkov (vodík, 

kyslík, ozón, síra, 

uhlík, dusík, 

halogény 

Vysvetlil vlastnosti 

kyseliny sírovej a 

chlorovodíkovej 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

skúšanie 

 

 

Didaktický 

test 

Ústne 

odpovede 

 

 

Kovy  

 

5  Poznať niektoré 

významné kovy 

a ich základné 

vlastnosti 

Opísať koróziu ako 

chemický dej, jej 

dôsledky a ochranu 

proti korózii 

Ovládať význam 

a použitie 

dôležitých zliatin  

Popísal niektoré 

významné kovy 

a ich základné 

vlastnosti 

Vysvetlil koróziu a 

jej dôsledky 

a ochranu proti 

korózii 

Vysvetlil  význam 

a použitie 

dôležitých zliatin  

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

skúšanie 

 

Didaktický 

test 

Ústne 

odpovede 

 

Prvá pomoc pri 

popáleninách 

kyselinami 

a zásadami 

 

1  Vysvetliť postup 

prvej pomoci pri 

popálení 

kyselinami 

Vysvetliť postup 

prvej pomoci pri 

popálení 

hydroxidmi 

Demonštroval  

postup prvej 

pomoci pri 

popálení 

kyselinami 

Demonštroval 

postup prvej 

pomoci pri 

popálení 

hydroxidmi 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

Prezentácia - 

Referát 

 

Organické látky      10  Žiak má: Žiak:   
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Pojmy organickej 

chémie 

 

2 
 

Odborné predmety 

 

Matematika 

Ekológia 

Definovať predmet 

organická chémia 

Vysvetliť 

spoločenský 

a hospodársky 

význam organickej 

chémie 

Vysvetlil význam 

predmetu 

organická chémia 

Vysvetlil 

spoločenský 

a hospodársky 

význam organickej 

chémie 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

Vlastnosti uhlíka 

a organické 

zlúčeniny 

 

3  Popísať vlastnosti 

uhlíka 

a organických 

zlúčenín 

Vysvetliť prvkové 

zloženie 

organických látok 

Ovládať základné 

princípy 

názvoslovia 

organických látok 

Popísal správne 

vlastnosti uhlíka 

a organických 

zlúčenín 

Vysvetlil prvkové 

zloženie 

organických látok 

Prezentoval 

základné princípy 

tvorby názvoslovia 

organických látok 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 

 

Uhľovodíky a ich 

zdroje 

 

5  Poznať klasifikáciu 

uhľovodíkov, ich 

zdroje, 

charakteristiku a 

použitie 

Ovládať 

názvoslovie 

a vlastnosti 

alkánov, alkénov a 

alkínov 

Poznal klasifikáciu 

uhľovodíkov, ich 

zdroje, 

charakteristiku a 

použitie 

Uviedol 

názvoslovie 

a vlastnosti 

alkánov, alkénov a 

alkínov 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

Skupinová 

práca 
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Biolátky      8  Žiak má: Žiak:   

Chemické deje 

v živých 

organizmoch 

Prírodné látky 

 

1 Odborné predmety 

Matematika 

Ekológia 

 

 

Odborný výcvik 

Vysvetliť miesto 

biochémie 

v systéme 

chemických vied 

Vysvetlil význam 

biochémie 

v systéme 

chemických vied 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

 

Lipidy 

 

1 
 

Popísať chemické 

deje v živých 

organizmoch 

Uviesť príklady 

biochemických 

dejov 

Poznať vybrané 

prírodné látky a ich 

význam 

Popísal chemické 

deje v živých 

organizmoch 

Uviedol 3 príklady 

biochemických 

dejov 

Pozná vybrané 

prírodné látky a ich 

význam 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

Sacharidy 

 

1  Opísať vlastnosti, 

zloženie, 

klasifikáciu 

a biologický 

význam lipidov 

 

Uviedol vlastnosti, 

zloženie, 

klasifikáciu 

a biologický 

význam lipidov 

 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

skúšanie 

 

Kontrolná 

práca 

Ústne 

odpovede 
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Bielkoviny 

 

1  Opísať vlastnosti, 

zloženie, 

klasifikáciu 

a biologický 

význam sacharidov 

 

Uviedol vlastnosti, 

zloženie, 

klasifikáciu 

a biologický 

význam sacharidov 

 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

skúšanie 

 

 

Kontrolná 

práca 

Ústne 

odpovede 

 

Vitamíny 

 

1 Opísať vlastnosti, 

zloženie, 

klasifikáciu 

a biologický 

význam bielkovín 

Opísať vlastnosti, 

zloženie, 

klasifikáciu 

a biologický 

význam 

nukleových kyselín 

Opísal vlastnosti, 

zloženie, 

klasifikáciu 

a biologický 

význam bielkovín 

Vysvetlil 

vlastnosti, zloženie, 

klasifikáciu 

a biologický 

význam 

nukleových kyselín 

Písomné 

skúšanie 

 

 

 

Skupinová 

práca 

 

 

Enzýmy 

 

1 
Vedieť rozdeliť 

vitamíny podľa 

rozpustnosti, 

označovanie 

vitamínov 

a choroby 

v súvislosti 

s nedostatkom 

vitamínov  

Vedel rozdeliť 

vitamíny podľa 

rozpustnosti, 

označovanie 

vitamínov 

a choroby 

v súvislosti 

s nedostatkom 

vitamínov 

Písomné 

skúšanie 

 

 

Didaktický 

test 
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Hormóny                                     

 

1 
Vysvetliť význam 

enzýmov na 

priebeh 

chemických 

reakciách v živých 

organizmoch 

a a popíše ich 

špecifiká 

Vysvetlil význam 

enzýmov na 

priebeh 

chemických 

reakciách v živých 

organizmoch 

a a popísal 

biokatalytické 

účinky 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

Alkaloidy 

 

1 
 

Vedieť popísať 

činnosť 

endokrinných žliaz 

a vplyv hormónov 

na organizmus 

Vedel popísať 

činnosť 

endokrinných žliaz 

a vplyv hormónov 

na organizmus 

Ústne 

skúšanie 

Prezentácie 

projektov a 

referátov 

  
 

Opísať 

fyziologický 

účinok niektorých 

alkaloidov 

Opísal 

fyziologický 

účinok 3 

alkaloidov 

Ústne 

skúšanie 

Prezentácie 

projektov  

referátov 

 

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, písomné cvičenia a ústne 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 Matematika 

Časový rozsah výučby 2,2 hodín  týždenne, spolu 126 vyučovacích 

hodín 

Ročník  prvý,druhý 

Kód a názov študijného odboru  6421 L společné stravovanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu:   

 

Na vytvorenie predmetu sme integrovali 5 tematických celkov :  

 

17. Čísla, premenné a počtové výkony s číslami,  

18. Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy,  

19. Geometria a meranie,  

20. Kombinatorika  pravdepodobnosti, štatistika,  

21. Logika, dôvodenie, dôkazy. 

 

Matematické vzdelávanie je významnou súčasťou všeobecnej vzdelanosti. Vedie 

žiakov k pochopeniu kvantitatívnych vzťahov v prírode i spoločnosti, vybavuje poznatkami 

užitočnými v každodennom živote aj  pre chápanie technických alebo ekonomických 

súvislostí a pre odborné vzdelávanie. Matematické vzdelávanie sa výdatne podieľa na rozvoji 

samostatného a logického myslenia. Matematické vzdelávanie poskytuje žiakom ucelený 

systém poznatkov, ktoré im umožňujú štúdium daného odboru i uplatnenie v praxi a slúži ako 

základ pre ich ďalšie vzdelávanie. Matematika učí žiakov schopnosti aplikovať získané 

vedomosti a zručnosti pri riešení úloh z praxe, potrebe overovať správnosť získaného 

výsledku, používať pri spracovaní úloh  dostupné  komunikačné technológie. Okrem 

všeobecného základu cieľom vyučovania matematiky v stredných odborných školách je 

poskytnúť žiakom  vedomosti a zručnosti potrebné na úspešné zvládnutie odborných 

predmetov príslušného študijného odboru a pre výkon ich budúceho povolania. Na to je 

potrebné, aby žiaci získali pozitívny vzťah k matematike a primerané vedomosti z oblasti 

algebry,  planimetrie,  stereometrie, vrátane použitia analytickej metódy, zo základov 

matematickej analýzy, z kombinatoriky a zo základov teórie pravdepodobnosti a štatistiky.   

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 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. 

 

 

 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 
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Cieľom matematiky je komplexne rozvíjať žiakovu osobnost. Proces vzdelania 

smeruje k tomu, aby žiaci vedeli:  

Efektivne numericky počítať, používať a premieňať jednotky 

Vyhodnotiť informácie kvantitativného charakteru získané z rôznych zdrojov – 

grafov, diagramov, tabuliek,… 

Používať matematiku vo svojom budúcom živote 

Čítať s porozuměním svislé texty 

Rozvíjať svoju schopnosť vorientácie v rovine a priestore 

Pracovať s návodmi a tvoriť ich 

Samostatne analyzovať texty úloh 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

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 ( 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 

- 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, 
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- 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 

Čísla, premenné, počtové 

výkony s číslami 

 

Rovnice, nerovnice a ich 

sústavy 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Geometria a meranie Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Funkcie , tabuľky, diagramy Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

 

Kombinatorika 

pravděpodobnost, štatistika 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Logika, dôvodenie, dôkazy Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 
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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, ... 

Čísla, premenné, 

počtové výkony 

s číslami 

Rovnice, 

nerovnice a ich 

sústavy 

Petránek O. 

a kol.:Matematika pre 

študijné odbory SOŠ 

a SOU1.,2. časť, SPN 

Jirásek F. 

a kol.:Zbierka úloh 

z matematiky pre 

SOŠ a študijné 

odbory SOU 1. časť 

SPN 

Mikulčák J. a kol.: 

Matematické tabuľky 

pre stredné školy 

SPN 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

 Matematické, 

fyzikálne 

a chomické 

tabuľky pre 

stredné školy 

Kalkulačka  

 

Internet 

Geometria 

meranie 

Petránek O. 

a kol.:Matematika pre 

študijné odbory SOŠ 

a SOU1.,2. časť, SPN 

Jirásek F. 

a kol.:Zbierka úloh 

z matematiky pre 

SOŠ a študijné 

odbory SOU 1. časť 

SPN 

Mikulčák J. a kol.: 

Matematické tabuľky 

pre stredné školy 

SPN 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

 Matematické, 

fyzikálne 

a chomické 

taboľky pre 

stredné školy SPN 

Geometrické 

modelyKalkulačka  

Rysovacie 

pomôcky 

Internet 

Funkcie, tabuľky, 

diagramy 

Petránek O. 

a kol.:Matematika pre 

študijné odbory SOŠ 

a SOU,2. časť, SPN 

Jirásek F. 

a kol.:Zbierka úloh 

z matematiky pre 

SOŠ a študijné 

odbory SOU 1. časť 

SPN 

Mikulčák J. a kol.: 

Matematické tabuľky 

pre stredné školy 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

 Matematické, 

fyzikálne 

a chomické 

taboľky pre 

stredné školy SPN 

Geometrické 

modely 

Kalkulačka  

Rysovacie 

pomôcky 

Internet 
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SPN 

Kombinatorika 

pravděpodobnost, 

štatistika 

Petránek O. 

a kol.:Matematika pre 

študijné odbory SOŠ 

a SOU 4.časť, SPN 

Jirásek F. 

a kol.:Zbierka úloh 

z matematiky pre 

SOŠ a študijné 

odbory SOU 12 časť 

SPN 

 

Mikulčák J. a kol.: 

Matematické tabuľky 

pre stredné školy  

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

 Matematické, 

fyzikálne 

a chomické 

taboľky pre 

stredné školy SPN 

Geometrické 

modely 

Kalkulačka  

Rysovacie 

pomôcky 

Internet 

Logika, 

dôvodenie, 

dôkazy 

Petránek O. 

a kol.:Matematika pre 

študijné odbory SOŠ 

a SOU 4.časť, SPN 

Jirásek F. 

a kol.:Zbierka úloh 

z matematiky pre 

SOŠ a študijné 

odbory SOU 12 časť 

SPN 

Mikulčák J. a kol.: 

Matematické tabuľky 

pre stredné školy 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

 Matematické, 

fyzikálne 

a chomické 

taboľky pre 

stredné školy SPN 

Geometrické 

modely 

Kalkulačka  

Rysovacie 

pomôcky 

Internet 
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ROČNÍK:  Prvý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Matematika 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Čísla, premenné, 

výrazy  
12 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Čísla, premenné a 

počtové výkony 

6 Odborné predmety 

 

Vedieť porovnať 

príjmy a výdavky,  

zistiť splatnosť 

faktúry, vypočítať 

úroky, … 

Vedieť operácie 

s výrazmi  

Vedieť upravovať 

výrazy pomocou 

vzorcov 

Vie  porovnať príjmy a 

výdavky,  zistiť 

splatnosť faktúry, 

vypočítať úroky, … 

 

Vie operácie s výrazmi  

Vie upravovať výrazy 

pomocou vzorcov 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

individuálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

Didaktický 

test 

Písomná práca 

 
Výrazy 6 

Rovnice, nerovnice 

a ich sústavy 
30  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Lineárna rovnica 

o jednej neznámej 

5 Odborné predmety 

 

Vedieť riešiť lineárne 

rovnice a nerovnice 

Vedieť riešiť sústavu 

nerovníc s jednou 

neznámou 

Vedieť riešiť sústavu 

lineárnych rovníc 

s dvoma neznámymi 

Vedieť využiť rovnice, 

nerovnice a ich sústavy 

pri riešení slovných 

úloh 

Vie riešiť lineárne 

rovnice a nerovnice 

Vie riešiť sústavu 

nerovníc s jednou 

neznámou 

Vie riešiť sústavu 

lineárnych rovníc 

s dvoma neznámymi 

Vie využiť rovnice, 

nerovnice a ich sústavy 

pri riešení slovných 

úloh 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

individuálne 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď  

Didaktický 

test 

Písomná práca 

Lineárna nerovnica 

s jednou neznámou 

3 

Sústava lineárnych 

nerovníc s jednou 

neznámou 

3 

Sústava lineárnych 

rovníc s dvoma 

neznámymi 

6 
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Kvadratická rovnica a 

nerovnica 

5 
Vedieť riešiť 

kvadratické rovnice 

a nerovnice 

Vedieť riešiť 

exponenciálne rovnice 

Vedieť riešiť 

goniometrické rovnice 

Vie riešiť kvadratické 

rovnice a nerovnice 

Vie riešiť 

exponenciálne rovnice 

Vie riešiť 

goniometrické rovnice 

Exponenciálna rovnica 4 

Goniometrická rovnica 4 

Funkcie, tabuľky, 

diagramy 
24   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Lineárna funkcia 3 Odborné predmety 

 

Vedieť základné 

vlastnosti lineárnych, 

kvadratických, 

exponenciálnych 

funkcii,nepriamej 

úmernosti, zostrojiť 

graf a využívať ich pri 

slovných úlohách 

Vedieť odvodiť 

goniometrické funkcie 

z jednotkovej kružnice, 

zostrojiť grafy 

Vedieť riešiť slovné 

úlohy na všeobecný 

trojuholník 

Vie základné vlastnosti 

lineárnych, 

kvadratických, 

exponenciálnych 

funkcii,nepriamej 

úmernosti, zostrojiť 

graf a využívať ich pri 

slovných úlohách 

Vie odvodiť 

goniometrické funkcie 

z jednotkovej kružnice, 

zostrojiť grafy 

Vie riešiť slovné úlohy 

na všeobecný 

trojuholník 

 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

individuálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

Didaktický 

test 

Písomná práca 

Skupinová 

práca 

Kvadratická funkcia 4 

Nepriama úmernosť 3 

Exponenciálna funkcia 2 

Goniometrická funkcia 7 

Riešenie všeobecného 

trojuholníka 

5 
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ROČNÍK:  Druhý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  Matematika 2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodi

ny 

Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy hodnotenia Prostriedky 

hodnotenia 

Postupnosti 
20  

Žiak má: Žiak: 
  

Postupnosti-základné 

pojmy 

4 Odborné predmety  

 

 

Ovládať základné pojmy 

používané v časti postupnosti 

Vedieť vzťahy pre aritmetickú 

a geometrickú postupnosť 

Používať postupnosť vo 

finančnej matematike a riešiť 

úlohy z praxe 

 

 

 

 
 

 

Ovláda  základné pojmy 

používané v časti postupnosti 

Vie  vzťahy pre aritmetickú 

a geometrickú postupnosť 

Používa postupnosť vo 

finančnej matematike a riešiť 

úlohy z praxe 

 

 

 

 
 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne 

individuálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

Didaktický 

test 

Písomná 

práca 

Skupinová 

práca 

Aritmetická 

postupnosť 

6 

Geometrická 

postupnosť 

6 

Použitie postupnosti v 

praxi 

4 

Kombinatorika,   

pravdepodobnosť a 

štatistika 

30  
Žiak má: Žiak:   

Variácie 5 Odborné predmety 

 

 

 

 

Odborné predmety 

 

Vedieť základné pojmy 

z kombinatoriky 

 

Vedieť rozlíšiť úlohy 

na variácie, permutácie 

a kombinácie 

 

Ovládať počítanie 

s faktoriálom 

Vie základné pojmy 

z kombinatoriky 

 

Vie rozlíšiť úlohy na 

variácie, permutácie 

a kombinácie 

 

Ovláda počítanie 

s faktoriálom 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

individuálne 

Ústna 

odpoveď  

Didaktický 

test 

Písomná práca 

Skupinová 

práca 

Permutácie 5 

Kombinácie 

 

5 

Binomická veta 5 

Pravdepodobnosť 5 
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Štatistika 

 
5 

a kombinačnými  

číslami 

Poznať Pascalov 

trojuholník 

Chápať pojem náhodný 

jav a operácie medzi javmi 

Vedieť riešiť úlohy na 

pravdepodobnosť 

náhodného javu 

Vedieť základné pojmy 

zo štatistiky 

Poznať charakteristiky 

štatistického súboru 

a vedieť riešiť 

štatistické úlohy 

a kombinačnými  

číslami 

 

Pozná Pascalov 

trojuholník 

 

Chápe pojem náhodný 

jav a operácie medzi 

javmi 

Vie  riešiť úlohy na 

pravdepodobnosť 

náhodného javu 

Vie základné pojmy zo 

štatistiky 

Pozná charakteristiky 

štatistického súboru 

a vie riešiť štatistické 

úlohy 

 

skúšanie 

 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

individuálne 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď  

Didaktický 

test 

Písomná práca 

Skupinová 

práca 

Logika, dôvodenie,  

Dôkazy 

10  Žiak má: Žiak:   

Výroková logika 4 

Odborné predmety 

 

Chápať pojmy 

z výrokovej logiky 

Vedieť riešiť úlohy na 

dôvodnenie a dôkazy 

Chápe pojmy 

z výrokovej logiky 

Vie riešiť úlohy na 

dôvodnenie a dôkazy 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

individuálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

Didaktický 

test 

Písomná práca 

Skupinová 

práca 

Úlohy na dôvodnenia 3 

Úlohy na dôkazy 3 
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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, písomné cvičenia a ústne 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 Informatika 

Časový rozsah výučby 0,2 hodiny  týždenne, spolu 60 vyučovacích 

hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov študijného odboru  6421 L spoločné stravovanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu  INF 

 

Predmet informatika  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 (scanner, digitálny fotoaparát, 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 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 (60hodín). O zaradení 

predmetu do ročníka rozhodne riaditeľ školy po konzultácii so svojimi poradnými orgánmi. 

 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Poslaním vyučovania všeobecnovzdelávacieho 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 sa malo dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu 
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informatika a aplikovaním informačných technológií (IT) vo vyučovaní iných predmetov a v 

organizovaní a riadení školy. 

Cieľom vyučovania všeobecnovzdelávacieho 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 vo 

všeobecnovzdelávacom 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 konkrétnom 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. 
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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. 

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.  
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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 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

 

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 

 

 



 61 

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  2 hodiny týždenne, spolu 60 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 

Dodržiava zásady správania 

sa v učebni informatiky 
Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

 

Práca v sieti internet 
16  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Internet –  základné služby  

 

2 
 

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  

E-obchod, e-banking  

E-mail, ukladanie 

informácií a ich 

spracovanie vo WORDe 

Servery na tvorbu WWW 

stránok 

1 

1 

2 

1 

 

 
Poznať princíp www 

stránky 

Poznať internetové servery 

na tvorbu www.stránok 

Popísal princíp www 

stránky 

Pozná internetové servery 

na tvorbu www.stránok 

Práca na PC Práca na PC 

Tvorba www stránky na 

serveri 

5  
Vytvoriť vlastnú 

jednoduchú www stránku 

Vytvoril vlastnú 

jednoduchú www stránku 
Práca na PC Práca na PC 

Užívateľský softvér PC 
42  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
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Textový procesor WORD 

 

 

 

 

 

8  

Technika administratívy 

Úprava napísaného textu textu 

 

 

 

Vedieť formátovať text 

(tabuľky, číslovanie strán, 

hlavičy, päty, číslovanie 

strán, pozadie...) 

Vedieť pracovať 

s objektami 

Vedieť vytvoriť a použiť  

šablónu 

 

Naformátoval naoísaný text 

Opravil chyby v texte 

Použil objekty v dokumente 

Nakreslil tabuľku do 

dokumentu 

 

Práca na PC  Práca na PC  

Tabuľkový kalkulátor 

EXCEL 

 

 

 

10 
 

Ekonomické predmety 

 

Tvorba, úprava tabuliek 

 

Vedieť vytvoriť  tabuľku 

Vedieť naformátovať 

tabuľku 

Urobiť ďalšie funkcie  

Vytvoriť a formátovať graf 

 

Vytvorí jednoduchú 

tabuľku 

Naformátuje tabuľku (text, 

číslo, farba) 

Použije vzorce na výpočty 

v tabuľkách 

Vytvorí a naformátuje graf 

Práca na PC Práca na PC 

Databázy v EXCELI 

Databáza pre hromadnú 

korešpondenciu 

2 Technika administratívy 

Hromadná korešpondencia 

Vedieť vytvoriť jednoduchú 

databázu 

Vedieť usporiadať 

a filtrovať záznamy 

Vytvoril jednoduchú 

databázu 

Usporiadal a filtroval 

záznamy 

Práca na PC Práca na PC 

Súbory pre hromadnú 

korešpondenciu 

2  
Vedieť vytvoriť jednoduchý 

súbor pre hromadnú 

korešpondenciu 

Vytvoril jednoduchý súbor 

pre hromadnú 

korešpondenciu 

Práca na PC Práca na PC 

Program na tvorbu 

prezentácií             

POWER POINT 

 

12 

 

 

Ekonomické predmety,  

 

Tvorba prezentácií 

 

Vytvoriť jednoduchú 

prezentáciu 

Naformátovať vlastné 

animácie a prechody 

snímok 

Načasovať animáciu 

Vedieť prezentovať 

prezentáciu 

 

Vytvorí jednoduchú 

prezentáciu 

Naformátuje vlastné 

animácie a prechody 

snímok  

Načasuje animáciu 

Odprezentuje vlastnú 

prezentáciu 

Práca na PC Práca na PC 

Program na tvorbu 

videoprezentácií   

MovieMaker           

8 

 

Ekonomické predmety,  

 

 Prezentácia firmy 

 

Vytvoriť jednoduchú 

videoprezentáciu 

Naformátovať  prechody 

snímok 

Vložiť zvuk 

Vedieť prezentovať  

 

Vytvorí jednoduchú 

prezentáciu 

Naformátuje  prechody 

snímok  

Vložil zvuk 

Odprezentuje vlastnú 

Práca na PC Práca na PC 
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videoprezentáciu videoprezentáciu 

Práca s periférnymi 

zariadeniami 
1  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Tlačiareň 

 

1 
 

Všeobecnovzdelávacie 

a odborné predmety 

Použitie podkladov ktoré nie 

sú v elektronickej podobe 

Použitie tlačiarne pre úlohy a 

projekty 

Nastaviť dokument na tlač 

 

Nastavil dokument na tlač  

 
Práca na PC a 

tlačiarni  

Práca na PC  

Skener 

 

  Vedieť používať skener 

 

Zoskenoval a uložil obrázok 

Uložil výrez obrázka 

Práca na PC a 

skeneri  

Práca na PC  

 

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.  



 

 

Názov predmetu Telesná a športová výchova 

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

hodín 

Ročník  prvý,druhý 

Kód a názov študijného odboru 6421 L spoločné stravovanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu   

 

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 výchova v nadstavbovom štúdiu svojím obsahom nadväzuje na 

učivo učebných odborov strednej školy 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.  

 

Formy organizácie vyučovania v predmete telesná  a športová výchova 

V predmete telesná 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. Trieda sa delí na dievčatá a chlapcov. Žiaci sa na výučbu telesnej 

výchovy zásadne prezliekajú do športového úboru,  úbor a obuv udržiavajú v čistote! 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je 

umožniťžiakom 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 

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

telesnejvýchove a športu v nadväznosti na ich záujmy a individuálne potreby ako súčasť 

zdravéhoživotného štýlu a predpoklad schopnosti k celoživotnej starostlivosti o svoje zdravie. 

Špecifickým cieľom predmetu je, aby žiaci : 

 
prebralizodpovednosť za svoje zdra

zručnosti, ktoré súvisia so starostlivosťou o svoje telo,s aktívnym pohybovým režimom, s 

osobným športovým výkonom, zdravým životným

naplánovať si spôsoby rozvoja pohybových schopností pri zlepšovaní svojej pohybovej 

pohybových činností pri zdravotnýchporuchách a zdravotných oslabeniach, pri prevencii 

proti rozvoju civilizačních ochorení; 

zapojiť sa do spoluorganizovania športovej činnosti pre iných; 

m, vzdelávacej, výchovnej, socializačneja 

regeneračnej funkcii športových činností; 

zručnostiposkytnutia prvej pomoci; 

 osobného a verejného 

ohrozenia; 

 

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 ichosvojujú na 

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

kompetencie sa považujú - komunikácia v materinskom jazyku, komunikáciav cudzích 

jazykoch, matematická gramotnosť a kompetencie v oblasti prírodných vieda 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 kľúčovýchkompetencií 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 syntézua 

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 vyjadrovaťverbálne 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 

byťobjektívnym 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 siorganizovať čas, pozná životné priority a priority v starostlivosti o zdravie, vie sa 

podľa nichaj riadiť a dodržiavať základné pravidlá zdravého životného štýlu; žiak vie 

pozitívne prijímaťpodnety z iného kultúrneho a športového prostredia a zaujímať k nim 

hodnotové stanovisko; 

 

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

zhodnotiť svoje prednosti a nedostatky a v každej situácii vie predvídať následkysvojho 

konania; žiak rozvíja kompetenciu sebaovládania, motivácie konať s určitýmzámerom, 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; 

 

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 byťpohybová 

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 

 

 

Ciele jednotlivých modulov: 

 

Zdravie a jeho poruchy 



 

 
základným otázkam vzniku civilizačných porúch zdravia, zdravotných oslabení a 

princípom primárnej a sekundárnej prevencie; 

 aňovanie a 

stabilizovaniezdravotných porúch a oslabení žiaka a dôležitosť ich začlenenia do 

každodenního života; 

 
chorôb ako najúčinnejší spôsob starostlivosti o vlastné zdravie; 

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

 – základné zásady prvej pomoci; 

 

Zdravý životný štýl 

 vy a zdravého životného štýlu; 

 
súčasti optimálneho pohybového režimu; 

 
tréninkových mechanizmov na podporu zdravého životného štýlu 

 
využívať ich v dennom režime; 

 
tělovýchovných a športových činností v starostlivosti o zdravie; 

 vať si pohybový režim a vytvoriť si program vlastných 

pravidelných pohybových aktivít ako súčasť životného štýlu; 

 
činnosť vo svojom životnom štýle a spoluorganizovaní pohybového režimu iných osôb; 

 

rozvoj a osvojiť si potrebu pravidelnej pohybovej aktivity v dennom režime; 

 eho odpočinku v pohybovom režime žiakov; 

 

 

Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 

 
na telesný, funkčný a motorický rozvoj; 

 pri zlepšovaní 

pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti; 

 
pri telovýchovnej a športovej činnosti; 

 
výkonnosť; vedieť diagnostikovať pulzovú frekvenciu, 

 
pohybových schopností; 

 
predpokladu na vykonávanie záujmovej športovej činnosti; 

 

 

 

Športové činnosti pohybového režimu 



 

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

demonštrovať v činnosti; 

 ovú gramotnosť, využitie poznatkov, zručností a schopností 

v osobnom športovom výkone; 

 
športových disciplínach, organizovaní športovej aktivity; 

 onávania pohybu, konať fair play; 

 
pomocou rôznych lokomočných a športových prostriedkov; 

  prípadnému 

profesijnému uplatneniu sa v športe; 

 
motiváciu a estetický prejav prostredníctvom pohybu; 

 

 

Obsah jednotlivých modulov: 

 

Zdravie a jeho poruchy 

Poznatky o význame zdravia pre jednotlivca a pre spoločnosť, o vzťahu medzi zdravotnými 

návykmi a zdravotným stavom, vzťahu medzi športom a zdravím, o vzťahu človeka k 

životnému prostrediu. Poznatky o vplyve pohybu na opornú a pohybovú sústavu, o úprave 

funkcie tráviacej, dýchacej, obehovej zmyslovej a nervovej sústavy. Poznatky o všeobecných 

zásadách prvej pomoci. Charakteristiky niektorých porúch zdravia, ich vznik, bezpečnosť 

prišportovaní a veľkosť zaťažovania. Poznatky o prevencii pred civilizačnými, neinfekčními a 

nešpecifickými chorobami, o prevencii pred drogovými závislosťami látkovýmia nelátkovými 

a ďalšími rizikovými faktormi porúch zdravia a spôsobu života. 

Ponúkaný pohybový obsah modulu: 

Základná gymnastika, zdravotne orientované cvičenie, relaxačné a dýchacie cvičenie, 

cvičenie na držanie tela, technika základnej lokomócie, východiskové polohy, cvičeniena 

lavičkách, tanečné kroky a poskoky, špecifické cvičenia na jednotlivé poruchy zdravia, 

strečing, cvičenie s palicou a pod. 

Zdravý životný štýl 

Poznatky o pohybovom režime, o hygienických návykoch, o režime dňa, o správnom 

stravovaní. Poznatky o základných pojmoch vo výžive a zložení potravín, o správnych 

stravovacích návykoch, o škodlivých látkach v potravinovom reťazci, o poruchách príjmu 

potravy. Poznatky a zručnosti o životnom štýle, pohybovej gramotnosti, zdravotne 

orientovanej telovýchovnej a športovej aktivite. Pohybový program, denný pohybový režim, 

poznatky o režime práce a oddychu, o otužovaní, o prostriedkoch regenerácie a využití športu 

ako regeneračného prostriedku, o psychohygiene, o kalokagatii a olympizme. 

Ponúkaný pohybový obsah modulu: 

Všestranne rozvíjajúce cvičenia, systém cvičení Pozdrav slnku, 5 Tibeťanov, masáž, 

totálna relaxácia, jogging, chôdza s behom, sezónne činnosti, cvičenie v prírode, 

pohybové hry, didaktické hry, očná gymnastika, psychomotorika, hody na cieľ, 

prekážkové dráhy a pod. 

 

Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 

Poznatky o jednotlivých kondičných a koordinačných schopnostiach, o metódach rozvoja 

pohybových schopností, o metódach hodnotenia a testovania všeobecných pohybových 

schopností, o rozvoji pohybovej výkonnosti pomocou športových disciplín. Poznatky a 



 

zručnosti vo zvyšovaní telesnej zdatnosti, zaťažovanie v telovýchovnom a športovom procese, 

všeobecná a špeciálna pohybová výkonnosť, seba hodnotenie. 

Ponúkaný pohybový obsah modulu: 

Športové činnosti mobilizujúce energetické zdroje a optimalizujúce ich vplyv. Možno 

ichmerať v priestore, čase alebo v čase i priestore v štandardných podmienkach. 

Využiťcvičenia a prostriedky atletiky, lyžovania, korčuľovania, plávania, streľby, 

minigolfu, golfu a iných. Pohybové činnosti, ktoré prispievajú k rozvoju pohybových 

schopností a zvyšovaniu telesnej zdatnosti. Sem patria rôzne telovýchovné a športové 

činnosti kondičnej gymnastiky (cvičenie v posilňovni, posilňovacie cvičenia s vlastným 

telom,s náčiním, na náradí) aerobik, body styling, ropeskipping, cyklistika a pod. 

 

Športové činnosti pohybového režimu 

Poznatky o účinku jednotlivých športových činností na zlepšenie zdravia, o technike a taktike 

vykonávania športových disciplín, pravidlá vybraných športov, športová terminológia, 

športové prostredie, športový divák 

Ponúkaný pohybový obsah v module: 

Športové činnosti, pri ktorých podľa pravidiel dochádza k stretu medzi jednotlivcami. 

Vyžadujú ovládanie techniky pohybov vo vzťahu k súperovi, schopnosť predvídať a vôľu 

víťaziť. Výber činností z viacerých kontaktných športov najmä úderové, chvatové a pákové 

systémy: džudo, zápasenie, aikido, karate a ďalšie úpolové športy a individuálnych športov 

bez priameho kontaktu so súperom ako tenis, stolný tenis, bedminton. Majú poskytnúť 

žiakom poznatky o niektorýchbojových a individuálnych športoch a osvojenie si vybraných 

športových zručnostís prekonávaním súpera s akcentom na možnosť ich uplatnenia v 

živote,zorientovanie sa v základoch technika a taktiky sebaobrany.Športové činnosti 

uskutočňované v kolektíve podľa daných pravidiel.Charakteristickým znakom je súperenie 

medzi kolektívmi, vyžadujú kooperáciu vdružstve, vplývajú na rozvoj schopnosti anticipácie 

jednotlivcov i kolektívov a vôlezvíťaziť. Výber sa uskutočňuje zo športových i netradičných 

hier: basketbal,hádzaná, volejbal, futbal, rugby, vodné pólo, nohejbal, hokej, florbal, 

fresbeeultimate, futsal, hokejbal, indiaca, korfbal, plážový volejbal, ringo, softbalteeball, 

streetbasketbal, bejzbal, boccia, kolky, petanque a iné. Majú prispieť krozvoju osobnosti 

žiaka, ku pracovnej kooperácii a komunikácii, zlepšiť anticipáciupartnera, rozvinúť 

toleranciu, vôľu, zdokonaliť osvojené herné činnosti jednotlivca akolektívu, vedieť posúdiť 

kvalitu herných činností a herných kombinácií vo vzťahu krevencii porúch a ochrane zdravia, 

preukázať uplatnenie herných činnostía kombinácii v hre, v zápase, vo svojom pohybovom 

režime a pri rozvoji funkčnosti jednotlivých orgánov tela. 

Športové činnosti charakteristické kreativitou a ovládaním pohybovej formy na náradí, s 

náčiním a bez náčinia, pri ktorých sú zvýraznené rozličné estetické prejavy a cit pre rytmus. 

Výber telovýchovných a športových činností tvorí: tanec, športová gymnastika, moderná 

gymnastika, základná gymnastika, plávanie, akvabely, jóga, pilates, krasokorčuľovanie, 

skoky na trampolíne, rope skiping, psychomotorické cvičenia, zdravotne orientované 

cvičenia, taichi, cvičenie vovode, akvaerobik. Aktivity charakteru súťaži ako napr. 

gymteam, tvorba pohybovejskladby, pódiové vystúpenia a iné. Sledujú rozvíjanie 

tvorivosti a estetického prejavu pri pohybovej činnosti, rozvíjanie koordinácie pohybov 

celého tela v prostore a jednotlivých častí tela navzájom, spoznávanie súladu hudby a pohybu, 

vnímanie rytmu pohybu ako nástroja rytmu dýchania a činnosti srdcovo-cievnej sústavy, 

rozvojmyslenia a duševnej pohody, vytvárania pozitívnych zážitkov a vzťahu k pravidelnému 

pohybu na základe osvojených pohybových zručností kreatívnych individuálnych a 

estetických športov, dokázať ich spoznávať, pociťovať a rozumieť im. Športové činnosti 

charakteristické premiestňovaním sa v prírodnom prostredí,adaptovaním sa na zmeny 

tohto prostredia. Z prostredia vplývajú na člověka vzduch, voda, zem, sneh, skaly, hory, 



 

pláže a iné, v ktorých podmienkach sa pohybové aktivity uskutočňujú. Vo výbere sú športy: 

bežecké a zjazdové lyžovanie, snowboarding, kanoistika, veslovanie, plávanie, turistika, 

kolieskovékorčuľovanie, severská chôdza, biatlon, jogging, orientačný beh, lezenie, 

kempovanie, cyklistika, zlaňovanie, a iné. Zmyslom je, aby žiak spoznal pôsobenie a 

využitie prírodných síl na realizáciu telovýchovných a športových činností, získal schopnosť 

lepšej orientácie v prostredí a premiestňovania sa v prirodzenom prostredí s ľubovoľným 

lokomočným a premiestňovacím prostriedkom, zlepšenie adaptácie organizmu, otužilosti a 

získavanie schopnosti prekonávania prekážok. Zmyslom je ďalej zdokonalenie osvojených 

pohybových zručností aspoň z jedného zimného, jedného letného športu a jedného športu vo 

vode, získanie základných zručností z ďalších športov vykonávaných v prírode a 

prostredníctvom nich vytváranie vzťahu k aktivite a poznaniu pohybových a prírodných 

vplyvov při starostlivosti o zdravie. 

 

Proces 

Úlohou každého učiteľa telesnej výchovy je, aby vychádzajúc z hlavných cieľov s 

prihliadnutím na rozvoj kompetencií žiakov, na ich vývin, predpoklady, záujmy a podmienky 

školy vypracoval sám programy vyučovania telesnej výchovy pre jednotlivé skupiny žiakov. 

Dôraz kladie na prispôsobenie programov vývinovým etapám a mládeže, a to nielen 

chronologickému veku, ale hlavne biologickým, funkčným a psychickým predpokladom, s 

osobitným zreteľom na individuálne osobitosti každého žiaka Tieto programy schvaľuje 

predmetová komisia telesnej výchovy (na škole sa utvára pri najmenej troch učiteľoch telesnej 

výchovy), jej vedúci v tejto činnosti pôsobí ako koordinátor. Schválené programy sú súčasťou 

plánu práce predmetovej komisie a plánu práce školy.  

 

 

Hodnotenie žiakov 

Za najdôležitejšie pri hodnotení žiaka v telesnej a športovej výchove sa považujenielen to, aké 

dôsledky zanechala táto činnosť na zlepšení jeho zdravia, pohybovej gramotnosti a 

výkonnosti, telesnej zdatnosti, ale vo väčšom rozsahu aj to, či žiak získal k tejto činnosti 

vzťah, či sa na nej so záujmom zúčastňoval, a to nielen v čase povinného vyučovania, ale aj 

mimo neho, či pociťoval z nej radosť a potešenie, či sa stala súčasťou jeho životného štýlu. 

Preto za základné ukazovatele hodnotenia žiaka sa považuje: 

1. posúdenie prístupu a postojov žiaka, najmä jeho vzťahu k pohybovej aktivite 

avyučovaniu telesnej a športovej výchovy a jeho sociálneho správania a adaptácie;  

2. rozvoj telesných, pohybových a funkčných schopností žiaka, najmä rozvoj zdravotne 

orientovanej telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti s prihliadnutím na individuálne 

predpoklady žiaka; 

3. proces učenia sa, osvojovania, zdokonaľovania a upevňovania pohybových zručností a 

teoretických vedomostí, najmä orientácia v obsahu učebných programov zostavených 

učiteľom. 

Hodnotenie vzťahu žiaka k telesnej a športovej výchove realizuje učiteľ nielen na základe 

dlhodobého sledovania prejavov žiaka na vyučovaní, pri ktorej si všíma najmä jeho aktivitu, 

snahu, samostatnosť a tvorivosť, ale aj na základe jeho aktivity a angažovanosti v školskej i 

mimoškolskej záujmovej telovýchovnej a športovej činnosti. Úroveň poznatkov v telesnej 

výchove a športe posudzuje priebežne v procese a môže si na to vytvárať i pomocné 

vedomostné testy. Na hodnotenie telesného rozvoja, telesnej zdatnosti a všeobecnej 

pohybovej výkonnosti sa odporúča používať batérie somatometrických a motorických testov. 

Testy všeobecnej motorickej výkonnosti (ľah-sed za 1 min., 12-min beh alebo vytrvalostný 

člnkový beh v telocvični, skok do diaľky z miesta, člnkový beh 4 x 10 m) sa vykonávajú v 1. 

ročníku na začiatku a na konci školského roku a v ostatných ročníkách vždy na konci 



 

školského roku. Na hodnotenie zvládnutia obsahu učebných programovpoužíva učiteľ 

pomocné posudzovacie škály, využíva testy špeciálnej pohybovej výkonnostia pridržiava sa 

štandardov.Súhrnné hodnotenie žiaka je vyjadrené na vysvedčení. Ide o také úhrnné 

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. 

 

Organizačné formy povinného vyučovania telesnej a športovej výchovy 

 

Vyučovacia hodina 

Základnou organizačnou formou je 45 minútová vyučovacia hodina telesnej a 

športovejvýchovy. Zúčastňujú sa jej všetci žiaci zaradení do I. a II. zdravotnej skupiny. Žiaci 

so zdravotným oslabením (III. zdravotná skupina) sa zaraďujú do oddelení zdravotnej telesnej 

výchovy. Pre takýchto žiakov je potrebné vytvárať podmienky na samostatné povinné 

vyučovacie hodiny zdravotnej telesnej výchovy. Obsah vyučovania sa realizuje podľa 

samostatných učebných osnov. V prípade, že žiak nie je zaradený dooddelenia zdravotnej 

telesnej výchovy, žiaka ponecháme na vyučovacích hodinách telesnej a športovej výchovy s 

intaktnými žiakmi a realizujeme integrované vyučovanie. Zásady integrácie na hodinách 

telesnej výchovy sú uvedené v učebných osnovách zdravotnej telesnej výchovy (Učebné 

osnovy zdravotnej telesnej výchovy pre stredné školy (ISCED 3A,B) – č. CD-2004-

3180/6220-1:095, platné od 1.9.2004 ) Žiak môže byť oslobodený od účasti na vyučovaní 

telesnej a športovej výchovy iba na návrh lekára.Bezpečnosť pri vyučovaní zabezpečuje 

učiteľ svojou prítomnosťou po celý čas vyučovacej hodiny, dôsledným uplatňovaním obsahu 

učebných osnov, premyslenou a účelnou organizáciou práce, používaním adekvátnych 

vyučovacích metód a foriem, vydávaním presných a zreteľných povelov na riadenie činnosti, 

vysvetľovaním a důsledným uplatňovaním zásad bezpečnosti pri práci v rôznych 

podmienkach telovýchovného procesu, sústavným overovaním bezpečnosti a funkčnosti 

náradia pred jeho používaním a zřetelným označením poškodeného náradia a náradia 

nezodpovedajúceho technickým normám. Ak nastane úraz, okamžite poskytne učiteľ prvú 

pomoc, zabezpečí lekárskeošetrenie, oznámenie rodičom a napíše záznam o úraze. Žiaci 

používajú na hodinách zodpovedajúci cvičebný úbor, ktorý zodpovedá zásadám bezpečnosti a 

hygieny telovýchovnej činnosti. Na formy povinného vyučovania nadväzujú rôzne formy 

záujmovej telesnej a športovej výchovy za spolupráce s rodičmi a ostatnými učiteľmi školy.  

 

Výstupný vzdelávací štandard 

 

Zdravie a jeho poruchy 

a) Obsahový štandard 

Pojmy a symboly 

Zdravie, zdravotný stav, zdravotné návyky, hygiena, poruchy zdravia, zdravotné oslabenie, 

zdravotné postihnutie, civilizačné choroby, správne držanie tela, primárna a sekundárna 

prevencia, nebezpečenstvo závislostí, prvá pomoc, životné prostredie, oporná a pohybová 

sústava, dýchacia sústava, obehová sústava a vplyv pohybu na ich rozvoj. 

b/ Výkonový štandard 

Žiak vie: 

  

 ; 

 mať schopnosti diskutovať o problematike týkajúcej sa zdravia, civilizačných 

chorôb, hľadať a realizovať riešenia v tejto problematike; 



 

  

  

 ntifikovať telesné, psychické, duševné a sociálne aspekty pohybu, športu 

vo vzťahu k zdraviu; 

  

 

 

Zdravý životný štýl 

 

a) Obsahový štandard 

Pojmy a symboly 

Psychohygiena, stres, zloženie potravín, hodnota potravín, výživové doplnky, zdravý životný 

štýl, pohybový program, pohybový režim, zdravotne orientovaná pohybová aktivita, tvorba 

pohybového programu, kalokagatia, olympizmus, aktívny odpočinok.  

b) Výkonový štandard 

Žiak vie: 

 ať ich význam pre zdravú výživu; 

  

  

  

 e použiť; 

  

 
štýlu; 

 

Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 

a) Obsahový štandard 

Pojmy a symboly 

Sila, vytrvalosť, rýchlosť ako kondičné pohybové schopnosti, koordinačné schopnosti, 

rovnováhová schopnosť, stabilita a labilita tela, napnutie a uvoľnenie svalov tela, kĺbová 

pohyblivosť, ohybnosť chrbtice, priestorová orientácia, rozvoj pohybových schopností, 

motorické testy, testová batéria, pohybová výkonnosť, diagnostika telesného rozvoja a 

pohybovej výkonnosti, telesná zdatnosť, aeróbna činnosť, anaerobná činnosť, fitnes, wellness. 

 

b) Výkonový štandard 

Žiak vie: 

  vzhľadom na svoju kondíciu a 

potrebu zdravia, poznať metódy a zásady rozvoja sily rôznych svalových skupín 

s využitím viacerých pohybových prostriedkov; 

 
rýchlosti a vytrvalosti, dokáže preukázať zmenu rozvoja týchto pohybových schopností a 

zostaviť program ich rozvoja na udržanie a skvalitnenie zdravia; 

 
úroveň ich rozvoja činnosťami pre denný režim; 

 vne držať telo, uvedomiť si princípy stability a lability tela pri pohybe 

v rôznych situáciách, poznať zásady rozvoja kĺbovej pohyblivosti a ohybnosti chrbtice 

prevencie pred vznikom porúch, vie vybrať a uplatniť cvičenia rozvoja vo svojom 

pohybovom režime; 



 

 
zaťažením a zhodnotiť svoju motorickú úroveň; 

 
zdatnosti a pohybovej výkonnosti; 

  zručnosti pri rozvoji jednotlivých pohybových 

schopností, 

 dokáže si vytvoriť individuálny program ich rozvoja a prezentovať vzťah k pohybu; 

 

Športové činnosti pohybového režimu 

Športové činnosti, pri ktorých podľa pravidiel dochádza k stretu medzi jednotlivcami 

a) Obsahový štandard 

Pojmy a symboly 

Úpolové športy, etika boja, sebaobrana, chvaty, pákové a úderové systémy, bezpečnosť 

športu, športový výstroj, súper, protivník, športové súťaže, predvídanie, rychlost reakcie, 

protihráč, individuálne športy; 

b) Výkonový štandard 

Žiak vie: 

 
individuálního športu; 

 
priamym alebo sprostredkovaným spôsobom; 

 ybrané činnosti z bojových a sebaobranných techník; 

  

  

 

Športové činnosti uskutočňované v kolektíve 

a) Obsahový štandard 

Pojmy a symboly 

Herná činnosť jednotlivca, herné kombinácie, herná zručnosť, hra, pohybová hra, športová 

hra, raketa, pálka, bránka, kôš, individuálny výkon, kolektívny výkon, súťaž, zápas,fair play, 

taktika, technika, psychická príprava, súper, herné náčinie. 

b) Výkonový štandard 

Žiak vie: 

 
činnosťami a kombináciami v danej hre a využitie ich v aktivitách pre zdravie; 

  

 aktike, medzi individuálnym a 

kolektívnym výkonom,  demonštrovať využitie komunikačných zručností, konať        

v zásadách fair play , 

 dokáže zaznamenať a analyzovať zo záznamu hernú situáciu; 

 spoň o jednu 

športovú hru; 

  

 
s raketou alebo pálkou a cit pre kooperáciu a komunikáciu; 

 ností jednotlivca z loptových hier 

s výsledným efektom dosiahnutia gólu, koša, bodu; 

  

 



 

Športové činnosti kreatívne a estetické 

a) Obsahový štandard 

Pojmy a symboly 

Kreativita, estetika, estetický pohyb, estetické športy, hodnotová orientácia, hudba, rytmus, 

takt, melódia, hudobno - pohybová výchova, výrazový prostriedok, zážitok,prežívanie. 

 

b) Výkonový štandard 

Žiak vie: 

 
výrazovými prostriedkami na zlepšenie funkcie orgánov tela; 

 
pohybových činností a prezentovať úroveň myslenia, stavu nervovej sústavy; 

 ektívnu pohybovú väzbu; 

 
pohybovú skladbu (napr. grafický záznam pohybovej skladby); 

 
kultúrou tela; 

 
ukážkou; 

  

 

Športové činnosti v prírodnom prostredí 

a) Obsahový štandard 

Pojmy a symboly 

Prírodné prostredie, pohybová činnosť v teréne, druhy terénov, premiestňovanie a pobyt v 

prírode, ochrana človeka a prírody, adaptácia na prírodné prostredie, vodné prostredie, pohyb 

vo vode, cvičenie vo vode, bezpečnosť pohybu v prírode, zelené hry, adrenalínové športy, 

zážitkové učenie, prvá pomoc 

 

b) Výkonový štandard 

Žiak vie: 

  

 
prostredí, v zimnej a letnej prírode; 

 ania a účinku pohybových aktivít vo vodnom 

prostredí a vie vykonať ukážku zdolávania vodného prostredia; 

 
riziko pobytu a športovej činnosti ; 

 mného športu a plávania; 

 
pri zdravotnej poruche; 

 
aktivitu v prírode; 

 

Ochrana života a zdravia 

 

1. Charakteristika učiva 

Povinné učivo „Ochrana života a zdravia“ (OŽZ) sa v stredných školách realizuje 

prostredníctvom vyučovacích predmetov štátneho vzdelávacieho programu a obsahom 



 

samostatných organizačných foriem vyučovania – účelových cvičení a kurzu. Aplikuje sa v 

ňom učivo, ktoré bolo v minulosti súčasťou ochrany človeka a prírody (OČP). Z jeho obsahu 

bola vyčlenená ochrana prírody a dopravná výchova do samostatných oblastí  štátneho 

vzdelávacieho programu. Ochrana života a zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti 

žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, tiež při pobyte a 

pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutečností ohrozujúcich 

človeka a jeho okolie. 

 

Ciele 

Povinné učivo, ktoré nie je samostatným predmetom v nadväznosti na vedomosti a zručnosti 

získané v nižšom sekundárnom vzdelávaní, poskytuje žiakom potrebné teoretické vedomosti, 

praktické poznatky a formuje ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež 

zdravia a života iných ľudí.Formatívna a informatívna zložka učiva sa prezentuje činnosťou 

žiakov: 

a) morálnou, ktorá tvorí základ ich vlasteneckého a národného cítenia, 

b) odbornou, ktorá im umožňuje osvojenie vedomostí a zručností v sebaochrane a     

poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života, 

c) psychologickou, ktorá pôsobí na proces adaptácie v požiadavkách závažových     situácií, 

d) fyzickou, pre ktorú je charakteristická tvorba predpokladov na dosiahnutie vyššej      

telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž      náročných 

životných situácií. 

 

Kompetencie preberaného učiva zahŕňajú individuálne, medziľudské aspekty a pokrývajú 

formy správania, ktoré jednotlivec využíva na efektívnu a konštruktívnu účasť na 

spoločenskom živote v prípadoch riešenia konfliktov. Základné zručnosti v rámci tejto 

kompetencie zahŕňajú schopnosť účelne komunikovať v rozličných prostrediach a situáciách 

ohrozujúcich život a zdravie človeka. Tieto spoločenské a občianske kompetencie by mali 

ovplyvniť schopnosť žiakov zvládať stres a frustráciu, komunikáciu s inými ľuďmi a 

solidaritupri riešení problémov širšej komunity ľudí. 

 

2. Obsah a realizácia učiva 

 

Učivo na ochranu života a zdravia vo vyššom sekundárnom vzdelávaní nadväzuje na výchovu 

a vzdelávanie žiakov v tejto oblasti z nižšieho sekundárneho vzdelávania. Je súčasťou 

všeobecnovzdelávacích aj odborných predmetov a samostatných obligatórnych foriem 

vyučovania. 

 

2.1. Učivo povinných vyučovacích predmetov 

Vyučovacie predmety štátneho programu vzdelávania sú základným prostriedkom 

rozširovania poznatkov a vedomostí žiakov o ochrane človeka a jeho zdravia, ktoré získali 

predchádzajúcim štúdiom. Dôsledným plnením cieľov a obsahu všetkých predmetov sa 

napĺňajú aj kompetencie a ciele programu ochrany života a zdravia. 

 

2.3. Učivo začlenené do vybraných vzdelávacích oblastí 

Témy uvedené v nasledujúcej časti textu sú iba pomocným návodom na dopracovanie obsahu 

učiva na ochranu života a zdravia, ako potrebnej súčasti všeobecného vzdelania absolventa 

vyššieho sekundárneho vzdelávania. 

a) Človek a jeho svet, umenie a kultúra 

- listina základných práv a slobôd, 



 

- Charta OSN, Dohody o ľudských právach, Deklarácie VZ OSN (Deklarácia práv dieťaťa,    

Deklarácia o práve národov na mier a ďalšie), 

- obrana Slovenskej republiky (Zákon o obrane, Branný zákon, Zákon NR SR č. 42/1994   Z. 

z. o civilnej ochrane obyvateľstva, Zákon o civilnej službe),- Ženevské dohody o ochrane 

obetí ozbrojených konfliktov,- medzinárodný terorizmus, prostriedky prevencie a ochrany 

pred terorizmom. 

b) Človek v priestore a čase 

 

Dejepis 

Starovek - rozvoj telesnej zdatnosti a kultúrnosti,- olympijské hnutie (kalokagatia). Stredovek 

- štátne útvary našich predkov a formovanie národného povedomia,Veľkomoravská 

ríša,Novovek - priemyselné revolúcie – vznik nevyhnutnosti ochrany človeka a jeho zdravia,- 

počiatky starostlivosti štátu o ochrane pracovníkov, vznik štátneho dozoru nad bezpečnosťou 

práce, - ochrana detí a detskej práce, emancipácia žien a ich ochrana. Najnovšie - použitie 

zbraní hromadného ničenia, dejiny - Konferencia o európskej bezpečnosti a spolupráci 

(Helsinky 1975),- dohody veľmoci o odzbrojení . 

  

c) človek a príroda 

Fyzika 

Mechanika kvapalín– tlaková vlna, podtlak ako dôsledok tlakovej vlny, použitie prúdnic pri 

hasení požiarov,a plynov - meranie rýchlosti prúdenia,  bezpečnosť leteckej dopravy (vzdušné 

víry). Gravitačné pole - lety umelých kozmických telies, kozmické projekty v prospech  

ľudstva. Molekulová - účinok tepelného žiarenia na ľudský organizmus, prvá pomoc, fyzika a 

- premena tepla na mechanickú prácu (nábojnica, spaľovacia termodynamika komora 

reaktívnych motorov). Vlnenie - zisťovanie zdroja zvuku, určovania polohy a odhad 

vzdialenosti zdroja zvuku,- pozorovanie v noci,- fyzikálna podstata hluku, šírenie hluku od 

zdrojov, nadmerný hluk na pracovisku, psychohygienické účinky hluku na človeka a ich 

vplyv na pracovnú úrazovosť. Elektrina a - statická elektrina, zákaz plnenia ľahko zápalných 

kvapalín do magnetizmus nádob z plastov,- nebezpečie požiaru v prašnom prostredí, - zásady 

použitia hasiacich prístrojov pri hasení elektrických zariadení, - ochrana pred nebezpečným 

dotykovým napätím,- vplyv klimatických podmienok na kapacitu zdroja, pohotovosť techniky 

pre ochranu človeka a prírody,- nebezpečie požiaru vplyvom skratu,- princíp dozimetrických 

prístrojov,- princíp buzoly, - princíp signalizačných zariadení,- princíp radarov, - princípy 

vyhlasovania nebezpečenstiev (signalizácia, varovné signály), - vplyv magnetických polí na 

človeka, - bezpečnosť pri práci s elektrickým zariadením. Optika - princípy periskopov a 

ďalekohľadov, - využitie svetlometov na ochranu človeka,- samonavádzacie zariadenia,- 

nebezpečie zo svetelného žiarenia (svetelný impulz),- využitie lasera, ochrana pri jeho 

využívaní,- význam osvetlenia pracovísk, jeho vzťah na produktivitu a kvalitu práce a na 

pracovné úrazy. Základy - rádioaktívne žiarenie ako ničivý faktor jadrových zbraní, choroba z 

mikrosveta ožiarenia, jednotky ožiarenia SI, jadrovej - ochranné vrstvy, polovrstva, kryty a 

úkryty,fyziky - ničivé účinky neutrónového žiarenia a ochrana proti nemu, - využitie 

rádioaktivity v prospech ľudstva, - ochrana pracovníkov pred ionizujúcim žiarením, - princípy 

jadrových zbraní, - kolektívna a individuálna ochrana pred účinkami jadrových zbraní, - 

medzinárodné organizácie na mierové a bezpečné využívanie energie. Astrofyzika - využitie 

kozmických technických prostriedkov v prospech ľudstva.  

Chémia 

Všeobecná - chemické zbrane,chémia - termochémia, výbušniny a trhaviny, - protipožiarna 

ochrana, - porovnať nebezpečné účinky oxidu uhoľnatého a uhličitého (CO a CO2) na ľudský 

organizmus a prírodu , - uviesť konkrétne príklady ohrozenia človeka týmito oxidmi,možnosti 

prevencie a opatrenia z hľadiska bezpečnosti a ochranyzdravia človeka,- prvá pomoc pri 



 

otrave oxidom uhoľnatým,- oxidy dusíka ako zložky exhalátov a ich škodlivé účinky na 

človeka a prírodu (jedovaté účinky na zdravie, kyslé dažde,skleníkový efekt, smog), 

Biológia 

Jadrové - otrava hubami, poskytnutie prvej pomoci  organizmy - prvoky ako indikátory 

znečistenia vôd,- kliešťovité prenášače infekčných ochorení. Životné funkcie - využitie 

rádioaktivity ako stimulátora rastu rastlín, - použitie herbicídov ako ničivých prostriedkov, 

- zánik života znemožňovaním fotosyntézy (jadrová zima). Biológia - rozcvičovanie ako 

prevencia pred úrazmi, 

g) Zdravie a pohyb 

Telesná výchova 

Všeobecné poznatky - význam hygieny a bezpečnosti pri praktických činnostiach, - negatívny 

vplyv drog a liehových nápojov na fyzickú zdatnosť,    pohybovú výkonnosť,  psychickú 

odolnosť a vývoj organizmu, - význam poradovosti pre ochranu a bezpečnosť jednotlivca a    

skupín, -  pri cvičení a spoločnej činnosti, rešpektovanie pravidel    správania sa , - informácie 

o športových udalostiach v SR a vo svete.   Atletika - prekonávanie prírodných prekážok, beh 

v teréne, hody,   skoky, šplh, odhad krátkych vzdialeností pre hod, skok, šplh, zoskok,   zosun, 

pád nosenie bremena a prenos zraneného, - zásady poskytovania zdravotníckej prvej pomoci 

pri   cvičeniach, - povrchové poranenie, podvrtnutie, vykĺbenie. Športové hry - význam a 

rozvíjanie niektorých zručností hernými prostriedkami: Úpoly - obrana proti držaniu 

(chvatom), škrteniu, úderom, kopom 

 

 

1  Stratégia vyučovania 

 

Pri vyučovaní sa budú používať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov 

tematického 

celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

1. Všeobecné 

poznatky 

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   

    -basketbal Metóda riadenej hry,voľnej hry  

4.Gymnastika  Hromadné,skupinové,individuálne 

5.Kondičné 

a všestranne 

rozvíjajúce 

cvičenia 

 Hromadné,skupinové,individuálne 

6.Úpoly   

7.Plávanie   

8.Šport 

a pobyt 

v prírode 

  



 

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 

 Športová 

gymnastika 

   

5. Kondičné  a všestranne rozvíjajúce 

cvičenia 

Kondičná 

gymnastika 

DVD Činky, posilňovacie stroje Internet, odborné časopisy 

6.Úpoly Úpoly v školskej 

TEV.  

DVD Zinenky Internet 

7.Plávanie 

8.Šport a pobyt v prírode                          

 

Plávanie DVD Nadľahčovacie prostriedky 

Stany,lopty,buzoly, mapy, 

lano, granát 

I

n

t

e

r

n

e

t

   



 

ROČNÍK: Prvý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Telesná a športová výchova  1 hodina týždenne, spolu 33vyučovacích 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 
3 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Hygiena,BOZP 

Teória a význam TSV 

1 

2 

Biológia 

Etická výchova 

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,kľuky-d,sed-ľah 

2 Etická výchova 
Absolvovat testy VPV Absolvoval výkonostné 

štandardy 
Praktické 

činnosť 

Výkon 

Atletika 
8  

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 

Biológia 

Zdravoveda 

Etická výchova 

Zúčastniť sa aktívne hodín 

atletiky 

Zúčastnil sa merania  

výkonov 
Praktická 

činnosť 

Výkon 

Športové hry-

volejbal,basketbal 
16  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Herné činnosti 

jednotlivca,herné 

kombinácie,hra, 

     8 

 

 

 

Etická výchova 

 

 Osvojiť si HČJ,základy hry 

 

 

 

Absolvoval hodnotenie HCJ a 

herného  

výkonu a vedel sa aktívne 

Praktická 

činnosť 

 

Herný 

prejav 

 



 

hodnotenie-volejbal 

 

 
zapojiť do hernej činnosti 

  

Herné činnosti 

jednotlivca,herné 

kombinácie,hra, 

hodnotenie 

                -basketbal          

 

8 

 

 

 

 

 

 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 

 

 

 

 

 

 

Žiak má: 
 

 

Žiak: 
 

 

 

 

   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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROČNÍK: Druhý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Telesná a športová výchova 1 hodina týždenne, spolu 30vyučovacích 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 
2 

 

 
 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Hygiena, BOZP 

Teória a význam TSV 

1 

1 

Etická výchova 

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 Etická výchova 
Absolvovat testy VPV Absolvoval výkonostné 

štandardy 
Praktická 

činnosť 

Výkon 

Atletika 
8  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Technika behu, atlet. abeceda 

Rozvoj vytrvalosti-cezpoľný beh 

Hod granátom 

Rozvoj bežeckej rýchlosti-

100m,skok do diaľky,výšky 

Kontrola a hodnotenie 

2 

 

 

6 

Zdravoveda 

Etická výchova 

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  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Herné činnosti jednotlivca,herné 

kombinácie, hra, hodnotenie-

volejbal 

 

    

8 

 

 

Zdravoveda 

Etická výchova 

 

 

 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 

 

 

 

 

 

 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 
 

 

 

Žiak má: 
 

 

Žiak: 
  

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. 

 



 



 



 

 

 

                                                                                    UUččeebbnnéé  oossnnoovvyy 

ooddbboorrnnýýcchh    pprreeddmmeettoovv  

 

 

Názov a adresa školy Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin 

Názov školského vzdelávacieho 

programu 

STRAVOVACIE SLUŽBY 

Kód a názov ŠVP 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby 

Kód a názov študijného odboru 6421 L Spoločné stravovanie 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia  denná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Charakteristika predmetu 

 

     Cieľom predmetu je oboznámiť žiakov so základnými pojmami používanými v oblasti 

hotelierstva a hotelových služieb, so štruktúrou hotelových služieb. Poznajú produkt hotela. 

     Žiaci sa oboznámia s hotelovými službami, so štandardom a úrovňou poskytovaných 

služieb v jednotlivých typoch ubytovacích zariadení, spoznajú rozličné kategórie a triedy 

ubytovacích zariadení, pochopia nevyhnutnosť poskytovania kvalitných a komplexných 

služieb. 

    Predmet sa venuje aj vývojovým trendom v hotelierstve, žiaci poznajú najznámejšie 

hotelové spoločnosti a hotelové reťazce u nás a vo svete, najvýznamnejšie ubytovacie 

zariadenia najvyššej triedy v Slovenskej republike a v zahraničí. 

     Žiaci sa oboznámia so štruktúrou a hierarchiou pracovníkov v ubytovacom zariadení, 

poznajú náplň ich práce. Naučia sa viesť základnú hotelovú dokumentáciu. Súčasťou 

vyučovacieho predmetu Hotelové služby je aj odborná exkurzia, zameraná na prehliadku 

ubytovacích kapacít. 

     Vo výučbe je dôležité rešpektovať súčasný stav a úroveň hotelierstva v jednotlivých 

regiónoch a strediskách cestovného ruchu, ako aj v hlavnom meste Slovenskej republiky. 

     Vzhľadom na dynamiku vývoja hotelierstva je potrebné neustále sledovať dostupnú 

literatúru a informačný systém hotelových služieb. 

     Žiaci sú oboznámení s novinkami v oblasti hotelierstva hotelových služieb u nás 

a v zahraničí. 

 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

      Cieľom vyučovacieho predmetu je poskytnúť žiakom základné teoretické vedomosti 

z oblasti hotelierstva tak, aby boli pripravený na samostatný výkon prác v ubytovacích 

zariadeniach, na výkon manažérskych a riadiacich funkcií. Súčasne poskytuje žiakom 

poznatky potrebné pre zriaďovanie a prevádzkovanie týchto zariadení. Žiakov pripravuje na 

výkon obchodno-podnikateľských aktivít v hotelierstve s možnosťou získať oprávnenie 

podnikať v oblasti hotelových služieb. 

     Vyučujúci poukazuje na nové metódy práce, ktoré prispievajú k skvalitneniu služieb 

a k rozvoju cestovného ruchu. Používa vhodné názorné učebné pomôcky, reklamné materiály 

a prospekty, audiovizuálnu techniku, počítače a pod. Sústavne sa zaoberá problematikou 

rozvoja hotelierstva s sleduje jeho vývojové trendy. 

 

 

 

 

Názov predmetu Cestovný ruch 

Časový rozsah výučby 2, 2 hodiny týždenne, spolu 126hodín 

Ročník  Prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru 6421 L Spoločné stravovanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 



 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete cestovný ruch 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, 

 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 

Kategorizácia ubytovacích 

zariadení 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Štruktúra a hierarchia 

pracovníkov ubytovacieho 

zariadenia 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a učebnými 

pomôckami 

Služby v ubytovacích Informačnoreceptívna – Frontálna výučba 



 

zariadeniach výklad 

Reproduktívna rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a učebnými 

pomôckami 

Produkt hotela Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a učebnými 

pomôckami 

Základná evidencia v hoteli Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a učebnými 

pomôckami 

Najvýznamnejšie hotelové 

spoločnosti a hotelové 

reťzce u nás a vo svete 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a učebnými 

pomôckami 

Najvýznamnejšie 

ubytovacie zariadenia 

v Slovenskej republike a vo 

svete 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a učebnými 

pomôckami 

Vývojové trendy 

v hotelierstve 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a učebnými 

pomôckami 



 

Učebné zdroje 

Pri vyučovaní sa okrem učebníc používajú adekvátne mapy, obrázkový materiál, prospekty, 

odborné časopisy. 

 

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

 

 

Názov tematického 

celku 

Didaktická technika Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, knižnica, ... 

Kategorizácia 

ubytovacích zariadení 

Odborné  časopisy, 

IKT, PC 

Odborné exkurzie 

Reklamné 

a propagačné 

materiály 

Internet 

 Odborné  časopisy, 

IKT, PC 

Odborné exkurzie 

Reklamné 

a propagačné 

materiály 

Internet 

Štruktúra a hierarchia 

pracovníkov 

ubytovacieho 

zariadenia 

Odborné  časopisy, 

IKT, PC 

Odborné exkurzie 

Reklamné 

a propagačné 

materiály 

Internet 

Služby v ubytovacích 

zariadeniach 

Odborné  časopisy, 

IKT, PC 

Odborné exkurzie 

Reklamné 

a propagačné 

materiály 

Internet 

Produkt hotela Odborné  časopisy, 

IKT, PC 

Odborné exkurzie 

Reklamné 

a propagačné 

materiály 

Internet 

Základná evidencia v 

hoteli 

Odborné  časopisy, 

IKT, PC 

Odborné exkurzie 

Reklamné 

a propagačné 

materiály 

Internet 

Najvýznamnejšie 

hotelové spoločnosti 

a reťazce u nás a vo 

svete 

Odborné  časopisy, 

IKT, PC 

Odborné exkurzie 

Reklamné 

a propagačné 

materiály 

Internet 

Najvýznamnejšie 

ubytovacie zariadenia 

v Slovenskej republike 

a vo svete 

Odborné  časopisy, 

IKT, PC 

Odborné exkurzie 

Reklamné 

a propagačné 

materiály 

Internet 

Vývojové trendy v 

hotelierstve 

Odborné  časopisy, 

IKT, PC 

Odborné exkurzie 

Reklamné 

a propagačné 

materiály 

Internet 



 

ROČNÍK: Prvý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Cestovný ruch 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

 

Názov tematického 

celku 

 

Hodiny 
Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

 

Úvod do predmetu 
16  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

 

Podstata a význam 

cestovného ruchu 

 

4 

Ekonomika, základy 

podnikania 

 

• charakterizovať 

pojmy 

• Bez problémov   

charakterizoval pojmy 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

 

 

Funkcie cestovného 

ruchu 

Predpoklady rozvoja 

cestovného ruchu 

Charakteristika 

a význam ubytovacích 

služieb 

 

8 
Ekonomika, základy 

podnikania 

• pochopiť význam 

cestovného ruchu 

a hotelových služieb 

• Bez problémov 

pochopil princípy 

fungovania cestovného 

ruchu a hotelových 

služieb 

Ústne 

skúšanie 
Ústna 

odpoveď 

Charakteristika 

ubytovacieho 

zariadenia, priestory 

ubytovacieho 

zariadenia, vybavenie 

ubytovacieho 

zariadenia 

4 
Ekonomika, základy 

podnikania 

• rozlišovať a 

charakterizovať 

ubytovacie zariadenia 

• Vedel rozlišovať 

a charakterizovať 

ubytovacie zariadenia 

 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 



 

 

Formy a druhy 

cestovného ruchu 
14  

 

Žiak má: 

 

 

Žiak: 

 

  

Základné formy 

cestovného ruchu 

Osobitné formy 

cestovného ruchu 

6 
Ekonomika, základy 

podnikania 

• rozlíšiť medzi druhmi 

a formami cestovného 

ruchu 

 

• rozlíšil formy a druhy 

cestovného ruchu 

 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

 

Kategorizácia 

ubytovacích zariadení 
2 Ekonomika 

• naučiť sa orientovať 

v právnej norme 

 

• vedel vyhľadať údaje 

vo vyhláške 

 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Kategórie a triedy 

ubytovacích zariadení 
6 

Ekonomika, základy 

podnikania, výpočtová 

technika 

• rozlíšiť kategóriu 

a triedu ubytovacieho 

zariadenia 

 

• dokázal rozlíšiť 

kategóriu a triedu 

ubytovacieho 

zariadenia 

 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

 

Slovensko z hľadiska 

možnosti rozvoja 

cestovného ruchu 

18  

 

Žiak má: 

 

 

Žiak: 

 

  

Základné informácie 

o Slovensku 
4 Ekonomika 

• spoznať základné 

informácie o 

Slovensku 

 

 

• spoznal základné 

informácie o 

Slovensku 

 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Symboly Slovenskej 

republiky 
2 Výpočtová technika 

 

• pochopiť dôležitosť 

a význam symbolov 

krajiny 

 

 

• pochopil dôležitosť  

a význam symbolov 

krajiny 

 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 

Prírodné predpoklady 

rozvoja cestovného 

ruchu Slovenska 

Umelovytvorené 

predpoklady rozvoja 

8 Ekonomika 

• osvojiť si 

predpoklady 

a možnosti rozvoja 

cestovného ruchu na 

Slovensku 

 

• osvojil si 

predpoklady 

a možnosti rozvoja 

cestovného ruchu na 

Slovensku 

 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 



 

cestovného ruchu 

Slovenska 

Administratívne 

a regionálne členenie 

Slovenskej republiky 

4 

Ekonomika, základy 

podnikania, výpočtová 

technika 

• vedieť členiť územie 

Slovenska z hľadiska 

regionálneho 

a administratívno-

správneho 

• vedel  členiť územie 

Slovenska z hľadiska 

regionálneho 

a administratívno-

správneho 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 

Ubytovacie 

zariadenia na 

Slovensku a v 

zahraničí 

18  Žiak má: Žiak:   

Najvýznamnejšie 

ubytovacie zariadenia 

na Slovensku a v 

zahraničí 

6 
Ekonomika, základy 

podnikania 

 

• poznať 

najvýznamnejšie 

ubytovacie zariadenia 

na Slovensku a v 

zahraničí 

 

 

• spoznal 

najvýznamnejšie 

ubytovacie zariadenia 

na Slovensku a v 

zahraničí 

 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

 

Vypracovanie 

prezentácie v Power 

Pointe vybraného 

druhu ubytovacieho 

zariadenia  

2 
Odborná prax, 

výpočtová technika 

• samostatne 

vypracovať 

prezentáciu v Power 

Pointe 

• samostatne 

vypracoval prezentáciu 

v Power Pointe 

Prezentácia Prezentácia 

Prezentácia vlastného 

projektu 
4 

Odborná prax, 

výpočtová technika 

 

• obhájiť vlastnú 

prezebtáciu 

• obhájil vlastnú 

prezentáciu 
Prezentácia 

Prezentácia 

 

Zhodnotenie obhajoby 

vypracovanej 

prezentácie 

2 
Odborná prax,  

výpočtová technika 
  Zhodnotenie Zhodnotenie 

Hotelové spoločnosti 

a reťazce u nás a vo 

svete  

4 
Odborná prax,  

výpočtová technika 

•  poznať hotelové 

spoločnosti a reťazce 

u nás a vo svete 

• poznal hotelové 

spoločnosti a reťazce 

u nás a vo svete 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

 



 

 

ROČNÍK: Druhý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Cestovný ruch 2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín 

 

Názov tematického 

celku 

 

Hodiny 
Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Oblasti cestovného 

ruchu na Slovensku 
8  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

• Vymedzenie oblastí 

cestovného ruchu 
4 

Ekonomika, základy 

podnikania, informatika, 

výpočtová technika 

 

• vymedziť oblasti 

cestovného ruchu 

• Bez problémov  

vymedzil oblasti 

cestovného ruchu 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

 

 

• Význam oblastí pre 

rozvoj cestovného 

ruchu 

 

4 
Ekonomika, základy 

podnikania 

• pochopiť význam 

regionalizácie pre 

rozvoj cestovného 

ruchu 

• pochopil význam 

regionalizácie pre 

cestovný ruch 

Ústne 

skúšanie, 

referáty 

Ústna 

odpoveď 

 

Služby 

v ubytovacích 

zariadeniach 

14  

 

Žiak má: 

 

 

Žiak: 

 

  

• podstata a význam 

služieb v hoteli, 

komplexnosť 

poskytovaných 

služieb 

4 
Ekonomika, základy 

podnikania 

• pochopiť  podstatu 

a význam služieb v 

hoteli 

 

• pochopil podstatu 

a význam služieb v 

hoteli 

 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

 

•Platené a neplatené 

služby v hoteli 
4 Ekonomika 

• poznať komplex 

platených 

a neplatených služieb 

v hoteli 

 

• poznal komplex 

platených 

a neplatených služieb 

v hoteli 

 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 



 

• Animácia v hoteli, 

animačné aktivity, 

starostlivosť o hosťa 

v ubytovacom 

zariadení. Animačný 

program. 

6 Ekonomika 

• dokázať navrhnúť 

schému animačného 

programu 

a animačných aktivít 

 

• navrhol schému 

animačného programu 

a animačných aktivít 

 

Vypracovanie 

samostatnej 

úlohy 

Zhodnotenie 

vypracovanej 

úlohy 

Zahraničný cestovný 

ruch 38  

 

Žiak má: 

 

 

Žiak: 

 

  

Význam rozvoja 

zahraničného 

cestovného ruchu 

Aktívny, pasívny, 

tranzitný 

a medzinárodný 

zahraničný cestovný 

ruch 

6 

Ekonomika, základy 

podnikania, výpočtová 

technika, informatika 

• pochopiť podstatu 

a význam 

zahraničného 

cestovného ruchu 

 

 

• pochopil podstatu 

a význam 

zahraničného 

cestovného ruchu 

 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Cestovný ruch 

v krajinách EÚ 
10 

Ekonomika, základy 

podnikania, výpočtová 

technika, informatika 

 

• poznať 

najvýznamnejšie 

lokality a strediská 

cestovného ruchu 

 

 

• poznal 

najvýznamnejšie 

lokality a strediská 

cestovného ruchu 

 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

 

Cestovný ruch na 

americkom, ázijskom, 

africkom kontinente 

20 

Ekonomika, základy 

podnikania, výpočtová 

technika, informatika 

• poznať predpoklady 

pre rozvoj cestovného 

ruchu 

 

• poznal predpoklady 

pre rozvoj cestovného 

ruchu 

 

Vypracovanie 

projektu 

Vyhgodnotenie 

prijektu 

Nových 7 divov sveta 2 
Informatika, výpočtová 

technika 

• poznať nových 7 

divov sveta 

• poznal nových 7 

divov sveta 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

záverečný test 

na opakovanie 

učiva 



 

 

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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Názov predmetu Daňovníctvo 

Časový rozsah výučby 

1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov študijného odboru 6421 L Spoločné stravovanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu 

 

  Obsah učiva v študijnom odbore 6421 L spoločné stravovanie je  zameraný na 

vysvetlenie významu trvalých životných hodnôt, dôležitosti zabezpečenia životných potrieb a 

vplyvu peňazí na ich zachovanie. Žiak sa naučí nájsť, vyhodnocovať a použiť finančné informácie 

pre riadenie vlastných financií s cieľom zaistenia celoživotného finančného zabezpečenia. Osvojí si 

dôležitosť osobného zabezpečenia pre prípad zdravotne a sociálne nepriaznivej situácie a staroby. 

Naučí sa rozoznávať možné riziká, stanoviť si reálne finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie. 

 

Obsah vzdelávania vedie študentov k tomu, aby porozumeli základným daňovým pojmom 

a úlohe jednotnotlivých daní uplatňovaných v trhovej ekonomike. Študenti získavajú základné 

poznatky o fungovaní daňovej sústavy v Slovenskej republike. Oboznamujú sa s podstatou daní, ich 

vzťahom so štátnym rozpočtom, správou daní. Získavajú vedomosti o fungovaní systému 

zdaňovania, o vyplňovaní a podávaní daňových priznaní. 

 

Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný s ekonomikou, účtovníctvom, 

marketingom a manažmentom, personálnym manažmentom a základmi podnikania. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 
Cieľom vyučovacieho premetu daňovníctvo v študijnom odbore 6421 L spoločné 

stravovanie je poskytnúť žiakom súbor základných ekonomických vedomostí o daniach a daňových 

zákonoch platných v Slovenskej republike, a následne získané poznatky využívať pri podnikaní.  

 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 
 

Vo vyučovacom predmete daňovníctvo 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. 

 

Spôsobilosť využívať informačné technológie 
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• 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 

Finančné zabezpečenie Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca so zákonmi 

Základné daňové pojmy Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca so zákonmi 

Nepriame dane Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca so zákonmi 

Priame dane Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca so 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, ... 

Finančné 

zabezpečenie 

Macáková M.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2002 

Orbanová D., 

Melichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Základné daňové 

pojmy 

Macáková M.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2002 

Orbanová D., 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 
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Melichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Nepriame dane Ďaňové zákony Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Daňové 

priznanie 

Internet 

Priame dane Ďaňové zákony Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Daňové 

priznanie 

Tlačivá 

Internet 
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ROČNÍK: Druhý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Daňovníctvo 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 

Základné  daňové pojmy 4  Žiak má: Žiak:   

Daň, daňové pojmy 2 

Ekonomika,základy 

podnikania, 

účtovníctvo 

charakterizovať 

pojmy 

bez problémov  

charakterizoval pojmy 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

 

Daň a štátny rozpočet 1 
Ekonomika,základy 

podnikania 

rozlišovať 

a charakterizovať 

pojmy 

vedel vysvetliť a zaradiť 

potreby a statky 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Štruktúra daňovej sústavy 1 
Ekonomika,základy 

podnikania 

rozčleniť daňovú 

sústavu 
rozčlenil daňovú sústavu Písomné 

skúšanie 
Didaktický test 

Nepriame dane 8  Žiak má: Žiak:   

Daň z pridanej hodnoty 4 

Ekonomika,základy 

podnikania, 

účtovníctvo 

Pochopiť význam 

DPH 

Pochopil význam a 

fungovanie DPH 

Ústne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

 

Spotrebné dane 4 

Ekonomika,základy 

podnikania, 

účtovníctvo 

Pochopiť význam 

spotrebných daní 

Pochopil význam 

spotrebných daní 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

 

Priame dane 12  Žiak má: Žiak:   

Daň z príjmov fyzických 

osôb 5 

Ekonomika,základy 

podnikania, 

účtovníctvo 

Vysvetliť 

a vypočítať dan 

z príjmov FO 

Vysvetlil a vypočítal dan 

z príjmov FO 

Ústne 

a písomné  

skúšanie 

Ústne a 

písomné 

odpovede 

Daň z príjmov 

právnických osôb 5 
Ekonomika,základy 

podnikania, 

Vysvetliť 

a vypočítať dan 

z príjmov PO 

Vysvetlil a vypočítal dan 

z príjmov PO 

Ústne 

skúšanie Ústna odpoveď 
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účtovníctvo 

Miestne dane a poplatky 2 

Ekonomika,základy 

podnikania, 

účtovníctvo 

Pochopiť 

fungovanie 

miestnych daní 

Pochopil fungovanie 

miestnych daní 

Ústne 

a písomné 

skúšanie 

Ústna a 

písomné 

odpovede 

Finančné zabezpečenie 6  Žiak má: Žiak:   

Bankové operácie 3 

Ekonomika, základy 

podnikania, 

personálny 

manažment 

    

Poistenie 3 

Ekonomika, základy 

podnikania, 

personálny 

manažment 

    

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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Názov predmetu Ekonomika 

Časový rozsah výučby 2, 2 hodiny týždenne, spolu 126 vyučovacích 

hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru 6421 L Spoločné stravovanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

 

 

Charakteristika predmetu 

Obsah odborného predmetu ekonomika v študijnom odbore 6421 L spoločné stravovanie ,  je 

rozdelený do tematických celkov. 

Cieľom obsahového štandardu je získať základné poznatky z makroekonomiky, podnikovej 

ekonomiky, ako aj odborné ekonomické vedomosti z oblasti terciárnej sféry národného 

hospodárstva. Žiak získa prehľad o základných ekonomických pojmoch, trhu a trhovom 

mechanizme, hospodárskom cykle, inflácii a nezamestnanosti. Osvojí si problematiku národného 

hospodárstva a medzinárodných ekonomických vzťahov. Nadobudne vedomosti o podniku a 

právnych formách podnikania, vecnej a ekonomickej stránke činnosti podniku. Žiak si osvojí  

odbytovú, riadiacu a kontrolnú činnosť a zároveň vzťahy podniku k okoliu - k bankám, 

poisťovniam a rozpočtovej sústave. Učivo zohľadňuje aj požiadavky podnikateľskej sféry, 

príslušného regiónu, trendy vývoja v danom odbore a aktualizáciu právnych predpisov. Ťažiskom 

vyučovania nebude len opis ekonomických javov a procesov, ale aj uvádzanie žiaka do 

problémových situácií a hľadanie optimálnych riešení. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 
 

Cieľom vyučovacieho premetu ekonomika v študijnom odbore6421 L spoločné stravovanie, je 

poskytnúť žiakom súbor základných ekonomických vedomostí, formovať a rozvíjať ekonomické 

myslenie, rozvíjať kompetencie využiteľné v ďalšom vzdelávaní, v odbornej praxi a občianskom 

živote.  

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 
 

Vo vyučovacom predmete ekonomika 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. 

 

Spôsobilosť 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 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 

Práca s knihou 

Trh a trhový mechanizmus Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Podnik a jeho činnosť Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Vecná a ekonomická stránka 

činnosti podniku 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna - rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a zákonmi 

Národné  hospodárstvo 

a jeho základné ukazovatele  

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou  

Zahraničný obchod Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou  

Banky a poisťovne Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou  
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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 

Podnik a jeho 

činnosť 

Macáková M.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2002 

Orbanová D., 

Velichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Zákony: Obchodný, 

Občiansky,  

Živnostenský 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

Vecná a 

ekonomická 

stránka činnosti 

podniku 

Macáková M.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2002 

Orbanová D., 

Velichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Zákony: Obchodný, 

Občiansky,  

Živnostenský 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

Národné  

hospodárstvo 

a jeho základné 

ukazovatele 

Šlosár R.:Podniková 

ekonomika 

 SPN Bratislava 1997 

Orbanová D., 

Melichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlač 

Internet 

Zahraničný 

obchod 

Šlosár R.:Podniková 

ekonomika 

Tabuľa 

PC 

Schéma 

 

Internet 
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 SPN Bratislava 1997 

Orbanová D., 

Velichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Dataprojektor 

Banky a poisťovne Šlosár R.:Podniková 

ekonomika 

 SPN Bratislava 1997 

Orbanová D., 

Velichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 
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ROČNÍK: Prvý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Ekonomika 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy 
Hodiny 

Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie 

výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 
Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Základné  ekonomické 

pojmy 
10  Žiak má: Žiak:   

 Ekonómia, členenie a typy  4 Základy podnikania  charakterizovať 

pojmy 
charakterizoval pojmy 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Potreby, statky, služby 4 

Základy podnikania  rozlišovať 

a charakterizovať 

pojmy 

rozlišoval 

a charakterizoval pojmy 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Tovar, peniaze 2 

Základy podnikania  vysvetliť význam 

peňazí 

uviesť príklady 

tovarov 

vysvetlil význam peňazí 

uviedol príklady tovarov 
Písomné 

skúšanie 
Didaktický test 

Hospodársky systém 

a trhový mechanizmus 
12  Žiak má: Žiak:   

Výroba, výrobné faktory 3 
Základy podnikania 

odborná prax 

popísať výrobu 

charakterizovať 

VF 

 popísal výrobu 

charakterizoval VF 

Ústne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

Základné ekonomické 

problémy 
1 

Základy podnikania 

odborná prax 
vysvetliť pojmy vysvetlil pojmy 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

 Trh a trhový 

mechanizmus 
8 

Odborná prax 

základy podnikania 

popísať trh a jeho 

fungovanie,  

vysvetliť princíp 

dopytu a ponuky 

a vplyv 

konkurencie 

popísal trh a jeho 

fungovanie 

vysvetlil princíp dopytu a 

ponuky 

uviedol príklady 

konkurencie 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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Podnik a jeho činnosť 24  Žiak má: Žiak:   

Charakteristika podniku 2 
Základy podnikania 

 

vedieť 

charakterizovať 

podnik a jeho 

úlohu v národ. 

hospodárstve 

vedel charakterizovať 

podnik a jeho úlohu 

v národnom hospodárstve 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Členenie podniku 10 
Základy podnikania 

 

popísať základné 

rozdiely medzi 

jednotlivými 

právnymi 

formami podniku 

popísal základné rozdiely 

medzi jednotlivými 

právnymi formami 

podniku 

Ústne 

skúšanie Ústna odpoveď 

Obchodný názov, 

obchodný register 2 
Základy podnikania 

 

rozlišovať 

jednotlivé 

obchodné názvy 

a vedieť sa 

orientovať 

v obchodnom 

registri 

rozlíšoval jednotlivé 

obchodné názvy a vedel 

sa orientovať 

v obchodnom registri 

Ústne 

skúšanie Ústna odpoveď 

Založenie, vznik, zrušenie 

a zánik podniku 10 
Základy podnikania 

 

pochopiť postup 

pri založení a 

zrušení podniku 

pochopil postup pri 

zakladaní a zrušení 

podniku 

Ústne 

skúšanie Ústna odpoveď 

Vecná a ekonomická 

stránka činnosti  podniku 20  Žiak má: Žiak:   

Majetok podniku 2 
Základy podnikania 

odborná prax 

charakterizovať 

majetok a 

vysvetliť jeho 

význam pre 

podnik 

 charakterizovaťlmajetok 

a vysvetlil jeho význam 

pre podnik 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

Krátkodobý majetok 2 
Základy podnikania 

odborná prax 

uviesť členenie 

krátkodobého 

majetku 

a popísať 

jednotlivé zložky 

uviedol členenie 

krátkodobého majetku 

a popísal jeho jednotlivé 

zložky 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 
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Dlhodobý majetok 6 
Základy podnikania 

odborná prax 

uviesť členenie 

dlhodobého 

majetku 

a popísať jeho 

jednotlivé zložky 

uviedol členenie 

dlhodobého majetku 

a popísal jeho jednotlivé 

zložky 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie  

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Náklady podniku 4 

Základy podnikania 

základy účtovníctva 

odborná prax 

pochopiť význam 

nákladov 

a dokázať 

znižovať náklady 

v podniku 

pochopil význam 

nákladov a dokázal by 

znižovať náklady v 

podniku 

Ústne 

skúšanie Ústna odpoveď 

Výnosy podniku 3 

Základy podnikani 

základy účtovníctva 

odborná prax 

pochopiť význam 

výnosov a uviesť 

členenie výnosov 

pochopil význam 

výnosov a uviedol 

členenie výnosov 

Ústne 

skúšanie Ústna odpoveď 

Hospodársky výsledok      3 

Základy podnikania 

základy účtovníctva 

odborná prax 

vedieť vysvetliť 

hospodársky 

výsledok a jeho 

podoby 

vedel vysvetliť 

hospodársky výsledok 

a jeho podoby 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

  

 

 

 

 

 

ROČNÍK: Druhý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Ekonomika 
2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy 
Hodiny 

Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie 

výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Národné  hospodárstvo 

a jeho základné 

ukazovatele 

15  Žiak má: Žiak:   

Národné  hospodárstvo 

a jeho štruktúra 7 Základy podnikania charakterizovať 

pojmy 

  charakterizoval pojmy 

a rozčlenil národné 
Ústne 

frontálne 

Ústne 

odpovede 
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a rozčleniť 

národné 

hospodárstvo 

hospodárstvo skúšanie 
 

Základné 

národohospodárske 

ukazovatele 
8 Základy podnikania 

vysvetliť postup 

pri získavaní 

pracovníkov 

vysvedtlil  jednotlivé 

ukazovatele 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test  

Zahraničný obchod 10  Žiak má: Žiak:   

Charakteristika a formy 

zahraničného obchodu 6 Základy podnikania 

charakterizovať 

pojmy 

a rozčleniť formy 

zahr. obchodu 

charakterizoval pojmy 

a rozčlenil formy zahr. 

obchodu 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

 

Obchodná a platobná 

bilancia 4 Základy podnikania 
charakterizovať 

základné pojmy  

charakterizoval základné 

pojmy  

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

      Banky a poisťovne 35  Žiak má: Žiak:   

Banková sústava, Národná 

banka Slovenská, 

obchodné banky 
6 Základy podnikania 

charakterizovať 

pojmy, úlohu 

bánk v 

ekonomike 

charakterizoval pojmy, 

úlohu bánk v ekonomike 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

Aktívne bankové operácie 8 Základy podnikania 

charakterizovať 

úvery , ich 

členenie a 

získavanie 

charakterizoval úvery , 

ich členenie a získavanie 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

Pasívne bankové operácie 8 Základy podnikania 

charakterizovať  

rôzne vkladové 

operácie 

charakterizoval  rôzne 

vkladové operácie 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Poisťovne a ich činnosť 4 Základy podnikania 

vysvetliť úlohu 

poistenia, 

základné pojmy v 

poistení 

vysvetlil úlohu poistenia, 

základné pojmy v 

poistení 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 
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Klasifikácia poistení 5 Základy podnikania 
rozčleniť 

poistenia 
rozčlenil poistenia 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

Sociálne a zdravotné 

poistenie 4 Základy podnikania 

charakterizovať 

vznik, zánik, 

dávky 

jednotlivých 

poistení 

charakterizoval vznik, 

zánik, dávky jednotlivých 

poistení 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

 

 

 

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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Názov predmetu Marketing  

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích 

hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov študijného odboru  6421 L Spoločné stravovanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu 

 

Cieľom obsahového štandardu v študijnom odbore 6421 L spoločné stravovanie je 

využitie marketingových nástrojov pri rozvíjaní podnikateľského myslenia. Žiaci získajú 

poznatky pri riešení modelových situácií, prieskume trhu, zostavovaní marketingových 

plánov, produktových katalógov a prezentácií produktov. Žiaci sa oboznámia so 

spotrebiteľským správaním, segmentáciou trhu, významom a tvorbou reklamy a akcií na 

podporu predaja, distribúciou a ostatnými prvkami marketingovej praxe. 

Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný s odbornou praxou, s predmetom  

ekonomika, obchodná prevádzka, základy podnikania a spotrebiteľská výchova. 

 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Cieľom vyučovacieho predmetu marketing je objasniť študentom dôležitosť 

marketingu v podmienkach trhovej ekonomiky a ich uplatnenie v praxi. Naučiť ich využívať 

základné nástroje marketingu.  

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

 

Vo vyučovacom predmete marketing 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. 

 

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. 
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Stratégie vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

Názov tematického celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Úvod do marketingu 

 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Marketingové prieskum 

 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Marketingové nástroje Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou  

Propagačné a reklamné 

stratégie  

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, PC 

 

 

 

 

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, ... 

Úvod do 

marketingu 

Rajt Š.: Marketing pre 

obchodné akadémie SPN 

Bratislava 1996 

Kachaňáková A.: 

Podniková ekonomika 

3.časť SPN Bratislava 

1996 

Jakubeková M.: 

Ekonomika pre štud. 

odbory SPN Bratislava 

2004  

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 
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Marketingový 

prieskum  

Rajt Š.: Marketing pre 

obchodné akadémie SPN 

Bratislava 1996 

Kachaňáková A.: 

Podniková ekonomika 

3.časť SPN Bratislava 

1996 

Jakubeková M.: 

Ekonomika pre štud. 

odbory SPN Bratislava 

2004  

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

Marketingové 

nástroje  

Rajt Š.: Marketing pre 

obchodné akadémie SPN 

Bratislava 1996 

Kachaňáková A.: 

Podniková ekonomika 

3.časť SPN Bratislava 

1996 

Jakubeková M.: 

Ekonomika pre štud. 

odbory SPN Bratislava 

2004  

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Grafy 

Internet 

Propagačné 

a reklamné 

stratégie 

Rajt Š.: Marketing pre 

obchodné akadémie SPN 

Bratislava 1996 

Kachaňáková A.: 

Podniková ekonomika 

3.časť SPN Bratislava 

1996 

Jakubeková M.: 

Ekonomika pre štud. 

odbory SPN Bratislava 

2004  

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Propagačné 

materialy 

Internet 
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ROČNÍK: Prvý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Marketing  1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

 

Hodiny 
Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Úvod do marketingu 7  Žiak má: Žiak:   

• Pojem a význam 

marketingu 
3 

Ekonomika, 

základy podnikania 
• charakterizovať 

pojmy 

• Bez problémov   

charakterizoval pojmy 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

 

• Vývoj a druhy 

marketingu 2 
Ekonomika, základy 

podnikania 

• charakterizovať 

druhy marketingu 

• Bez problémov 

charakterizoval druhy 

marketingu 

Ústne 

skúšanie 
Ústna 

odpoveď 

• Marketingové 

prostredie 
2 

Ekonomika, základy 

podnikania 

• rozlišovať a 

charakterizovať 

mikro a makro 

prostredie 

• Vedel rozlišovať a 

charakterizovať 

mikro a makro 

prostredie 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Marketingový 

prieskum 6  Žiak má: Žiak:   

• Analýza trhu 1 
Ekonomika, základy 

podnikania 

• pochopiť  význam 

analýzy trhu 

• pochopil význam 

analýzy trhu 
Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

• Členenie trhu 2 Ekonomika 
• naučiť sa rozlišovať 

rôzne druhy trhu 

• naučil sa rozlišovať 

rôzne druhy trhu 
Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

• Prieskum trhu 3 

Ekonomika, základy 

podnikania, výpočtová 

technika 

• dokázať urobiť  

jednoduchý prieskum 

trhu 

• dokázal urobiť  

jednoduchý prieskum 

trhu 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Marketingové 

nástroje 9  Žiak má: Žiak:   

• Marketingový mix 1 Ekonomika 
• rozlíšiť nástroje 

marketingu 

• dokázal rozlíšiť 

základné nástroje 

marketingu 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 
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• Produkt, klasifikácia 

výrobkov a životný 

cyklus výrobkov 

4 
Odborná prax,  

výpočtová technika 

• pochopiť dôležitosť  

výberu správneho 

výrobku 

• pochopil dôležitosť  

výberu správneho 

výrobku 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 

• Cena a cenová 

politika 
2 Ekonomika 

• osvojiť si podstatu 

tvorby ceny 

• osvojil si podstatu 

tvorby ceny 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

• Distribúcia 

a distribučná  politika 
2 

Ekonomika, základy 

podnikania, výpočtová 

technika 

• vedieť vysvetliť 

jednotlivé druhy 

distribučných ciest 

• vedel  vysvetliť 

jednotlivé druhy 

distribučných ciest 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 

Propagačné 

a reklamné stratégie 
11  Žiak má: Žiak:   

• Úlohy a druhy 

propagácie 3 
Ekonomika, základy 

podnikania 

• vedieť vysvetliť 

základné druhy 

propagácie 

a charakterizovať  ich 

úlohy 

• Bez problémov vedel 

vysvetliť základné 

druhy propagácie 

a charakterizovať  ich 

úlohy 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

• Rozbor silných 

a slabých stránok 

konkurencie - AIDA 

1 
Ekonomika, základy 

podnikania 

• pochopiť cestu 

k realizácii kúpy 

produktu 

• pochopil cestu 

k realizácii kúpy 

produktu 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

• Reklama, typy 

reklamy 
2 

Odborná prax,  

ekonomika 

• vedieť rozlíšiť 

jednotlivé typy 

reklamy 

• vedel rozlíšiť 

jednotlivé typy 

reklamy 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

• Zásady tvorby 

reklamy 
1 

Odborná prax,  

výpočtová technika 

• vedieť vytvoriť 

reklamný plagát 

• vedel vytvoriť 

reklamný plagát 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 

• Propagačná akcia - 

návrh a realizácia 
4 

Odborná prax,  

výpočtová technika 

•  využiť nástroje 

komunikačnej politiky 

• využil nástroje 

komunikačnej politiky Prezentácia Prezentácia 
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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 uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka. 
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Názov predmetu Personálny manažment 

Časový rozsah výučby 

1,1  hodina týždenne, spolu 63 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru 6421 L Spoločné stravovanie  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu 

 

 

Obsah učiva v študijnom odbore 6403 L podnikanie v remeslách a službách vedie žiaka k 

osvojeniu základných pojmov pracovného práva a k porozumeniu pracovnoprávnych vzťahov. 

Vzdelávanie pripravuje žiaka pre svet práce z hľadiska domácich, európskych i mimoeurópskych 

možností. Učivo sa zameriava na rozvoj schopností žiaka v oblasti osobného manažmentu. Vo 

vzdelávacom procese sa súčasne formujú a rozvíjajú schopnosti racionálneho a efektívneho 

správania a zodpovednosti za vlastnú prácu.  

Žiak sa učí porozumieť základným atribútom trhu práce, získa vedomosti o ponuke a dopyte 

po pracovných miestach, naučí sa, ako sa uchádzať o zamestnanie a osvojí si náležitosti súvisiace s 
pracovným pomerom. 

Získava informácie o dôležitosti rozširovania nadobudnutých vedomostí a zručností cestou 

celoživotného vzdelávania, ako základu jeho osobnostného a kariérového rozvoja. 

 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 
 

Cieľom vyučovacieho premetu personálny manažment v študijnom odbore 6403 L podnikanie 

v remeslách a službách je poskytnúť žiakom súbor základných poznatkov v oblasti personalistiky ,  

rozvíjať kompetencie využiteľné v ďalšom vzdelávaní, v odbornej praxi a pracovnej oblasti.  

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 
 

Vo vyučovacom predmete personálny manažment 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. 

 

Spôsobilosť 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 si osvojiť nové poznatky. 

 

Stratégie vyučovania 

 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

Názov tematického celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Podstata personálneho 

manažmentu 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Práca so zákonníkom práce 

Pracovný pomer Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca so zákonníkom práce 

Získavanie a výber 

pracovníkov 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca so zákonníkom práce 

Pracovný čas Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna - rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca so zákonníkom práce 

Pracovné podmienky Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a zákonmi 

Mzda Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca so zákonmi 

Dohody o prácach 

vykonávaných mimo 

pracovného pomeru 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca so zákonníkom práce 
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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, 

... 

Podstata 

personálneho 

manažmentu 

Zákonník práce 

Zákon o mzde  

Šlosár R.:Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 1997 

Orbanová D., Melichová Ľ.: Podniková 

ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Kachaňáková, A.,,Personálny 

manažment“, Bratislava Jura edition, 

2009,  

Alexy, J., Boroš, J., Sivák, R.: 

,,Manažment ľudských zdrojov 

a oraganizačné správanie“, 

vydavateľstvo IRIS, 2004 

Vojtovič, S., a kolektív,:,,Riadenie 

personálnych činností v organizácii“, 

Vydavateľstvo IRIS, 2008 

http://www.grafton.sk/karierna-

zona/rozne-typy-pohovorov/ 

http://www.personelefekt.sk/sk/pracovne-

poradenstvo/priprava-na-pohovor 

http://www.profesia.sk/cms/kariera-v-

kocke/hladam-pracu/pohovor/otazky-na-

pohovore/41855 

 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

Pracovný 

pomer 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

Získavanie 

a výber 

pracovníkov 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

Pracovný čas Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

Pracovné 

podmienky 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

Mzda Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

Dohody 

o prácach 

vykonávaných 

mimo 

pracovného 

pomeru 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

 Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

 

 

http://www.grafton.sk/karierna-zona/rozne-typy-pohovorov/
http://www.grafton.sk/karierna-zona/rozne-typy-pohovorov/
http://www.personelefekt.sk/sk/pracovne-poradenstvo/priprava-na-pohovor
http://www.personelefekt.sk/sk/pracovne-poradenstvo/priprava-na-pohovor
http://www.profesia.sk/cms/kariera-v-kocke/hladam-pracu/pohovor/otazky-na-pohovore/41855
http://www.profesia.sk/cms/kariera-v-kocke/hladam-pracu/pohovor/otazky-na-pohovore/41855
http://www.profesia.sk/cms/kariera-v-kocke/hladam-pracu/pohovor/otazky-na-pohovore/41855
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ROČNÍK: Prvý  

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Personálny manažment 
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 

Podstata personálneho 

manažmentu 
3  

 

Žiak má: 

 

Žiak:   

Podstata a oblasti 

personálneho manažmentu 1 
Ekonomika, základy 

podnikania 

Vysvetliť 

podstatu 

personálneho 

manažmentu, 

vymenovať 

oblasti person. 

manažmentu 

Vysvetlil podstatu 

personálneho 

manažmentu, vymenoval 

oblasti person. 

manažmentu 

Ústne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

 

Legislatíva 2 
Ekonomika, základy 

podnikania 

orientovaťsa 

v platnej 

legislatíve 

orientoval sa v platnej 

legislatíve 

Ústne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

 

Pracovný pomer 14  
 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

Vznik pracovného pomeru 4 
ekonomika, základy 

podnikania 

popísať vznik 

pracovného 

pomeru 

popísal vznik pracovného 

pomeru 

Ústne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

 

Odmeňovanie pracovníkov 4 
Základy podnikania, 

odborná prax 

vysvetliť úlohu 

odmeňovania 

vysvetlil úlohu 

odmeňovania 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Zmena pracovného 

pomeru 2 
ekonomika, základy 

podnikania 

popísať spôsoby 

a príčiny zmeny 

prac. pomeru 

popísal spôsoby a príčiny 

zmeny prac. pomeru 

Ústne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

Skončenie pracovného 

pomeru 4 
ekonomika, základy 

podnikania 

popísať spôsoby 

skončenie 

pracov. pomeru 

popísal spôsoby 

skončenie pracovného 

pomeru 

Ústne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 
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Získavanie a výber 

pracovníkov 8  
 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

Analýza práce 2 
ekonomika, základy 

podnikania 

vytvoriť opis 

práce a  

požiadavkový 

profil pracovníka 

vytvoril opis práce a  

požiadavkový profil 

pracovníka 

Ústne 

skúšanie, 

prezentácia 

Ústna odpoveď 

Prezentácia 

Získavanie pracovníkov 4 
ekonomika, základy 

podnikania 

poznať výhody 

a nevýhody 

externých 

a interných 

zdrojov 

pracovníkov 

pozná výhody 

a nevýhody externých 

a interných zdrojov 

pracovníkov 

Ústne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

 

Výber pracovníkov 2 
ekonomika, základy 

podnikania 

poznať postup pri 

výbere 

pracovníkov  

Pozná postup pri výbere 

pracovníkov 

Ústne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

 

Pracovný čas  8  
 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

Čas zmeny 2 
ekonomika, základy 

podnikania 

charakterizovať 

štruktúru času 

zmeny 

charakterizoval štruktúru 

času zmeny 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Režim pracovného času 3 
ekonomika, základy 

podnikania 

vysvetliť režimy 

pracovného času 

vysvetlil režimy 

pracovného času 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Dovolenka 3 
ekonomika, základy 

podnikania 

poznať výmeru 

dovolenky 

a nárok na ňu 

pozná výmeru dovolenky 

a nárok na ňu 
Ústne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

ROČNÍK: Druhý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Personálny manažment 
1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín 
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Názov tematického celku 

Témy 
Hodiny 

Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie 

výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Pracovné podmienky 10  
 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

Pracovné prostredie 6 
ekonomika, základy 

podnikania, odb. prax 

vymenovať, čo 

tvorí pracovné 

podmienky 

vymenoval, čo tvorí 

pracovné podmienky 

Ústne 

skúšanie 

Referáty 

Ústna odpoveď 

Referáty 

Pracovná atmosféra 2 
ekonomika, základy 

podnikania, odb. prax 

vysvetliť vzťahy 

na pracovisku 

vysvetlil vzťahy na 

pracovisku 

Ústne 

skúšanie 

Referáty 

Ústna odpoveď 

Referáty 

BOZP 2 
ekonomika, základy 

podnikania, odb. prax 

poznať zásady 

BOZP na 

pracovisku 

pozná zásady BOZP na 

pracovisku 

Ústne 

skúšanie 

Referáty 

Ústna odpoveď 

Referáty 

Mzda 12  
 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

Mzda a jej formy 2 
ekonomika, základy 

podnikania 

definovať mzdu 

a vysvetliť jej 

formy  

definoval mzdu 

a vysvetlil jej formy 

Písomné 

skúšanie 
Písomné 

skúšanie 

Výpočet mzdy 10 
ekonomika, základy 

podnikania 

vedieť vypočítať 

čistú mzdu 
vie vypočítať čistú mzdu 

Písomné 

skúšanie 
Písomné 

skúšanie 

Dohody o prácach 

vykonávaných mino 

pracovného pomeru 
8  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

Dohoda o vykonaní práce 2 
ekonomika, základy 

podnikania 

vedieť vypísať 

dohodu 

o vykonaní práce 

vie vypísať dohodu 

o vykonaní práce 

Písomné 

skúšanie, 

práca na PC 

Písomné 

skúšanie, práca 

na PC 

    Ostatné dohody 2 
ekonomika, základy 

podnikania 

poznať druhy 

dohôd mimo 

prac. pomeru 

pozná druhy dohôd mimo 

prac. pomeru 

Písomné 

skúšanie, 

práca na PC 

Písomné 

skúšanie, práca 

na PC 

Osobnostný a kariérny 

rozvoj 4 
ekonomika, základy 

podnikania 

poznať možnosti 

osobnostného 

a kariérneho 

rozvoja 

pozná možnosti 

osobnostného 

a kariérneho rozvoja 

Písomné 

skúšanie, 

práca na PC 

Písomné 

skúšanie, práca 

na PC 
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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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4
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Názov predmetu Spotrebiteľská výchova 

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

hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru 6421 L Spoločné stravovanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu 

 

Cieľom obsahového štandardu je získať základné poznatky zo spotrebiteľskej výchovy.  Žiak 

získa prehľad o problematike spotrebiteľskej výchovy a ochrany práv spotrebiteľa, o 

základných právach a povinnostiach spotrebiteľa, o základoch reklamy z hľadiska 

spotrebiteľa, o spotrebe a životnom prostredí, o výžive a spotrebiteľskej bezpečnosti. 

Nadobudne aj vedomosti o ochrane spotrebiteľa v zmysle platnej legislatívy. Ťažiskom 

vyučovania nebude len opis javov a procesov, ale aj uvádzanie žiaka do problémových 

situácií a hľadanie optimálnych riešení. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 
 

Cieľom vyučovacieho premetu spotrebiteľská výchova je poskytnúť žiakom súbor základných 

ekonomických vedomostí, formovať a rozvíjať ekonomické myslenie, rozvíjať kompetencie 

využiteľné v ďalšom vzdelávaní, odbornom výcviku a občianskom živote.  

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 
 

Vo vyučovacom predmete spotrebiteľská výchova 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. 

 

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. 
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Stratégie vyučovania 
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

 

 

Názov tematického celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Výchova a ochrana práv 

spotrebiteľa 

Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Zákon na ochranu spotrebiteľa Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca so zákonom 

 

Spotrebiteľské organizácie Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s internetom 

Kvalita a bezpečnosť výrobkov Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a internetom 

Životný cyklus výrobkov Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou  
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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, ... 

Výchova a ochrana 

práv spotrebiteľa 

Macáková M.: Podniková 

ekonomika SPN Bratislava 

2002 

Orbanová D., Melichová 

Ľ.: Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Zákon o ochrane 

spotrebiteľa 

Zákon o ochrane 

spotrebiteľa 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Spotrebiteľské 

organizácie 

Internet Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Kvalita a bezpečnosť 

výrobkov 

Internet 

 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

Životný cyklus 

výrobkov 

Ing. Štefan Rajt, Ing. Oľga 

Čížková – Marketing 2000 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 
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ROČNÍK: Prvý 

 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Spotrebiteľská výchova 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 

Výchova a ochrana 

práv spotrebiteľa 
6  Žiak má: 

 

Žiak: 

 

  

Právna úprava 

ochrany spotrebiteľa 
2 Občianska náuka  Rozdeliť právne normy 

na ochranu spotrebiteľa 

 Rozdelil právne normy 

na ochranu spotrebiteľa 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

 

Výchova a ochrana 

práv spotrebiteľa 
1  Občianska náuka 

 Charakterizovať 

základné pojmy 

Charakterizoval 

základné pojmy 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Klasifikácia 

spotrebiteľov 
2  Občianska náuka 

 Rozdeliť spotrebiteľov 

z rôznych hľadísk 

 

 Rozdelil spotrebiteľov 

z rôznych hľadísk 

 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Správanie 

spotrebiteľov na 

trhu 
1 Ekonomika 

 Popísať spôsoby 

správania spotrebiteľov 

na trhu 

Popísal spôsoby 

správania spotrebiteľov 

na trhu 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

 Zákon o ochrane 

spotrebiteľa 
27  Žiak má: Žiak:   

Zákon o ochrane 

spotrebiteľa 
3 Ekonomika 

 Vedieť sa orientovať v 

Zákone o ochrane 

spotrebiteľa 

 Vie sa orientovať v 

Zákone o ochrane 

spotrebiteľa 

Ústne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Práva spotrebiteľa a 

uplatňovanie práv  
2 Ekonomika 

 Oboznámiť sa s 

právami spotrebiteľa 

 Oboznámil sa s 

právami spotrebiteľa 
Ústne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Poškodzovanie 

spotrebiteľa 3 
 

Ekonomika 

Charakterizovať príčiny 

a formy poškodzovania 

spotrebiteľa 

Charakterizoval príčiny 

a formy poškodzovania 

spotrebiteľa 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 
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Povinnosti 

predávajúceho 4 Ekonomika 

Vedieť popísať 

povinnosti 

predávajúceho 

Vie popísať povinnosti 

predávajúceho 
Ústne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Reklamácia 5 Ekonomika 
Oboznámiť sa s 

postupom reklamácie 

Oboznámil sa s 

postupom reklamácie 
Ústne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Nekalé obchodné 

praktiky 2 Ekonomika 
Popísať nekalé 

obchodné praktiky 

Popísal nekalé 

obchodné praktiky 
Ústne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Kontrola, orgány 

dozoru a sankcie 4 Ekonomika 
Charakterizovať úlohu 

kontroly, SOI 

Charakterizoval úlohu 

kontroly, SOI 
Ústne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Propagácia 

a reklama 4 
Ekonomika, 

Marketing 

Popísať formy 

propagácie a úlohu 

reklamy 

Popísal formy 

propagácie a úlohu 

reklamy 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

 

 

ROČNÍK: Druhý 

 

ROZPIS UČIVA PREDMETU: Spotrebiteľská výchova 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 

Spotrebiteľské 

organizácie 
4  Žiak má: Žiak:   

 Spotrebiteľské 

organizácie a ich 

členenie 

4 Ekonomika 

 Oboznámiť sa s 

úlohami jednotlivých 

spotrebiteľských 

organizácií 

 Oboznámil sa s 

úlohami jednotlivých 

spotrebiteľských 

organizácií 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Kvalita a 

bezpečnosť 

výrobkov 

16  Žiak má: Žiak:   

Spotrebiteľ a 

legislatíva EÚ 
3 Ekonomika 

 Oboznámiť sa s 

legislatívou EÚ z 

hľadiska spotrebiteľa 

Oboznámil sa s 

legislatívou EÚ z 

hľadiska spotrebiteľa 

Ústne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 
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Označovanie 

výrobkov 
10 Ekonomika 

Charakterizovať 

spôsoby označovania 

výrobkov 

Charakterizoval 

spôsoby označovania 

výrobkov 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Metrológia a 

skúšobníctvo 2 Ekonomika 

Obznámiť sa so 

spôsobmi skúšania 

výrobkov 

 Oboznámil sa so 

spôsobmi skúšania 

výrobkov 

Ústne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Označovanie CE 1 Ekonomika 
Vysvetliť podstatu 

označovania CE 

Vysvetlil podstatu 

označovania CE 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Životný cyklus 

výrobkov 
10  Žiak má: Žiak:   

Životný cyklus 

výrobkov 2 
Ekonomika, 

Marketing 

Popísať jednotlivé fázy 

životného cyklu 

výrobkov 

Popísal jednotlivé fázy 

životného cyklu 

výrobkov 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Likvidácia 

výrobkov 2 Ekonomika 
Spoznať spôsoby 

likvidácie výrobkov 

Spoznal spôsoby 

likvidácie výrobkov 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Slovenská 

obchodná inšpekcia 6 Ekonomika 
Oboznámiť sa s úlohou 

SOI  

Oboznámil sa s úlohou 

SOI  

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 a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.



 154 

Názov predmetu Technika prevádzky 

Časový rozsah výučby 2, 2 hodiny týždenne, spolu 126 hodín 

  

Ročník Prvý, druhý 

Kód a názov odboru 6421 L Spoločné stravovanie 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 

 

Táto charakteristika predmetu TPY so zmenami v osnovách bola schválená na porade 

PK gastronomických a hotelových služieb dňa 31.08.2015, ktorá bude platná od začiatku 

školského roka 2015/2016. 

Záznamy o platnosti na revidovaní školského vzdelávacieho programu 

 

 

 

Platnosť ŠkVP 

Dátum 

Revidovanie ŠkVP 

Dátum 

Zaznamenanie inovácie, 

zmeny, úpravy a pod. 
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Charakteristika predmetu 

 
Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Technologické a technické 

vzdelávanie“. Na vytvorenie predmetu sme vychádzali z obsahového štandardu „Základné 

technologické a technické postupy“. Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP vyčlenil 4 hodín. Jeho 

výučba je orientovaná do dvoch ročníkov. Úlohou predmetu je naučiť študentov zavádzať 

nové formy výroby a podávania jedál a nápojov podľa najnovších poznatkov súčasnej 

gastronómie, k modernizácií a racionalizácií práce v spoločnom stravovaní, sú vedení k 

hospodárnosti, technologickej disciplíne, racionálnemu využitiu surovín a estetickej úprave 

hotových výrobkov a rozširovaní poznatkov z medzinárodnej gastronómie. Vo vyučovacom 

predmete technika prevádzky si žiaci rozširujú a prehlbujú vedomosti a zručnosti z najnovších 

poznatkov z oblasti správnej výživy uplatňovanej v praxi.  

Predmet vedie študentov 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 študentov aj s biologickou a energetickou hodnotou potravín, so 

zásadami správnej životosprávy, propagovať ju a uplatňovať vo vlastnej životospráve.  

Technika  prevádzky je  základným odborným teoretickým predmetom a súvisí so všetkými  

vyučovacími predmetmi, najmä s predmetom odborná prax, náuka o nápojoch, manažment,  

marketing. Žiaci si získané teoretické vedomosti precvičujú a upevňujú na odbornej praxi, 

preto je nevyhnutná spolupráca medzi vyučujúcimi týchto predmetov. Vyučujúci musí viesť 

študentov k tomu, aby vedeli propagovať na jedálnych lístkoch a menu zavádzanie 

racionálneho stravovania do celodenného stravovacieho režimu. Žiaci sa pri zavádzaní 

nových foriem výroby a podávania jedál zdokonalia v získavaní vyššej kvality podávaných 

jedál, rozširovaniu sortimentu jedál – špecialít, zlepšovaniu prostredia pre hostí, 

zabezpečovaniu doplnkových služieb na takej úrovni, aby bol hosť spokojný.  

V prvom ročníku sa si žiaci osvoja poznatky o pracovných činnostiach v strediskách 

spoločného stravovania, inovatívne trendy v príprave a expedícií jedál regionálnej kuchyne, 

uplatňovanie a propagáciu regionálnych jedál a nápojov a uplatňovanie zásad správnej výživy 

na jedálnom a nápojovom lístku, modernizácia a racionalizácia práce v spoločnom stravovaní, 

poskytované služby v spoločnom stravovaní, využívanie elektronickej techniky v gastro 

zariadeniach, pracovníci v gastronomických zariadeniach. V druhom ročníku si žiaci  

prehlbujú vedomosti v oblastí medzinárodnej gastronómie, žiaci si osvoja zabezpečenie 

rozličných slávnostných príležitostí a gastro akcií, propagáciu a rozšírenie doplnkových 

služieb, ochranu spotrebiteľa a poznatky o podnikaní v oblasti spoločného stravovania. 

Pri výklade učiva učiteľ používa audiovizuálnu techniku a názorné učebné pomôcky. 

Sústavne zdôrazňuje študentom predpisy o hygiene potravín a osobnej hygiene, predpis o 

dodržiavaní hygieny a bezpečnosti pri práci. Neustále sa kladie dôraz na dodržiavanie 

technologickej disciplíny pri práci. Pri výbere učiva sme pristupovali v súlade s ďalšími 

odbornými predmetmi s prihliadnutím na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. Prihliadali 

sme aj na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností študentov.  

Metódy, formy a prostriedky vyučovania majú stimulovať rozvoj poznávacích 

schopností študentov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. 

Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri  ktorých študent ako aktívny subjekt v 

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

motivovať, povzbudzovať a viesť študenta 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 gastronomickou tematikou tematikou. 
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Stimulovať poznávacie činnosti študenta predpokladá uplatňovať vo vyučovaní 

predmetu technológia proporcionálne zastúpenie a prepojenie praktického a teoretického 

poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových 

kompetencií  študenta. V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové 

kompetencie tvorivo riešiť problémy a spôsobilosti využívať informačné technológie. Preto je 

dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň  

prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov 

okrem iného 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 medzi predmetových vzťahov.  

Hodnotenie študentov 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.  

 

Ciele vyučovacieho predmetu  

 

Nevyhnutnou súčasťou vyučovania predmetu technika prevádzky je  prehlbovanie 

vedomostí a zručností z oblasti organizácie činnosti pri náročných formách práce na úseku 

výroby a odbytu v spoločnom stravovaní. Okrem uvedených poznatkov si žiaci rozšíria a 

doplnia vedomosti a zručnosti aj z oblasti zabezpečovania rozličných slávnostných 

príležitostí, z oblastí národných kuchýň a prípravy vybraných druhov pokrmov podľa 

zvyklostí národov. Vyučujúci pri preberaní jednotlivých tém využíva modernú  didaktickú  

techniku, učebné pomôcky, odborné časopisy, domácu a zahraničnú odbornú literatúru. 

Získané vedomosti a zručnosti by mali pomôcť študentom riešiť každodenné problémové 

situácie, práca v skupinách učí študentov spolupracovať, komunikovať s ľuďmi, učí ich 

solidarite pri riešení problémov širšej komunity ľudí.  

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

 

Vo vyučovacom predmete technika prevádzky využívame pre utváranie a rozvíjanie 

nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré študentom 

umožňujú:  

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých 

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

degustovanie 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 študentov, pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach 

aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie  
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 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.  

 

Výkonové štandardy 

Absolvent má:  

 vysvetliť zásady správnej výživy 

 opísať organizáciu prác v pohostinských zariadeniach 

 popísať rôzne druhy stravovania  

 poukázať na modernú gastro techniku a zvyšovanie kvality podávaných jedál 

 poukázať na racionalizáciu práce v spoločnom stravovaní 

 charakterizovať hygienu práce a pracovný kolektív 

 poznať kuchyne ostatných krajín 

 vedieť zabezpečiť rozličné slávnostné príležitosti 

 vedieť viesť evidenciu vnútropodnikových písomností  

 

Obsahové štandardy 

 

1) Zásady správnej výživy  

2) Zavádzanie nových foriem výroby a podávanie jedál  

3) Organizácia činností pri náročných formách práce na úseku odbytu a výroby 

4) Modernizácia a racionalizácia práce v spoločnom stravovaní  

5) Medzinárodná gastronómia 

6) Zabezpečenie rozličných slávnostných príležitostí  

7) Slávnostná úprava jedál  

8) Doplnkové služby a propagácia  

9) Ochrana spotrebiteľa  

10) Hygiena práce  

11) Pracovný kolektív  

12) Vnútropodnikové písomnosti  

 

Popis obsahových štandardov 

 

Zásady správnej výživy  

 

V rámci vzdelávania sa žiaci naučia o význame racionálnej výživy a jej vplyvu na organizmus 

človeka. Získajú poznatky aj o rôznych druhoch stravovania, ktoré sú súčasťou životného 

štýlu niektorých obyvateľov. 

 

Zavádzanie nových foriem výroby 

 

Žiaci si rozšíria poznatky o najmodernejšiu techniku v gastronómii a jej zavádzanie v praxi. 

Naučia sa aj nové trendy, ktoré zvyšujú kvalitu a estetiku podávania jedál.  

 

Organizácia činností pri náročných činnostiach na úseku odbytu a výroby  

 

Žiaci získavajú prehľad o náročných činnostiach na úseku a odbytu, rozširovaniu sortimentu 

jedál a špecialít. 
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Modernizácia a racionalizácia práce 
 

V rámci vzdelávania si rozšíria a prehĺbia vedomosti z najnovších poznatkov v oblasti 

modernizácie a racionalizácie práce v spoločnom stravovaní. 

 

Medzinárodná gastronómia 

 

Žiaci získajú prehľad o vývoji kuchýň európskych ale aj ázijských s ich typickými jedlami a 

nápojmi . Osvoja si aj zvyklosti pri stolovaní v jednotlivých krajinách.  

 

Zabezpečenie rozličných slávnostných príležitostí 

 

Žiaci sa naučia zabezpečiť rôzne druhy slávnostných príležitostí od organizačno-materiálno- 

technického zabezpečenia. Získajú prehľad o správnej obsluhe týchto rôznych 

gastronomických akciách. 

 

Slávnostná úprava jedál 

 

Žiaci si osvoja vedomosti z hľadiska estetiky pri príprave a podávaní jedál v studenej a teplej 

kuchyni so zameraním sa na najnovšie poznatky v gastronómii a nové trendy.  

 

Doplnkové služby a propagácia 

 

V rámci vzdelávania si žiaci osvoja poznatky o význame doplnkových služieb v spoločnom 

stravovaní a taktiež o význame a úlohách propagácie , za použitia rôznych druhov 

propagačných prostriedkov.  

 

 

 

Ochrana spotrebiteľa 

 

Žiaci si rozšíria poznatky o význame a úlohách Slovenskej obchodnej inšpekcie, oboznámia 

sa s Občianskym zákonníkom.  

 

Hygiena práce 

 

Žiaci budú dostatočne chápať psychologické aspekty pracovnej činnosti a fyzikálne 

podmienky pracovného prostredia, bezpečnosti pri práci a sanitácii v spoločnom stravovaní.  

 

Vnútropodnikové písomnosti 

 

Žiaci získavajú prehľad o evidencii vnútropodnikových písomnostiach. Budú dostatočne 

chápať povinnosť viesť túto evidenciu správne.  

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 
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Metódy Formy práce 

Pohostinské zariadenia 

a ich organizácia 

Informačnoreceptívna-výklad 

Reproduktívna-rozhovor 

Heuristická-rozhovor, 

riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca študentov 

Skupinová práca študentov 

Práca s knihou 

Spoločné stravovanie Informačnoreceptívna-výklad 

Reproduktívna-rozhovor 

Heuristická-rozhovor, 

riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca študentov 

Skupinová práca študentov 

Práca s knihou 

Organizácia práce 

v odbytových strediskách 

Informačnoreceptívna-výklad 

Reproduktívna-rozhovor 

Heuristická-rozhovor, 

riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca študentov 

Skupinová práca študentov 

Práca s knihou 

Organizácia práce vo 

výrobnom stredisku 

Informačnoreceptívna-výklad 

Reproduktívna-rozhovor 

Heuristická-rozhovor, 

riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca študentov 

Skupinová práca študentov 

Práca s knihou 

Obsluha v dopravných 

prostriedkoch 

Informačnoreceptívna-výklad 

Reproduktívna-rozhovor 

Heuristická-rozhovor, 

riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca študentov 

Skupinová práca študentov 

Práca s knihou 

Organizácia prác 

v skladovom hospodárstve 

Informačnoreceptívna-výklad 

Reproduktívna-rozhovor 

Heuristická-rozhovor, 

riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca študentov 

Skupinová práca študentov 

Práca s knihou 

Organizácia práce 

v ubytovacom zariadení 

Informačnoreceptívna-výklad 

Reproduktívna-rozhovor 

Heuristická-rozhovor, 

riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca študentov 

Skupinová práca študentov 

Práca s knihou 

Ekonomika pohostinského 

zariadenia 

Informačnoreceptívna-výklad 

Reproduktívna-rozhovor 

Heuristická-rozhovor, 

riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca študentov 

Skupinová práca študentov 

Práca s knihou 

Organizovanie  prác pri 

zabezpečovaní akcií 

Informačnoreceptívna-výklad 

Reproduktívna-rozhovor 

Heuristická-rozhovor, 

riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca študentov 

Skupinová práca študentov 

Práca s knihou 

Stravovacie zvyklosti vo 

svete 

Informačnoreceptívna-výklad 

Reproduktívna-rozhovor 

Heuristická-rozhovor, 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca študentov 
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riešenie úloh Skupinová práca študentov 

Práca s knihou 

 

 

Učebné zdroje 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia študentov sa využívajú nasledovné učebné 

zdroje: 

 

 

Názov 

tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie 

zdroje 

(internet, 

knižnica...) 

Pohostinské 

zariadenia a ich 

organizácia 

Sládek. G., ,,Manažment 

v pohostinstve 

a hoteliérstve“,Bratislava: EPOS, 

2007, ISBN 9788080577186 

Sládek. G., ,,Podnikanie 

v pohostinstve a hoteliérstve“, 

Bratislava:EPOS, 2003, 1. a 2. časť, 

ISBN 808057523 a  808057524X 

Gučík. M., ,, Podnikanie a štandardy 

v pohostinstve a hoteliérstve“, 

Bratislava:EPOS, 2001, ISBN 

8080573271 

Salač. G., Šimková. M., 

,,Stolovanie“, Bratrislava: SPN, 2008, 

1. a 2. časť, ISBN 9788010015061 

a 8010007404 

Patúš. P., Gučík. M., Marušková. 

J., ,,Manažment prevádzky 

pohostinského zariadenia“, B. 

Bystrica:Dali-BB, 2011, ISBN 

9788089090846 

Malachovský. A., Marušková. J., 

,,Gastronómia“,B.Štiavnica:Joerge-

sov dom, 2007, ISBN 

9788096982806 

Orieška, J., ,,Služby cestovného 

ruchu“,Bratislva:SPN-Mladé letá, 

2012, ISBN 9788010023066 

Stoličná, R., ,,Jedlo ako kľúč ku 

kultúre“, Martin: Matica slovenská, 

2004, ISBN 8070907567 

Stoličná, R., ,,Kuchyňa našich 

predkov“, Bratislava:Veda, 2001, 

ISBN 8022406805 

METZ, Reinhold a kol. Restaurace a 

host. Základní odborné vědomosti. 1. 

vyd. Praha: Europa-Sobotáles cz., 

2008.  ISBN 978-80-86706-18-4. 

Beránek, J., ,,Provozujeme 

pohostinství&ubytovaní“,Praha:MAG 

consulting s.r.o, 2004, ISBN 

8086724026 

Gurský. F., Dropa. M., Daňková. A., 

PC 

Tabuľa 

Videotechnika 

Dataprojektor 

Odborné 

gastro 

časopisy, 

web gastro 

Internet 

Spoločné 

stravovanie 

PC 

Tabuľa 

Videotechnika 

Dataprojektor 

Obrazový 

materiál 

Odborná 

literatúra, 

internet 

Organizácia 

práce 

v odbytových 

strediskách 

PC 

Tabuľa 

Videotechnika 

Dataprojektor 

Správna 

hygienická 

prax 

Odborná 

literatúra, 

internet 

Organizácia 

práce vo 

výrobnom 

stredisku 

PC 

Tabuľa 

Videotechnika 

Dataprojektor 

Ochranné 

pracovné 

prostriedky 

Obrazový 

materiál 

Odborná 

literatúra, 

internet 

Obsluha 

v dopravných 

prostriedkoch 

PC 

Tabuľa 

Videotechnika 

Dataprojektor 

Obrazový 

materiál 

Odborná 

literatúra, 

internet 

Organizácia 

prác 

v skladovom 

hospodárstve 

PC 

Tabuľa 

Videotechnika 

Dataprojektor 

Obrazový 

materiál 

Odborná 

literatúra, 

internet 

Organizácia 

práce 

v ubytovacom 

zariadení 

PC 

Tabuľa 

Videotechnika 

Dataprojektor 

Odborné 

časopisy a 

literatúra 

Odborná 

literatúra, 

internet 
Řešátko, 

Nodl:,, 

Kuchařská 

technológie“ 

Merkur, 1993 

Ekonomika 

pohostinského 

zariadenia 

PC 

Tabuľa 

Videotechnika 

Dataprojektor 

Obrazový 

materiál 

Odborná 

literatúra, 

internet 
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Organizovanie  

prác pri 

zabezpečovaní 

akcií 

,,Ekonomika podiku cestovného 

ruchu“,PF KU Ružomberok, 2007, 

ISBN 9788080841591 

Pompurová. K., ,,Manažment 

prevádzky cestovnej 

kancelárie“,UMB, EF, B. Bystrica, 

2011, ISBN 9788055703145 

 

Časopisecká literatúra: Gastro, 

Horeca, internetové zdroje, 

Gastroweb, Top hotelierstvo,  

www.ochrana-spotrebitela.sk, 

www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-

o-ochrane-spotrebitela/, 

www.gastroprofesor.cz, 

www.uspesne-podnikanie.sk, 

www.podnikanievpohostinstve.tk/sk, 

www.podnikam.webnoviny.sk 

 a iné 

PC 

Tabuľa 

Videotechnika 

Dataprojektor 

Odborné 

časopisy a 

literatúra 

Odborná 

literatúra, 

internet 
Řešátko, 

Nodl:,, 

Kuchařská 

technológie“ 

Merkur, 1993 

Stravovacie 

zvyklosti vo 

svete 

PC 

Tabuľa 

Videotechnika 

Dataprojektor 

Obrazový 

materiál 

Odborná 

literatúra, 

internet 

 

PC 

Tabuľa 

Videotechnika 

Dataprojektor 

Odborné 

časopisy a 

literatúra 

Odborná 

literatúra, 

internet 
Řešátko, 

Nodl:,, 

Kuchařská 

technológie“ 

Merkur, 1993 

PC 

Tabuľa 

Videotechnika 

Dataprojektor 

Obrazový 

materiál 

Odborná 

literatúra, 

internet 

 

PC 

Tabuľa 

Videotechnika 

Dataprojektor 

Odborné 

časopisy a 

literatúra 

Odborná 

literatúra, 

internet 
Řešátko, 

Nodl:,, 

Kuchařská 

technológie“ 

Merkur, 1993 

PC 

Tabuľa 

Videotechnika 

Dataprojektor 

Obrazový 

materiál 

Odborná 

literatúra, 

internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ochrana-spotrebitela.sk/
http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-ochrane-spotrebitela/
http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-ochrane-spotrebitela/
http://www.gastroprofesor.cz/
http://www.uspesne-podnikanie.sk/
http://www.podnikanievpohostinstve.tk/sk
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ROČNÍK prvý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Technika prevádzky 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Hodiny 
Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

I. Pohostinské 

zariadenia a ich 

organizácia  

19 
Medzipredmetové 

vzťahy 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Pohostinské zariadenia 

-  charakteristika, 

význam, funkcie, 

organizačná štruktúra 

6 
Odborná prax 

Cestovný ruch 

Žiak bude vedieť 

charakterizovať 

pohostinské 

zariadenia, opísať 

význam, funkcie 

a organizačnú 

štruktúru 

Žiak charakterizoval 

pohostinské 

zariadenia, opísal 

význam, funkcie 

a organizačnú 

štruktúru 

Ústne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

Pracovníci 

pohostinského 

zariadenia a ich 

pracovné činnosti 

9 
Odborná prax 

Cestovný ruch 

Žiak bude vedieť 

opísať pracovné 

činnosti pracovníkov 

pohostinského 

zariadenia 

Žiak opísal pracovné 

činnosti pracovníkov 

pohostinského 

zariadenia 

Ústne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

Kapacita a 

prevádzkovanie 

pohostinských zariadení 

4 
Odborná prax 

Cestovný ruch 

Žiak bude vedieť 

vysvetliť 

prevádzkovanie 

pohostinských 

zariadení 

Žiak vysvetlil 

prevádzkovanie 

pohostinských 

zariadení 

Ústne 

a písomné 

skúšanie 

Ústna a písomná 

odpoveď 

II. Spoločné 

stravovanie 
10 

Medzipredmetové 

vzťahy 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Charakteristika 

a funkcie spoločného 

stravovania, produkt 

5 
Odborná prax 

Cestovný ruch 

Žiak bude vedieť 

charakterizovať 

spoločné stravovanie 

Žiak charakterizoval 

spoločné stravovanie 

a popísať produkt 

Ústne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Písomná odpoveď 
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a štruktúra produktu 

spoločného stravovania 

a popísať produkt 

spoločného 

stravovania 

spoločného 

stravovania 
Písomné 

skúšanie 

Formy odbytu 

spoločného stravovania, 

členenie spoločného 

stravovania 

5 
Odborná prax 

Cestovný ruch 

Žiak bude vedieť 

popísať formy 

odbytu spoločného 

stravovania 

Žiak popísal formy 

odbytu spoločného 

stravovania 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Písomná odpoveď 

III. Organizácia práce 

v odbytových 

strediskách 

13 
Medzipredmetové 

vzťahy 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Charakteristika 

odbytových stredísk, 

ponuka služieb 

v odbytových 

strediskách, 

uplatňované trendy pri 

zostavovaní jedálnych 

a nápojových lístkov 

6 

Odborná prax 

Cestovný ruch 

Personálny manažment 

Žiak bude vedieť 

charakterizovať 

odbytové strediská 

Žiak charakterizoval 

odbytové strediská 

Frontálne 

a ústne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Pracovné operácie 

v odbytovom stredisku, 

organizácia odbytu 

v zariadeniach 

spoločného stravovania  

7 

Odborná prax 

Cestovný ruch 

Personálny manažment 

Žiak bude vedieť 

opísať pracovné 

operácie 

v odbytovom 

stredisku 

Žiak opísal pracovné 

operácie 

v odbytovom 

stredisku 

Ústne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

IV. Organizácia práce 

vo výrobnom 

stredisku 

16 
Medzipredmetové 

vzťahy 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Charakteristika 

výrobného strediska, 

úlohy a osobitosti 

3 
Odborná prax 

Cestovný ruch 

Žiak bude vedieť 

charakterizovať 

výrobné strediská 

Žiak charakterizoval 

výrobné strediská 
Ústne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Písomná odpoveď 
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výroby 
Marketing 

Ekonomika 

Písomné 

skúšanie 

Dispozičné riešenie 

výrobných stredísk 
2 Odborná prax 

Žiak bude vedieť 

popísať dispozičné 

riešenie výrobných 

stredísk 

Žiak popísal 

dispozičné riešenie 

výrobných stredísk 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Písomná odpoveď 

Materiálne podmienky 

zabezpečenia výroby, 

trendy v technickej 

vybavenosti, zariadenie, 

environmetálny prístup 

vo výrobnom stredisku 

4 

Odborná prax 

Cestovný ruch 

 

Žiak bude vedieť 

vysvetliť 

zabezpečovanie 

výroby vo výrobných 

strediskách 

Žiak vysvetlil 

zabezpečovanie 

výroby vo výrobných 

strediskách 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Písomná odpoveď 

Formy výroby, 

sortiment stravovania , 

výrobný plán, 

materiálovo – spotrebné 

normy  

4 

Odborná prax 

Cestovný ruch 

 

Žiak bude vedieť 

opísať formy výroby 

a charakterizovať 

materiálovo-

spotrebné normy 

Žiak opísal formy 

výroby 

a charakterizovať 

materiálovo-

spotrebné normy 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Písomná odpoveď 

Moderné postupy 

výroby jedál 
3 

Odborná prax 

Cestovný ruch 

 

Žiak bude vedieť 

popísať moderné 

postupy výroby jedál 

Žiak popísal 

moderné postupy 

výroby jedál 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Písomná odpoveď 

V. Obsluha 

v dopravných 

prostriedkoch 

8 
Medzipredmetové 

vzťahy 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Obsluha v lietadlách, na 

lodi, vo vlaku, 

autobusoch 

8 
Odborná prax 

Cestovný ruch 

Žiak bude vedieť 

popísať obsluhu 

v dopravných 

prostriedkoch 

Žiak popísal obsluhu 

v dopravných 

prostriedkoch 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

Ústna odpoveď 

Písomná odpoveď 
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a autokaroch skúšanie 
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ROČNÍK Druhý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Technika prevádzky 2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Hodiny 
Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

I. Organizácia prác 

v skladovom 

hospodárstve 

 

14 
Medzipredmetové 

vzťahy 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Charakteristika 

skladovania, rozdelenie 

skladov, požiadavky na 

skladovanie 

4 

Cestovný ruch, 

Odborný výcvik, 

Spotrebiteľská 

výchova, 

Základy podnikania 

 

Žiak bude vedieť 

charakterizovať 

skladovanie 

a vysvetliť 

požiadavky 

skladovania 

Žiak charakterizoval 

skladovanie 

a vysvetliť 

požiadavky 

skladovania 

Ústne 

a písomné 

skúšanie 

Ústna a písomná 

odpoveď 

Zásobovanie 

pohostinských 

zariadení, význam 

a úlohy zásobovania, 

evidencia v skladovej 

prevádzke 

10 

Cestovný ruch, 

Odborný výcvik, 

Personálny manažment, 

Spotrebiteľská 

výchova, 

Základy podnikania 

 

Žiak bude vedieť 

popísať zásobovanie 

pohostinských 

zariadení 

Žiak popísal 

zásobovanie 

pohostinských 

zariadení 

Frontálne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

II. Organizácia práce 

v ubytovacom 

zariadení  

11 
Medzipredmetové 

vzťahy 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Charakteristika 

ubytovacích zariadení, 

fakultatívne 

a klasifikačné znaky 

11 

Cestovný ruch, 

Odborný výcvik, 

Personálny manažment, 

Spotrebiteľská 

výchova, 

Žiak bude vedieť 

charakterizovať 

a opísať organizáciu 

prác v ubytovacích 

zariadeniach  

Žiak charakterizoval 

a opísal ubytovacie 

zariadenia a ich 

organizáciu 

Ústne 

a písomné 

skúšanie 

Ústna a písomná 

odpoveď 
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ubytovacích zariadení, 

evidencia a pracovné 

operácie, funkcionálna 

organizačná štruktúra 

hotela, pracovníci 

a produkt ubytovacích 

zariadení, starostlivosť 

o hosťa 

Základy podnikania 

 

III. Ekonomika 

pohostinského 

zariadenia 

12 
Medzipredmetové 

vzťahy 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Náklady a výnosy 

pohostinského 

zariadenia 
2 

Daňovníctvo, 

Ekonomika, 

Základy účtovníctva, 

Základy podnikania, 

Spotrebiteľská 

výchova, 

Cestovný ruch, 

Odborný výcvik, 

Personálny manažment 

 

 

 

Charakterizovať 

pojem logistika, 

vysvetliť činnosti s 

ňou spojené 

Charakterizoval 

pojem logistika, 

vysvetlil činnosti s 

ňou spojené 

Ústne 

a písomné 

skúšanie 

Ústna a písomná 

odpoveď 

Tvorba rozpočtu 

pohostinského 

zariadenia, Tvorba cien 

pohostinských služieb, 

Kalkulácia cien jedál 

a nápojov 

10 

Daňovníctvo, 

Ekonomika, 

Základy účtovníctva, 

Základy podnikania, 

Spotrebiteľská 

výchova, 

Cestovný ruch, 

Odborný výcvik, 

Popísať skladovú 

evidenciu a evidenciu 

zásob 

Popísal skladovú 

evidenciu 

a evidenciu zásob 

Ústne 

a písomné 

skúšanie 

Ústna a písomná 

odpoveď 
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Personálny manažment 

 

 

 

IV. Organizovanie  

prác pri 

zabezpečovaní akcií 

15 
Medzipredmetové 

vzťahy 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Druhy slávnostných 

akcií, etapy ich príprav, 

organizačná časť akcií, 

technická časť akcií, 

materiálne 

zabezpečenie akcií, 

využívanie 

cateringových služieb, 

personálne 

zabezpečenie akcií, 

finančná časť akcií, 

doplnkové a 

mimoriadne služby, 

ponúkaný sortiment, 

kalkulácia 

a vyúčtovanie služieb 

15 

Daňovníctvo, 

Ekonomika, 

Základy účtovníctva, 

Základy podnikania, 

Spotrebiteľská 

výchova, 

Cestovný ruch, 

Odborný výcvik, 

Personálny manažment 

 

 

 

Charakterizovať 

ubytovacie 

záriadenia 

a činnostiami, 

hotelovou evidenciou  

Charakterizoval 

ubytovacie 

záriadenia 

a činnostiami, 

hotelovou evidenciou 

Ústne 

a písomné 

skúšanie 

Ústna a písomná 

odpoveď 

V. Gastronómia 10      

Charakteristika 

a rozdelenie 

gastronómie, slovenská 

gastronómia, 

medzinárodná 

5 

Daňovníctvo, 

Ekonomika, 

Základy účtovníctva, 

Základy podnikania, 

Spotrebiteľská 

Žiak bude vedieť 

charakterizovať 

gastronómiu 

Žiak charakterizoval 

gastronómiu 

Ústne 

a písomné 

skúšanie 

Ústna a písomná 

odpoveď 
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gastronómia, výchova, 

Cestovný ruch, 

Odborný výcvik, 

Personálny manažment 

 

 

 

Racinálna výživa, 

diferencované 

stravovanie, diétne 

stravovanie 

5 
Cestovný ruch, 

Odborný výcvik 

Žiak bude vedieť 

vysvetliť zásady 

výživy, opísať 

diferencované 

a diétne stravovanie 

Žiak vysvetlil zásady 

výživy, opísal 

diferencované 

a diétne stravovanie 
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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, tiež seminárnych prác. 

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 a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka. 
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Názov predmetu Základy podnikania 

Časový rozsah výučby 1, 2 hodina týždenne, spolu 93 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru 6421 L Spoločné stravovanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
 

Charakteristika predmetu 

Veľmi úzko nadväzuje na obsahový štandard ekonomika avšak svojím charakterom je 

odlišný. Kým ekonomika vysvetľuje teoretické základy výrobnej, obchodnej, odbytovej a 

spotrebiteľskej aktivity na trhu, obsahový štandard podnikanie je praktického zamerania. 

Zaoberá sa praktickými otázkami založenia a úspešného prevádzkovania súkromného 

podniku v podmienkach trhovej ekonomiky. Žiak sa oboznámi s formami súkromného 

podnikania, najefektívnejšou metódou vypracovania a oživovania strategického plánu pre 

úspešnú podnikateľskú činnosť, otázkami finančného zabezpečenia, metódami odhadnutia 

miery rizika, ako aj so základmi podnikateľskej etiky.  

Učivo je ďalej zamerané na uvedomenie si podstaty vytvorenia podnikateľského 

plánu. Žiak získa informácie o podstatných náležitostiach podnikateľského plánu. Žiak sa 

oboznámi s teoretickými základmi a obsahom úpravy obchodného práva v slovenskom 

právnom poriadku. Osvojí si podstatné metódy, postupy a legislatívne podmienky pri 

príprave, vzniku a rozvoji súkromného podnikania. Veľký dôraz sa kladie na systémovosť 

prístupu podnikateľa. Do popredia sa dostávajú všetky zákonom povinné náležitosti, ktoré je 

nutné pri zakladaní a uskutočňovaní podnikateľskej činnosti dodržiavať.   

Poskytuje praktické poznatky o kompletnej postupnosti nevyhnutných krokov pri zakladaní 

malého podniku a umožňuje absolventom získať praktické skúsenosti s riadením fungujúceho 

reálneho podniku.  

 Cieľom vyučovacieho predmetu základy podnikania je posilniť u mladých ľudí 

aktívny postoj k riešeniu vlastnej budúcnosti a profesionálnej orientácie a tým prispieť 

k rozvoju dôležitých morálnych hodnôt a postojov potrebných pre ich budúci život. 

 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania predmetu Základy podnikania majú 

podporovať cieľavedomosť, samostatnosť, zodpovednosť a majú vytvárať zdravé profesijné 

sebavedomie. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých absolvent ako aktívny 

subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať.  Učiteľ je povinný 

absolventa motivovať, povzbudzovať a viesť k čo najlepším výkonom, podporovať jeho 

aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci študijneho odboru. Pri výučbe 

používame formu výkladu, riadeného rozhovoru, preferujeme prácu s učebnicou a počítačom. 

Odporúča sa pracovať s príslušnými zákonmi a odbornými časopismi. 

  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. Predpokladom je  absolvovať exkurzie  do  

obchodnej banky, na živnostenský  úrad a do vybraného podniku. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Cieľom vyučovacieho premetu základy podnikania je poskytnúť absolventom súbor 

základných ekonomických vedomostí, formovať a rozvíjať ekonomické myslenie, rozvíjať 

kompetencie využiteľné v ďalšom vzdelávaní, odbornej praxi a občianskom živote.  



 172 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 
 

Vo vyučovacom predmete základy podnikania 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. 

 

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 

 

Štart podnikania- aktuálne 

informácie potrebné pre 

začiatok podnikania 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, internetom, 

zákonmi 

 

Komunikácia- komunikačné 

zručnosti, etika a sebapoznanie 

 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, internetom 

Plánovanie a financovanie 

podnikania 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou,internetom 

 

Podnikateľský plán 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a zákonmi 
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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, ... 

 

Štart podnikania- 

aktuálne informácie 

potrebné pre 

začiatok podnikania 

Podnikateľské 

vzdelávanie: Kvalitní 

v škole – úspešní v 

živote 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

 

Komunikácia- 

komunikačné 

zručnosti, etika a 

sebapoznanie 

 

Podnikateľské 

vzdelávanie: Kvalitní 

v škole – úspešní v 

živote 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Plánovanie 

a financovanie 

podnikania 

Remišová A.: Úvod do 

podnikateľskej etiky 

Praha, Victoria 

Publishing 1995 

Bednářík A.: Riešenie 

konfliktov 

Bratislava, PDCS 2001 

(voľne stiahnuteľné na 

www.pdcs. sk) 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

 

Podnikateľský plán 

Koráb V.:, Peterka.: 

Podnikateľský plán. 

Brno,  Computer Press, 

2007 

Czechinvest: Jak napsat 

podnikatelský plán 

Praha, 2005 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 
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ROČNÍK: Prvý 

 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Základy podnikania 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 

Štart podnikania – 

aktuálne informácie 

potrebné pre začiatok 

podnikania 

14 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Moje povolanie, moje 

hodnoty 
2 

Ekonomika, marketing a 

manažment 

Uvedomiť si v čom môže 

byť úspešný, identifikovať 

vlastné hodnoty 

Uvedomil si v čom môže 

byť úspešný, identifikoval 

vlastné hodnoty 

Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

 

Podnikanie a zamestnanie, 

trh, konkurencia 

1 
Ekonomika, marketing 

a manažment 
Vysvetliť pojmy  Vysvetlil pojmy 

Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

 

Zákazník a firma, riziká 

podnikania 

1 
Ekonomika, marketing 

a manažment 

Vedieť objasniť riziká 

podnikania 

Vedel objasniť riziká 

podnikania 
Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Osoba podnikateľa, od 

nápadu k zámeru 
1 

Ekonomika, marketing 

a manažment 

Vedieť vyhľadať príležitosti 

a pracovať s nápadmi 

Vedel vyhľadať príležitosti 

a pracoval s nápadmi 

Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Obchodné meno 1 
Ekonomika, marketing 

a manažment 

Vedieť vybrať vhodné 

obchodné meno 

Vie vybrať vhodné 

obchodné meno 

Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Prechod od zamestania do 

podnikania /outsourcing/ 
1 

Ekonomika, marketing 

a manažment 

Uvedomiť si výhody  

a nevýhody prechodu zo 

zamestnania do podnikania 

Uvedomil si výhody  

a nevýhody prechodu zo 

zamestnania do podnikania 

Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Franchising 1 
Ekonomika, marketing 

a manažment 

Poznať podstatu 

franchisingu 

Poznal podstatu 

franchisingu 
Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Právne formy podnikania 1 
Ekonomika, marketing 

a manažment 

Vymenovať formy 

podnikania 

Vymenoval formy 

podnikania 

Písomné 

skúšanie 
Didaktický test 

Živnosť a jej druhy 1 
Ekonomika, marketing 

a manažment 
Vymenovať formy živností Vymenoval formy živností Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Spoločnosť s ručením 

obmedzeným, tiché 

spoločenstvo 

1 
Ekonomika, marketing 

a manažment 

Charakterizovať spoločnosť 

s ručením obmedzeným 

Charakterizoval spoločnosť 

s ručením obmedzeným 

Písomné 

skúšanie 
Písomné práca 

bchodný zákonník, 

občiansky zákonník 
1 

Ekonomika, marketing 

a manažment 

Vysvetliť  základný rámec 

obchodného a občianského 

zákonníka 

Vysvetlil  základný rámec 

obchodného a občianského 

zákonníka 

Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Účtovníctvo a dane 2 
Ekonomika, marketing 

a manažment 

Vedieť vysvetliť použitie 

účtovníctva v praxi 

Vedel vysvetliť použitie 

účtovníctva v praxi 
Ústne skúšanie Ústne odpovede 



 175 

Komunikácia- 

komunikačné zručnosti, 

etika a sebapoznanie  

10 

 Žiak má: Žiak: 
  

Komunikačné zručnosti 

manažéra 
1 Manažment, dejepis 

Vymenovať situácie, 

v ktorých sú potrebné 

komunikačné zručnosti 

Vymenoval situácie, 

v ktorých sú potrebné 

komunikačné zručnosti 

Písomné 

skúšanie 

Skupinová 

písomná práca 

Aktívne počúvanie 1 Manažment, dejepis 
Uvedomiť si dôležitosť 

aktívneho počúvania 

Uvedomil si dôležitosť 

aktívneho počúvania 
Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Verbálna a neverbálna 

komunikácia 
1 Manažment, dejepis 

Vedieť poukázať na 

dôležitosť  verbálnej 

a neverbálnej komunikácie 

Vedel poukázať na 

dôležitosť  verbálnej 

a neverbálnej komunikácie 

Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Asertivita a sebapresadenie 

sa 
1 Manažment, dejepis Vedieť vysvetliť pojmy Vedel vysvetliť pojmy Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Asertívne techniky 

a zručnosti 
1 Manažment Zvládnuť asertívne techniky Zvládol asertívne techniky Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Konflik a riešenie 

konfliktov 
1 Manažment 

Naučiť sa postup riešenia 

konfliktov 

Naučil sa postup riešenia 

konfliktov Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Etika, morálka, hodnoty 1 Manažment Pochopiť význam pojmov Pochopil význam pojmov Písomné 

skúšanie 
Písomná práca 

Zisk verzus etika 1 Manažment 
Uvedomiť si morálnu 

povinnosť 

Uvedomil si morálnu 

povinnosť Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Etické rozhodovanie 1 Manažment 
Poznať morálne stránky 

osobnosti 

Poznal morálne stránky 

osobnosti Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Vedenie predajného 

rozhovoru 
1 Manažment Zvládnuť predajný rozhovor Zvládol predajný rozhovor Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Plánovanie 

a financovanie 

podnikania 
9 

 
Žiak má: Žiak: 

  

Finančné výkazy 1 Ekonomika, účtovníctvo 
Vedieť objasniť úlohu 

finančných výkazov 

Vedel objasniť úlohu 

finančných výkazov 
Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Predpokladaná výška 

potrebných finančných 

prostriedkov a ich použitie 
2 Ekonomika, účtovníctvo 

Vedieť kvalifikovane 

odhadnúť potrebu 

finančných prostriedkov 

Vediel kvalifikovane 

odhadnúť potrebu 

finančných prostriedkov 

Ústne  skúšanie Ústne odpovede 
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Vlastné a cudzie zdroje 2 Ekonomika, účtovníctvo 
Vysvetliť pojmy a formy 

ich získania 

Vysvetlil pojmy a formy ich 

získania 

Písomné 

skúšanie 
Písomné práca 

Výkaz o príjmoch 

a výdavkoch 4 Ekonomika, účtovníctvo Vedieť zostaviť výkaz Vedel zostaviť výkaz 
Písomné 

skúšanie 
Písomné práca 
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ROČNÍK:  Druhý 

 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Základy podnikania 2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy 

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Podnikateľský plán - 

charakteristika podniku 

 

 

8 

 Žiak má: Žiak:   

Výber vhodného predmetu 

podnikania 

2 
Ekonomika, marketing 

a manažment 

Vedieť sa rozhodnúť pre 

správny predmet podnikania 

Vedel sa rozhodnúť pre 

správny predmet podnikania 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Poslanie a ciele podniku 1 Ekonomika, marketing 

a manažment 

Vedieť vyhľadať príležitosti 

a pracovať s nápadmi 

Vedel vyhľadať príležitosti 

a pracoval s nápadmi 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Vznik podniku a založenie 

podniku 

1 Ekonomika, marketing 

a manažment 

Vedieť vybrať obchodné 

meno, právnu formu 

Vie vybrať obchodné meno, 

právnu formu 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Náležitosti na ohlásenie 

živnosti 

2 
Ekonomika, marketing 

a manažment 

Zvládnuť správne vypísať 

náležitosti ohlásenia  

Zvládol správne vypísať 

náležitosti ohlásenia  

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 

Vstupný kapitál, potreba 

majetku 

 

2 

Ekonomika, marketing 

a manažment, účtovníctvo  

Vedieť vysvetliť pôvod a 

využitie vlasných a cudzích 

zdrojov 

Vedel  vysvetliť pôvod a 

využitie vlasných a cudzích 

zdrojov 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 

Produkt 

 

 

7 

  

 Žiak má: Žiak:   

Charakteristika produktu, 

opis produktu 

4 Ekonomika, marketing 

a manažment 

Charakterizovať službu, 

výrobok 

Charakterizoval službu, 

výrobok 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický test 

Sortiment, služby, opis 

služby 

 

3 

Ekonomika, marketing 

a manažment 

Popísať  znaky, vlastnosti Popísal  znaky, vlastnosti Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Marketing 
12  

 

Žiak má: Žiak: 
  

Prieskum trhu, zostavenie 

dotazníka 
2 Ekonomika, marketing 

a manažment 

Vedieť zostaviť dotazník a 

zrealizovať prieskum trhu 

Vedel zostaviť dotazník a 

zrealizoval prieskum trhu 
Prezentácia Prezentácia 

Konkurencia, porovnanie 

silných a slabých stránok 
2 Ekonomika, marketing 

a manažment 

Porovnať jednotlivých 

výrobcov a poskytovateľov 

služieb 

Porovnal jednotlivých 

výrobcov a poskytovateľov 

služieb 

Prezentácia Prezentácia 

Dodávatelia, výber 

najvhodnejšieho 
2 Ekonomika, marketing 

a manažment 

Vedieť vybrať 

najvhodnejšieho dodávateľa 

Vybral najvhodnejšieho 

dodávateľa 
Prezentácia Prezentácia 
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SWOT analýza 
2 Ekonomika, marketing 

a manažment 

Vedieť vypísať silné a slabé 

stránky podnikania, 

príležitosti a ohrozenia 

Vediel vypísať silné a slabé 

stránky podnikania, 

príležitosti a ohrozenia 

Prezentácia Prezentácia 

Tvorba cien v podniku 
2 Ekonomika, marketing 

a manažment 

Poznať metódy tvorby cien Pozná metódy tvorby cien Písomné 

skúšanie 
Písomné práca 

Vytvorenie propagačného 

materiálu 
2 Ekonomika, marketing 

a manažment 

Zhotoviť reklamný plagát Zhotovil reklamný plagát 
Prezentácia Prezentácia 

Manažment 
8  

Žiak má: Žiak: 
  

Personálne obsadenie, 

organizačná štruktúra 
2 Ekonomika, marketing 

a manažment 

Zostaviť organizačnú 

štruktútu a vybrať 

vhodných zamestnancov 

Zostavil organizačnú 

štruktútu a vybral vhodných 

zamestnancov 

Prezentácia Prezentácia 

Výpočet mzdy a odvodov 

do fondov 
2 Ekonomika, marketing 

a manažment 

Zvládnuť základný výpočet 

mzdy 

Zvládol základný výpočet 

mzdy 
Písomné 

skúšanie 
Písomné práca 

Priestory, nákres a popis 
2 Ekonomika, marketing 

a manažment 

Zakresliť pôdorys 

priestorov a jeho vybavenia 

Zakreslil pôdorys priestorov 

a jeho vybavenia 
Prezentácia Prezentácia 

Vytvorenie pracovnej, 

kúpnej alebo nájomnej 

zmluvy 

2 Ekonomika, marketing 

a manažment 

Zhotoviť pracovnú a kúpnu 

zmluvu 

Zhotovil pracovnú a kúpnu 

zmluvu 
Písomné 

skúšanie 
Písomné práca 

Finančný plán 
12  

Žiak má: Žiak: 
  

Plán investícií 
1 Ekonomika, marketing 

a manažment, účtovníctvo 

Vypracovať plán investícií Vypracoval plán investícií Písomné 

skúšanie 
Písomné práca 

Potreba úveru a výpočet 

jeho splátky  
2 Ekonomika, marketing 

a manažment, účtovníctvo 

Vedieť vypočítať splátkový 

kalendár úveru 

Vedel vypočítať splátkový 

kalendár úveru 
Písomné 

skúšanie 
Písomné práca 

Potreba dlhodobého 

majetku a výpočet odpisov 
2 Ekonomika, marketing 

a manažment, účtovníctvo 

Dokázať vypočítať odpisy 

dlhodobého majetku 

Dokázal vypočítať odpisy 

dlhodobého majetku 
Písomné 

skúšanie 
Písomné práca 

Príjmy 
2 Ekonomika, marketing 

a manažment, účtovníctvo 

Vedieť určiť a vypočítať 

predpokladané príjmy 

Vedel určiť a vypočítať 

predpokladané príjmy 
Prezentácia Prezentácia 

Výdavky 
2 Ekonomika, marketing 

a manažment, účtovníctvo  

Vedieť určiť a vypočítať 

predpokladané výdavky 

Vedieť určiť a vypočítať 

predpokladané výdavky 
Prezentácia Prezentácia 

Výkaz o príjmoch a 

výdavkoch 
3 Ekonomika, marketing 

a manažment, účtovníctvo  
Vedieť zostaviť výkaz Vedel zostaviť výkaz Prezentácia Prezentácia 



 179 

Úprava a prezentácia 

podnikateľského plánu 
13  

Žiak má: Žiak: 
  

Úprava podnikateľského 

plánu 
6 Ekonomika, marketing 

a manažment, hospodárska 

korešpondencia 

Zostaviť podľa osnovy 

podnikateľský plán 

Zostavil podľa osnovy 

podnikateľský plán 
Prezentácia Prezentácia 

Prezentácia 

podnikateľského plánu 
7 Ekonomika, marketing 

a manažment 

Zostaviť prezentáciu 

podnikateľského plánu 

s využitím výpočtovej 

techniky 

Zostavil prezentáciu 

podnikateľského plánu 

s využitím výpočtovej 

techniky 

Prezentácia 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 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 žiak.
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Názov predmetu Základy účtovníctva 

Časový rozsah výučby 2,2 hodiny  týždenne, spolu 126 

vyučovacích hodín 

Ročník   prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru  6421 L Spoločné stravovanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu 

Obsah  odborného predmetu Základy účtovníctva v študijnom odbore 6421 L spoločné 

stravovanie nadstavbové štúdium   je štruktúrovaný do tematických celkov. 

Obsahový štandard vedie žiaka k zvládnutiu metodiky a postupov účtovania v sústavách 

jednoduchého a podvojného účtovníctva. Oboznamuje s podstatou a odlišnosťami účtovania 

v súkromných a štátnych podnikoch a organizáciách. Žiak sa naučí účtovať rozličné účtovné 

prípady v rozličných účtovných jednotkách. Osvojí si podstatu, vzájomné vzťahy a súvislosti 

medzi jednotlivými zložkami účtovného informačného systému.. Na základe pokladov 

bežného účtovníctva, účtovnej závierky sa naučí analyzovať finančnú situáciu podniku. 

Získa vedomosti ako sa orientovať a správne používať aplikačné programové vybavenie PC 

používaného pri spracovávaní ekonomickej agendy a účtovníctva. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu Základy účtovníctva   je poskytnúť žiakom súbor rozšírených 

ekonomických vedomostí, formovať a rozvíjať ekonomické myslenie, rozvíjať kompetencie 

využiteľné v praktickom živote.  

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Vo vyučovacom predmete Základy účtovníctva  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. 

 

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 
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Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

Názov tematického celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Základné pojmy a vzťahy, 

majetok a jeho zdroje krytia 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, pracovným 

zošitom 

Súvaha a sústava účtov 

 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh,  

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, pracovným 

zošitom 

Účtovné zápisy, 

dokumentácia, účtovné 

knihy 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh,  

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, pracovným 

zošitom 

Základné účtovanie peňazí 

ÚT-2 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh,  

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, pracovným 

zošitom 

Zúčtovacie vzťahy ÚT-3 Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh,  

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, pracovným 

zošitom  

Dlhodobý majetok ÚT-0 Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh,  

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, pracovným 

zošitom  

Účtovanie zásob ÚT-1 Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh,  

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, pracovným 

zošitom 

Účtovanie nákladov, 

výnosov a výsledku 

hospodárenia ÚT-5,6,7 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh,  

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, pracovným 
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zošitom a zákonmi 

Súvislý vzorový príklad 

z podvojného účtovníctva 

Heuristická – riešenie úloh Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, pracovným 

zošitom a zákonmi 

Jednoduché účtovníctvo Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, pracovným 

zošitom 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 pojmy 

a vzťahy, majetok 

a jeho zdroje 

krytia  

Šlosár R., Šlosárová 

A.: 

Účtovníctvo 

Iura Edition, s.r.o. 

2004 

Šlosár R., Šlosárová 

A.: 

Maturujem 

z účtovníctva 

SPN Bratislava 2005 

Tabuľa 

PC 

 

Schéma Internet 

Súvaha a sústava 

účtov 

 

Šlosár R., Šlosárová 

A.: 

Účtovníctvo 

Iura Edition, s.r.o. 

2004 

Šlosár R., Šlosárová 

A.: 

Maturujem 

z účtovníctva 

SPN Bratislava 2005 

Tabuľa 

PC 

 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

Účtovné zápisy, 

dokumentácia, 

účtovné knihy   

Šlosár R., Šlosárová 

A.: 

Účtovníctvo 

Iura Edition, s.r.o. 

2004 

Šlosár R., Šlosárová 

A.: 

Maturujem 

z účtovníctva 

SPN Bratislava 2005 

Tabuľa 

PC 

 

Tlačivá Internet 
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Základné 

účtovanie peňazí 

ÚT-2  

Šlosár R., Spitzová 

A., Šlosárová A.: 

Účtovníctvo 

Iura Edition, s.r.o. 

2006 

Šlosár R., Šlosárová 

A.: 

Maturujem 

z účtovníctva 

SPN Bratislava 2005 

Ďuricová O.: 

Riešené a neriešené 

príklady z účtovníctva 

pre maturantov 

Iura Edition, s.r.o. 

2006 

Tabuľa 

PC 

 

Schéma 

Vzorové 

príklady 

Účtovná 

osnova 

Tlačivá 

Internet 

Zúčtovacie vzťahy  

ÚT-3 

Šlosár R., Spitzová 

A., Šlosárová A.: 

Účtovníctvo 

Iura Edition, s.r.o. 

2006 

Šlosár R., Šlosárová 

A.: 

Maturujem 

z účtovníctva 

SPN Bratislava 2005 

Ďuricová O.: 

Riešené a neriešené 

príklady z účtovníctva 

pre maturantov 

Iura Edition, s.r.o. 

2006 

Tabuľa 

PC 

 

Schéma 

Vzorové 

príklady 

Účtovná 

osnova 

Tlačivá 

Internet 

Dlhodobý majetok 

 ÚT-0 

Šlosár R., Spitzová 

A., Šlosárová A.: 

Účtovníctvo 

Iura Edition, s.r.o. 

2006 

Šlosár R., Šlosárová 

A.: 

Maturujem 

z účtovníctva 

SPN Bratislava 2005 

Ďuricová O.: 

Riešené a neriešené 

príklady z účtovníctva 

pre maturantov 

Iura Edition, s.r.o. 

2006 

Tabuľa 

PC 

 

Schéma 

Vzorové 

príklady 

Účtovná 

osnova 

Tlačivá 

Internet 

Účtovanie zásob 

ÚT-1 

Šlosár R., Spitzová 

A., Šlosárová A.: 

Účtovníctvo 

Iura Edition, s.r.o. 

Tabuľa 

PC 

 

Schéma 

Vzorové 

príklady 

Účtovná 

Internet 
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2006 

Šlosár R., Šlosárová 

A.: 

Maturujem 

z účtovníctva 

SPN Bratislava 2005 

Ďuricová O.: 

Riešené a neriešené 

príklady z účtovníctva 

pre maturantov 

Iura Edition, s.r.o. 

2006 

osnova 

Tlačivá 

Účtovanie 

nákladov, výnosov 

a výsledku 

hospodárenia 

 ÚT-5,6,7 

Šlosár R., Spitzová 

A., Šlosárová A.: 

Účtovníctvo 

Iura Edition, s.r.o. 

2006 

Šlosár R., Šlosárová 

A.: 

Maturujem 

z účtovníctva 

SPN Bratislava 2005 

Ďuricová O.: 

Riešené a neriešené 

príklady z účtovníctva 

pre maturantov 

Iura Edition, s.r.o. 

2006 

Tabuľa 

PC 

 

Schéma 

Vzorové 

príklady 

Účtovná 

osnova 

Tlačivá 

Internet 

Súvislý vzorový 

príklad 

z podvojného 

účtovníctva 

Šlosár R., Spitzová 

A., Šlosárová A.: 

Účtovníctvo 

Iura Edition, s.r.o. 

2006 

Šlosár R., Šlosárová 

A.: 

Maturujem 

z účtovníctva 

SPN Bratislava 2005 

Ďuricová O.: 

Riešené a neriešené 

príklady z účtovníctva 

pre maturantov 

Iura Edition, s.r.o. 

2006 

Tabuľa 

PC 

 

Schéma 

Vzorové 

príklady 

Účtovná 

osnova 

Tlačivá 

Internet 

Jednoduché 

účtovníctvo 

Šlosár R., Šlosárová 

A.: 

Maturujem 

z účtovníctva 

SPN Bratislava 2005 

 

Tabuľa 

PC 

 

Schéma 

Vzorové 

príklady 

Tlačivá 

Peňažný 

denník 

Účtovné 

knihy 

Internet 
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ROČNÍK: Prvý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Základy účtovníctva   2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Hodiny 
Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Základné pojmy 

a vzťahy, majetok 

a jeho zdroje krytia 

6  
 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

Ekonomické 

informácie, význam 

a úlohy účtovníctva 

právna úprava 

účtovníctva 

 

2 Ekonomika charakterizovať pojmy 
bez problémov   

charakterizoval pojmy 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

 

Formy a zloženie 

majetku, 

zdroje krytia majetku, 

aktíva a pasíva, 

inventúra 

a inventarizácia 

majetku 

4 Ekonomika 
charakterizovať  

a určiť majetok 

bez problémov 

charakterizoval a určil 

majetok 

Ústne  

skúšanie 
Ústna 

odpoveď 

 

Súvaha a sústava 

účtov 

 

14 

 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak:   

Obsah a forma 

súvahy, 

členenie súvahy, 

druhy súvahy 

3 Ekonomika 
charakterizovať a  

vytvoriť  súvahu 

charakterizoval a  

vytvoriť  súvahu 

Písomné 

skúšanie 
Riešenie 

príkladu 

Kolobeh majetku, 

hospodárske 

a účtovné operácie, 

súvaha v pohybe 

3 Ekonomika 

popísať  kolobeh 

majetku a hospodárske 

operácie 

popísal kolobeh 

majetku a hospodárske 

operácie 

Písomné 

skúšanie 

Riešenie 

príkladu 
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Účet a jeho podstata, 

základné zásady 

účtovania 

vznik súvahových 

účtov, 

účtovanie na 

súvahových účtoch, 

obraty a zostatky na 

súvahových účtoch 

5 Ekonomika 

charakterizovať účet 

a základné zásady 

účtovania na 

súvahových účtoch 

charakterizoval účet 

a základné zásady 

účtovania na 

súvahových účtoch 

Ústne 

skúšanie 
Ústna 

odpoveď 

Účtovanie na 

výsledkových účtoch, 

zisťovanie a účtovanie 

výsledku 

hospodárenia 

  

3 Ekonomika  

charakterizovať 

 základné zásady 

účtovania na 

výsledkových účtoch 

charakterizoval 

 základné zásady 

účtovania na 

výsledkových účtoch 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

 

Účtovné zápisy, 

dokumentácia, 

účtovné knihy   
9  

 

Žiak má: 

 

Žiak:   

Podstata, druhy, 

funkcie a náležitosti 

účtovných dokladov, 

spracovanie, obeh 

a úschova dokladov 

3 Ekonomika 

vysvetliť podstatu 

a náležitosti účtovných 

dokladov 

vysvetlil podstatu 

a náležitosti účtovných 

dokladov 

Ústne 

skúšanie 
Ústna 

odpoveď 

Hlavná kniha, 

syntetická a analytická 

evidencia, 
3 Ekonomika  

charakterizovať 

hlavnú knihu, 

syntetickú a analytickú 

evidenciu 

charakterizoval hlavnú 

knihu, syntetickú 

a analytickú evidenciu 

Ústne 

skúšanie 
Ústna 

odpoveď 

Denník -časové 

účtovné zápisy, 

opravy chybných 

účtovných zápisov, 

kontrola správnosti 

účtovných zápisov, 

účtovná osnova 

a účtovný rozvrh 

3 Ekonomika 

charakterizovať 

denník, opravy 

a kontrolu správnosti 

účtovných zápisov 

charakterizoval 

denník, opravy 

a kontrolu správnosti 

účtovných zápisov 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 
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Základné účtovanie 

peňazí ÚT-2 6  

 

Žiak má: 

 

Žiak:   

Účtovanie 

o peniazoch v 

hotovosti 
1 Ekonomika 

zaúčtovať príklad o 

peniazoch v hotovosti 

zaúčtoval príklad o 

peniazoch v hotovosti 

Písomné 

skúšanie 

Riešenie 

príkladu 

Účtovanie o ceninách 1 Ekonomika 
zaúčtovať príklad o 

ceninách 

zaúčtoval príklad o 

ceninách 

Písomné 

skúšanie 

Riešenie 

príkladu 

 Účtovanie 

o peniazoch na ceste 2 Ekonomika 
zaúčtovať príklad 

o peniazoch na ceste 

zaúčtoval príklad 

o peniazoch na ceste 

Písomné 

skúšanie 

Riešenie 

príkladu 

 Účtovanie 

o bankových účtoch 

a krátkodobých  

bankových úverov 

2 Ekonomika 

zaúčtovať príklad 

o bankových účtoch 

a krátkod. bank. 

úveroch 

zaúčtoval príklad 

o bankových účtoch 

a krátkod. bank. 

úveroch 

Písomné 

skúšanie 

Riešenie 

príkladu 

Zúčtovacie vzťahy  

ÚT-3 7  

 

Žiak má: 

 

Žiak:   

Účtovanie 

o pohľadávkach voči 

odberateľom 
2 

Ekonomika 

informatika 

zaúčtovať príklad 

o pohľadávkach 

zaúčtoval príklad 

o pohľadávkach 

Písomné 

skúšanie 

Riešenie 

príkladu 

Účtovanie 

o záväzkoch voči 

dodávateľom 
2 

Ekonomika 

informatika 

zaúčtovať príklad 

o záväzkoch 

zaúčtoval príklad 

o záväzkoch 

Písomné 

skúšanie 

Riešenie 

príkladu 

Zúčtovanie so 

zamestnancami a 

inštitúciami 
2 

Ekonomika 

informatika 

 

zaúčtovať príklad 

o mzdách 

 

zaúčtoval príklad 

o mzdách 

Písomné 

skúšanie 

Riešenie 

príkladu 

Zúčtovanie daní 1 
Ekonomika 

informatika 

 

zaúčtovať príklad 

o daniach 

 

zaúčtoval príklad 

o daniach 

Písomné 

skúšanie 

Riešenie 

príkladu 

Dlhodobý majetok 

 ÚT-0 8  

 

Žiak má: 

 

Žiak:   

Členenie , oceňovanie, 

obstaranie,  vyradenie 4 Ekonomika 
vyriešiť komplexný 

príklad 

vyriešil komplexný 

príklad 

Písomné 

skúšanie 

Riešenie 

príkladu 
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dlhodobého majetku 
informatika 

Opotrebovanie a 

odpisovanie, 1 
Ekonomika 

informatika 
vypočítať odpisy vypočítal odpisy 

Písomné 

skúšanie 

Riešenie 

príkladu 

Vyradenie 

dlhodobého majetku 3 
Ekonomika 

aplikovaná informatika 
vypočítať zostatkovú 

cenu a vyradiť majetok 

vypočítal zostatkovú 

cenu a vyradil  

majetok 

Písomné 

skúšanie 

Riešenie 

príkladu 

Účtovanie zásob ÚT-

1 6 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak:   

Štruktúra 

a oceňovanie zásob 1 
Ekonomika 

informatika 

charakterizovať a určiť  

vstupné ceny pre 

zásoby 

charakterizoval a určil  

vstupné ceny pre 

zásoby 

Písomné 

skúšanie 

Riešenie 

príkladu 

Účtovanie obstarania 

materiálu a tovaru 2 
Ekonomika 

informatika 

vyriešiť  príklad na 

obstaranie zásob 

vyriešil  príklad na 

obstaranie zásob 

Písomné 

skúšanie 

Riešenie 

príkladu 

Účtovanie spotreby 

materiálu a tovaru 2 
Ekonomika 

informatika 

vyriešiť  príklad na 

spotrebu zásob 

vyriešil  príklad na 

spotrebu zásob 

Písomné 

skúšanie 

Riešenie 

príkladu 

Účtovanie 

inventarizačných 

rozdielov 
1 

Ekonomika 

informatika 

vyriešiť  príklad na 

inventarizačné rozdiely 

vyriešil príklad na 

inventarizačné rozdiely 

Písomné 

skúšanie 

Riešenie 

príkladu 

Účtovanie nákladov, 

výnosov a výsledku 

hospodárenia 

 ÚT-5,6,7 

10  

 

Žiak má: 

 

Žiak:   

Rozdelenie nákladov  

a výnosov 1 
Ekonomika 

informatika 

charakterizovať a určiť  

náklady a výnosy 

charakterizoval a určil  

náklady a výnosy 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

 

Účtovanie nákladov 2 
Ekonomika 

informatika 

 

vyriešiť  príklad na 

náklady 

 

vyriešil  príklad na 

náklady 

Písomné 

skúšanie 

Riešenie 

príkladu 
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Účtovanie výnosov 2 
Ekonomika 

informatika 

 

vyriešiť  príklad na 

výnosy 

 

vyriešil  príklad na 

výnosy 

Písomné 

skúšanie 

Riešenie 

príkladu 

Zisťovanie výsledku 

hospodárenia 1 
Ekonomika 

informatika 

 

charakterizovať 

a vypočítať výsledok 

hospodárenia 

 

 

charakterizoval 

a vypočítal výsledok 

hospodárenia 

 

Písomné 

skúšanie 

Riešenie 

príkladu 

Účtovanie výsledku 

hospodárenia 4 
Ekonomika 

informatika 

 

vyriešiť  príklad na 

výsledok hospodárenia 

 

vyriešil  príklad na 

výsledok hospodárenia 

Písomné 

skúšanie 

Riešenie 

príkladu 

 

 

 

 

 

 

 

ROČNÍK: Druhý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Základy účtovníctva 2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Hodiny 
Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Súvislý vzorový 

príklad 

z podvojného 

účtovníctva 

20  
 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

Súvislý vzorový 

príklad z podvojného 

účtovníctva č.1 

6 Ekonomika vyriešiť v skupine 

vzorový príklad 

vyriešil v skupine 

vzorový príklad 

Písomné 

skúšanie 
Riešenie 

príkladu 

Súvislý vzorový 

príklad z podvojného 

účtovníctva č.2 

6 Ekonomika vyriešiť v skupine 

vzorový príklad 

vyriešil v skupine 

vzorový príklad 

Písomné 

skúšanie 
Riešenie 

príkladu 
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Súvislý vzorový 

príklad z podvojného 

účtovníctva č.3 
8 Ekonomika 

vyriešiť  samostatne  

vzorový príklad 

vyriešil  samostatne  

vzorový príklad 

Písomné 

skúšanie 
Riešenie 

príkladu 

 

Jednoduché 

účtovníctvo 

 

40  

 

Žiak má: 

 

Žiak:   

 Podstata 

jednoduchého 

účtovníctva 
2 Ekonomika vysvetliť podstatu JÚ vysvetlil podstatu JÚ 

Ústne 

skúšanie 
Ústna 

odpoveď 

Účtovné knihy – 

Peňažný denník 

a pomocné knihy 
2 Ekonomika 

definovať účtovné 

knihy 

definoval účtovné 

knihy 

Ústne 

skúšanie 
Ústna 

odpoveď 

Praktický príklad 

vedenia JU č.1 8 Ekonomika 
vyriešiť praktický 

príklad 

vyriešil praktický 

príklad 

Písomné 

skúšanie 
Riešenie 

príkladu 

Účtovná uzávierka 

a účtovná závierka v 

JÚ 
4 Ekonomika 

zostaviť účtovnú 

uzávierku 

a závierku 

zostavil účtovnú 

uzávierku 

a závierku 

Písomné 

skúšanie 
Riešenie 

príkladu 

Praktický príklad 

vedenia JU č.2 

  
8 Ekonomika  

vyriešiť praktický 

príklad 

vyriešil praktický 

príklad 

Písomné 

skúšanie 
Riešenie 

príkladu 

Účtovná uzávierka 

a účtovná závierka v 

JÚ 
4 Ekonomika 

zostaviť účtovnú 

uzávierku 

a závierku 

zostavil účtovnú 

uzávierku 

a závierku 

Písomné 

skúšanie 
Riešenie 

príkladu 

Praktický príklad 

vedenia JU č.3 8 Ekonomika 
vyriešiť praktický 

príklad 

vyriešil praktický 

príklad 

Písomné 

skúšanie 
Riešenie 

príkladu 

Účtovná uzávierka 

a účtovná závierka v 

JÚ 
4 Ekonomika 

zostaviť účtovnú 

uzávierku 

a závierku 

zostavil účtovnú 

uzávierku 

a závierku 

Písomné 

skúšanie 
Riešenie 

príkladu 

 

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, tiež seminárnych prác. 
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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 a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.
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Názov predmetu Odborná prax 

Časový rozsah výučby 6,6 - hodín týždenne spolu 378 hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru 6421 L Spoločné stravovanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
Charakteristika predmetu 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Praktická príprava“ ŠVP 64 Ekonomika 

a organizácia, obchod a služby. Na vytvorenie predmetu je integrovaných 9 obsahových 

štandardov “ Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“, „Organizácia a nadväznosť 

pracovných činností vo výrobných strediskách gastronomických zariadení“, „Organizácia 

a nadväznosť pracovných činností v odbytových strediskách gastronomických zariadení“, „ 

Organizácia a nadväznosť pracovných činností na úseku ubytovania“, Organizácia práce, 

pracovné stroje, zariadenia a inventár výrobných, odbytových stredísk a úseku ubytovania 

v strediskách gastronomických zariadení“, Precvičovanie jednotlivých činností vo 

výrobných, odbytových strediskách a na úseku ubytovania“, Simulácia pracovných činností 

pri zabezpečovaní akcií zabezpečovanými výrobnými, odbytovými strediskami a na úseku 

ubytovania“, Nácvik komunikácie so zákazníkom a spoločenského vystupovania“, 

Administratívne práce v prevádzke“.  Na túto vzdelávaciu oblasť bolo vyčlenených 6 hodín 

týždenne v 1. ročníku , 6 hodín v 2. ročníku štúdia v súlade s poznámkou a) rámcového 

učebného plánu. 

 Vyučovací predmet odborná prax nadväzuje na praktické odborné zručnosti žiakov 

získané v trojročnom učebnom odbore. Súčasne rozvíja podnikateľské myslenie v oblastiach 

výrobných, odbytových, ubytovacích a stravovacích stredísk a cestovného ruchu a so 

základnými predpokladmi pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít. Žiaci si osvojujú 

hygienické predpisy, HACCP, ako aj dodržiavanie požiarnej ochrany. Žiaci získavajú 

zručnosti v jednoduchej a zložitej obsluhe, v administratívnych činnostiach, v skladovom 

hospodárstve, servis jedál a nápojov podľa najnovších gastronomických trendov 

v ubytovacích zariadeniach a v oblasti cestovného ruchu. Žiaci majú možnosť podieľať sa na 

výrobe a servise pokrmov a nápojov, hotových a minútkových jedál pre širokú verejnosť a pri 

rôznych gastronomických akciách. Orientovať sa v špecifickej problematike svojho odboru, 

ako: dokončovanie jedál flambovaním, tranšírovaním, filetovaním, vie pripraviť miešané 

nápoje aj podľa vlastných receptúr, organizovať prácu pri mimoriadnych slávnostných 

príležitostiach. Žiaci získavajú vedomosti o pracovných aktivitách pracovníka na úseku  

hotelových služieb, právnych predpisov,  pri spolupráci s  agentúrami v oblasti cestovného 

ruchu. Naučia sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre osobný rast a 

výkonnosť v práci.  

Praktické vyučovanie poskytuje žiakom možnosť absolvovať odborné kurzy v oblasti 

barmanstva, sommelierstva, alebo baristu, kde po úspešnom absolvovaní získajú platné 

osvedčenie. Praktická príprava je organizovaná formou skupinového odborného výcviku 

v strediskách spoločného stravovania (hotely, reštaurácie), ktorú sú zabezpečené zmluvnými 

vzťahmi s fyzickými a právnickými osobami. 
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Ciele predmetu odborná prax 

  

Cieľom odbornej praxe je naučiť žiakov aplikovať teoretické vedomosti pri plánovaní a 

organizovaní vlastnej práce. Naučiť žiakov dodržiavať hygienické, bezpečnostné a 

ekonomické a právne zásady, využívať základné poznatky o spotrebiteľskej výchove a 

ochrane spotrebiteľa. Rozvíjať podnikateľské myslenie v oblastiach výrobných, odbytových, 

ubytovacích a stravovacích stredísk a cestovného ruchu so základnými predpokladmi pre 

možnosť výkonu  obchodno-podnikateľských aktivít. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 
Absolvent má: 

- logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, porovnať formálne a 

neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, morálne zásady, vlastné a 

celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje, 

- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti, 

- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností, 

- vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia, 

- popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia 

 a potreby, 

- definovať svoje ciele a prognózy, 

- určiť zdroje osobného a spoločenského života a ich očakávaný vývoj, 

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

 

 

b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné 

technológie, komunikovať v materinskom a cudzom jazyku 
Absolvent má: 

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

- spoľahlivo sa vyjadrovať v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 

- riešiť matematické príklady a rôzne situácie, 

- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje, 

- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, 

 kriticky hodnotiť získané informácie, 

- formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy, overovať a interpretovať získané údaje, 

- pracovať s elektronickou poštou, pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými 

a komunikačnými, technológiami. 

c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 

Absolvent má: 

- prejaviť empatiu a sebareflexiu, 

- vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu, pozitívne motivovať seba a druhých, 

- ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie), stanoviť priority cieľov, 

- predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre ostatných 

členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené 

kompetencie zvládnuť, 

- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje, 

- konštruktívne diskutovať, aktívne predkladať progresívne návrhy a pozorne 

počúvať druhých, 

- budovať a organizovať vyrovnanú a udržateľnú spoluprácu, 

- uzatvárať jasné dohody, 

- rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností, analyzovať hranice problému, 
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- identifikovať oblasť dohody a rozporu, 

- určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady 

a zápory v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, kritériá pre voľbu konečného 

optimálneho riešenia, 

- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, 

- samostatne pracovať a riadiť práce v menšom kolektíve, 

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

a osobnostnom raste, 

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

návrhy druhých, 

- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným 

konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým. 

 Odborné kompetencie 

a) Požadované vedomosti 

Absolvent má: 

- charakterizovať podstatu ekonomickej činnosti, ktorej cieľom je výroba, rozdeľovanie, 

výmena a spotreba materiálnych i nemateriálnych statkov a služieb, 

- vysvetliť podstatu správneho životného štýlu človeka, 

- popísať zásady bezpečnosti a hygieny práce, ochrany pred požiarom a ochrany životného 

prostredia, 

- zhodnotiť funkčné súvislosti medzi geografickým prostredím, človekom a spoločnosťou. 

b) Požadované zručnosti 

Absolvent vie: 

- aplikovať v praxi etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a 

vystupovania, 

- pracovať s odbornou literatúrou, 

- hospodáriť s pracovnými prostriedkami so snahou dosiahnuť efektívny ekonomický 

výsledok, 

- aplikovať estetické hľadiská v praxi, 

- aplikovať návyky z oblasti osobnej a prevádzkovej hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci a ochrany životného prostredia, získať informácie o všeobecných ľudských právach. 

c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 

Absolvent sa vyznačuje: 

- empatiou, toleranciou, vytrvalosťou, flexibilitou, kreativitou, komunikatívnosťou 

spoľahlivosťou, presnosťou, sebadisciplínou, diskrétnosťou a zodpovednosťou,- 
iniciatívnosťou, adaptabilnosťou. 

 

 

Kritériá hodnotenia 

(1) Predmety praktického vyučovania majú charakter praktickej činnosti. Praktické 

vyučovanie sa vykonáva v týchto hlavných formách: odborný výcvik, odborná alebo 

umelecká prax, praktické cvičenie.
1
) Pri klasifikácii výsledkov v odborných vyučovacích 

predmetoch s prevahou praktického zamerania sa v súlade s požiadavkami výkonových 

štandardov, obsahových štandardov, učebných osnov stanovených v školských vzdelávacích 

programoch hodnotí: 

a) vzťah k práci a k praktickým činnostiam, 

b) osvojenie praktických zručností a návykov, zvládnutie účelných spôsobov práce, 
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c) schopnosť spolupracovať pri riešení úloh, 

d) využitie získaných teoretických vedomostí v praktických činnostiach, 

e) aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických činnostiach, talent, 

f) kvalita výsledkov činností, 

g) organizácia vlastnej práce a pracoviska, udržiavanie poriadku na pracovisku, 

h) dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrane pred 

požiarom a starostlivosť o životné prostredie, 

i) dodržiavanie stanovených termínov, 

j) hospodárne využívanie surovín, materiálov, energie, prekonávanie prekážok v práci, 

k) obsluha a údržba výrobných alebo laboratórnych zariadení a pomôcok, nástrojov, 

náradia a meradiel. 

(2) Výchovno-vzdelávacie výsledky v odborných vyučovacích predmetoch v rámci 

praktického vyučovania sa klasifikujú podľa kritérií uvedených v odsekoch 3 až 7 

v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia. 

(3) Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak sústavne prejavuje kladný vzťah k práci, 

k praktickým činnostiam a k pracovnému kolektívu. Pohotovo, samostatne a tvorivo využíva 

získané teoretické poznatky pri praktickej činnosti. Ovláda zručnosti, spôsobilosti, ktoré 

požadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre praktickú prípravu. 

Praktické činnosti vykonáva pohotovo, samostatne uplatňuje získané zručnosti a návyky. 

Bezpečne ovláda postupy a spôsoby práce, dopúšťa sa len menších chýb, výsledky jeho práce 

sú bez závažných nedostatkov. Účelne si organizuje vlastnú prácu, udržuje pracovisko 

v poriadku. Vedome dodržuje predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane 

pred požiarom a aktívne sa stará o životné prostredie. Hospodárne využíva suroviny, materiál, 

energiu. Vzorne obsluhuje a udržuje výrobné alebo laboratórne pomôcky, nástroje, náradie 

a meradlá. Aktívne prekonáva vyskytujúce sa prekážky. 

(4) Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak prejavuje kladný vzťah k práci, 

k praktickým činnostiam a k pracovnému kolektívu. Samostatne, ale menej tvorivo 

a s menšou istotou využíva získané teoretické poznatky pri praktickej činnosti. Praktické 

činnosti vykonáva samostatne, v postupoch a spôsoboch práce sa nevyskytujú podstatné 

chyby a v umeleckej praxi nedostatok umeleckých schopností. Výsledky jeho práce majú 

drobné nedostatky. Účelne si organizuje vlastnú prácu, pracovisko udržuje v poriadku. 

Vedome dodržuje predpisy o bezpečnosti ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarom 

a stará sa o životné prostredie. Pri hospodárnom využívaní surovín, materiálu a energie robí 

malé chyby. Výrobné alebo laboratórne zariadenia obsluhuje a udržuje s drobnými 

nedostatkami. Prekážky v práci prekonáva s občasnou pomocou. 

(5) Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak prejavuje vzťah k práci, k praktickým 

činnostiam a k pracovnému kolektívu prevažne kladne, s menšími výkyvmi. S pomocou 

učiteľa uplatňuje získané teoretické poznatky pri praktickej činnosti. V praktických 

činnostiach sa dopúšťa chýb a pri postupoch a spôsoboch práce a v umeleckej praxi 

pri využívaní umeleckých schopností, potrebuje občasnú pomoc učiteľa. Výsledky práce majú 

nedostatky. Vlastnú prácu organizuje menej účelne, udržuje pracovisko v poriadku. Dodržuje 

predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarom a v malej miere 

prispieva k tvorbe a ochrane životného prostredia. S pomocou učiteľa je schopný hospodárne 

využívať suroviny, materiály a energiu. Pri obsluhe a údržbe výrobných laboratórnych 
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zariadení a pomôcok, nástrojov, náradia a meradiel ho musí častejšie usmerňovať učiteľ. 

Prekážky v práci prekonáva s častou pomocou učiteľa. 

(6) Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak pracuje bez záujmu a vzťahu k práci, 

k praktickým činnostiam a k pracovnému kolektívu. Získané teoretické poznatky vie 

pri praktickej činnosti využiť len za sústavnej pomoci učiteľa. V praktických činnostiach, 

zručnostiach a návykoch sa dopúšťa väčších chýb. Pri voľbe postupov a spôsobov práce 

a v umeleckej praxi pri využívaní umeleckých schopností, sústavne potrebuje pomoc učiteľa. 

Vo výsledkoch práce má závažné nedostatky. Prácu vie organizovať za sústavnej pomoci 

učiteľa, menej dbá na poriadok pracoviska, dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a ochrane pred požiarom a taktiež o životné prostredie. Porušuje zásady 

hospodárnosti využívania surovín, materiálu a energie. V obsluhe a údržbe výrobných 

a laboratórnych zariadení a pomôcok, prístrojov, nástrojov, náradia a meradiel sa dopúšťa 

závažných nedostatkov. Prekážky v práci prekonáva len s pomocou učiteľa. 

(7) Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak neprejavuje záujem o prácu a jeho 

vzťah k praktickým činnostiam a k pracovnému kolektívu nie je na potrebnej úrovni. Nevie 

ani s pomocou učiteľa uplatniť získané teoretické poznatky pri praktickej činnosti. 

V praktických činnostiach, zručnostiach a návykoch má neakceptovateľné nedostatky. 

Pracovný postup nezvládne ani s pomocou učiteľa. Výsledky jeho práce sú nedokončené, 

neúplné, nepresné, nedosahujú ani dolnú hranicu predpísaných ukazovateľov. Prácu 

na pracovisku si nevie organizovať, nedbá na poriadok pracoviska. Neovláda predpisy 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarom a nedbá na ochranu 

životného prostredia. Nevyužíva hospodárne suroviny, materiál a energiu. V obsluhe a údržbe 

výrobných alebo laboratórnych zariadení a pomôcok, prístrojov, náradia a meradiel má vážne 

nedostatky. 

Čl. 2  

Čl. 3  

Čl. 4  

Čl. 5  

Čl. 6  

Čl. 7  

Čl. 8  

Čl. 9  

Čl. 10  

Čl. 11  

Stratégie vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú používať nasledovné metódy a formy vyučovania  

 

Názov tematického celku Stratégie vyučovania 

Metódy Formy práce 
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Bezpečnosť a ochrana zdravia pri 

práci hygienické predpisy, 

HACCP 

Informačno- receptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s odbornou 

literatúrou 

Organizácia a nadväznosť  

pracovných činností vo 

výrobných strediskách 

gastronomických zariadením 

Informačno- receptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická –  riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca v družstvách 

Práca s knihou 

Organizácia a nadväznosť 

pracovných činností 

v odbytových 

strediskách gastronomických 

zariadení 

Informačno- receptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická –  popis, 

demonštrácia, 

predvádzanie 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca v družstvách 

Práca s knihou 

Organizácia práce a inventár 

v odbytových strediskách 

gastronomických zariadené 

Informačno- receptívna – 

výklad 

Informačno- receptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická –  popis, 

demonštrácia, 

predvádzanie, simulácia 

činností 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca v družstvách  

 

Špecifické učivo Informačno- receptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – 

predvádzanie 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca v družstvách 

 

Simulácia pracovných činností pri 

zabezpečení akcií 

Informačno- receptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická –  popis, 

demonštrácia, 

predvádzanie, simulácia 

činností 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca v družstvách 

 

Využitie audiovizuálnej techniky,  

združenia reťazcov 

gastronomických zariadení 

Informačno- receptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická –  popis, 

demonštrácia, 

predvádzanie, simulácia 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca v družstvách 
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činností 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné zdroje 

Na podporu a aktiváciu a učenie žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje  

 

Názov 

tematického celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

Ďalšie zdroje 
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prostriedky 

Bezpečnosť a ochrana zdravia 

pri práci hygienické predpisy, 

HACCP 

Salač. G., Šimková. 

M., ,,Stolovanie“, 

Bratrislava: SPN, 

2008, 1. a 2. časť, 

ISBN 

9788010015061 

a 8010007404 

 

 

 

PC Paragóny, 

účtenky, 

pracovné 

pomôcky, 

jedálne 

a nápojové 

listky 

 

Organizácia a nadväznosť  

pracovných činností vo 

výrobných strediskách 

gastronomických zariadením 

 PC Inventár, 

zariadenie  

PPV 

Internet, 

katalógy 

Organizácia a nadväznosť 

pracovných činností 

v odbytových 

strediskách gastronomických 

zariadení 

 PC Zariadenie  

PPV, inventár,  

jedálne, 

nápojové,  

menu lístky 

Internet, 

katalógy 

Organizácia práce a inventár 

v odbytových strediskách 

gastronomických zariadení 

 PC Zariadenie  

PPV, inventár,  

jedálne, 

nápojové,  

menu lístky 

Internet, 

katalógy 

Špecifické učivo  PC Zariadenie  

PPV, inventár,  

jedálne, 

nápojové,  

menu lístky 

Internet 

Simulácia pracovných 

činností pri zabezpečení 

akcií 

 PC Zariadenie  

PPV, inventár,  

jedálne, 

nápojové,  

menu lístky 

Internet 

Využitie audiovizuálnej 

techniky , združenia 

reťazcov gastronomických 

zariadení 

 PC Zariadenie  

PPV, inventár,  

jedálne, 

nápojové,  

menu lístky 

Internet 
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   ROČNÍK:Prvý                                                                               

ROZPIS UČIVA PREDMETU: Odborný výcvik 6hodín týždenne, spolu 198hodín 

Názov tematického celku 

Témy 
Hodiny Medzipredmetové vzťahy 

Očakávané 

 vzdelávacie výstupy  

Kritéria hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky  

hodnotenia 

1. Bezpečnosť a ochrana zdravia 

pri práci hygienické predpisy, 

HACCP 

30  Žiak má: Žiak: 

 

 

 

 

  

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri 

práci hygienické predpisy, HACCP 

6 Technika prevádzky Popísať základy hygieny 

a bezpečnosti pri práci  

Vysvetliť hygienu pri práci 

s potravinami, uviesť 

príklady na požiadavky 

HACCP 

Popísať základy hygieny 

Vysvetlil hygienu pri práci 

s potravinami, uviedol 

príklady na požiadavky 

HACCP 

Ústne 

Frontálne  

Skúšanie 

Ústne 

Odpovede 

Rozdelenie stredísk a závodov spol. 

stravovania 

Práca v skladoch- príjem, 

uskladnenie a výdaj potravín 

Práca vo výrobnom stredisku- 

kuchyňa 

12 

 

Technika prevádzky Rozdeliť strediská, 

charakterizovať strediská 

Popísať povinnosti 

skladníka, viesť evidenciu 

a HACCP Využiť 

pomôcky kuchára, 

zhotoviť kal. listy, 

žiadanku, výdaj 

Rozpoznal strediská 

a porozumel náplní 

činností jednotl. stredísk 

Popísal základné 

povinnosti skladníka, 

uplatnil HACCP Využil 

pomôcky kuchára, zhotovil 

kal. listy a evidenciu 

Ústne skúšanie 

Písomne a ústne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Písomne a ústne 

odpovede 
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Práca v odbytovom stredisku- 

zariadenie    

Práca na recepcii a hotelových 

zariadeniach 

 

12 Technika prevádzky 

Ekonomika 

 

Využiť pomôcky 

a zariadenie, tvoriť JL, 

pripraviť pracovisko   

Spracovať hotelovú 

evidenciu, 

Komunikovať v cudzom 

jazyku, dodržať etiku 

Využil pomôcky 

zariadenie, pripravil 

prevádzku, tvoril JL  

Spracoval hotelovú 

evidenciu, Komunikoval 

v cudzom jazyku, dodržal 

etiku 

Písomne  

Ústne skúšanie 

Pozorovanie 

Písomné a ústne 

odpovede 

Organizácia práce 

Tvorby projektu, 

individuálna práca 

2.Organizácia a nadväznosť  

pracovných činností vo výrobných 

strediskách gastronomických 

zariadením 

36  

Žiak má: Žiak: 

  

Dispozičné riešenie výrobného 

strediska 

Oboznámenie sa so strojovým 

zariadením vo výrobnom stredisku 

Rozdelenie inventára vo výrobnom 

stredisku 

18 

 

 

Technika prevádzky 

 

Uviesť dispozičné riešenie, 

porozumieť vhodnosti 

rozmiestnenia a vybavenia 

pracoviska 

Predviesť používanie 

strojového zariadenia, 

uplatniť BOZP a hygienu 

práce a pracoviska 

Popísať inventár vo výrob. 

stredisku 

Uviedol dispozičné 

riešenie, porozumel 

vhodnosti rozmiestnenia 

a vybavenia pracoviska 

Predviedol používanie 

strojového zariadenia, 

uplatnil BOZP, hygienu 

práce a pracoviska 

Popísal inventár vo 

výrobnom stredisku 

Písomne ,  

Ústne skúšanie,  

Vizuálne 

pozorovanie,  

Praktické , 

Frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede, 

nákres strediska 

Zhodnotenie 

samostatnosti 

Praktické ukážky 

Špeciality regionálnych kuchýň- 

Turiec, Liptov 

Špeciality regionálnych kuchýň – 

Orava, Kysuce 

Príprava jedál medzinárodných 

kuchýň 

 

 

18 

 

 

 

Technológia, Cestovný ruch 

 

Pripraviť jedlá 

regionálnych kuchýň 

Pripraviť jedlá 

medzinárodných kuchýň 

Vedieť uplatniť nové  

Pripravil jedlá 

regionálnych kuchýň 

Pripravil jedlá 

medzinárodných kuchýň 

Uplatnil nové  

Pozorovanie 

samostatnosti pri 

individuálnej 

práci 

Praktické,  

Degustácia a úprava 

pokrmu a aplikácia 

hygien zásad 

Zručnosť žiaka, 

postupnosť,  
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Nové trendy a inovácie v príprave 

a expedícií jedál 

 

 

 technolog. prípravy jedál technolog. prípravy jedál frontálne skúšanie 

Zmyslové 

hodnotenie 

organizácia, 

estetika, degustácia 

3.Organizácia a nadväznosť 

pracovných činností v odbytových 

strediskách gastronomických 

zariadení 

42  

Žiak má: Žiak: 

  

Jednoduchá obsluha- podávanie 

raňajok, desiatej 

Jednoduchá obsluha- systémy, 

spôsoby obsluhy, servis jedál a 

nápojov 

  

12 

 

Technika prevádzky 

 

Vedieť podávať jedlá 

a nápoje v jednoduchej 

obsluhe 

Vedieť odporučiť jedlá 

a nápoje, uplatniť estetiku, 

určiť vhodné kombinácie 

jedál, nápojov, 

organizovať vlastnú prácu 

Preukázal zručnosti 

v jednoduchej obsluhe 

Vedel odporučiť a podať 

jedlá a nápoje, uplatnil 

estetiku, určil vhodné 

kombinácie jedál, nápojov, 

organizoval vlastnú prácu  

Praktické 

skúšanie, 

Pozorovanie  

Praktické 

skúšanie, vizuálne 

pozorovanie pri 

skupinovej 

a individuálnej 

práci 

Praktické 

odpovede, 

Aplikácia zručnosti 

Prezentácia 

zručností, 

servírovanie 

pokrmov, 

organizovanie práce 
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Zložitá obsluha- formy, spôsoby 

a systémy obsluhy pri podávanie 

jedál a nápojov 

Zábavné a spoločenské strediská- 

charakteristika stredísk, práca na 

úseku obsluhy 

12 Technika prevádzky, 

 

 

Vedieť odporučiť jedlá 

a nápoje, uplatniť estetiku, 

určiť vhodné kombinácie 

jedál, nápojov, 

organizovať vlastnú prácu 

Uplatniť vedomosti 

z teórie, zhotoviť a podať 

nápoje 

Vedel odporučiť a podať 

jedlá a nápoje, uplatnil 

estetiku, určil vhodné 

kombinácie jedál, nápojov, 

organizoval vlastnú prácu 

Uplatnil vedomosti 

z teórie, zhotovil a podal 

nápoje 

Praktické , 

písomné skúšanie, 

vizuálne 

pozorovanie pri 

skupinovej 

a individuálnej 

práci 

Prezentácia 

zručností, 

servírovanie 

pokrmov, 

organizovanie práce 

Zostavenie 

jedálnych 

a nápojových 

lístkov, prezentácia 

Práca someliéria, baristu 

Miešané nápoje, druhy nápojov a ich 

spôsoby prípravy 

Praktické zručnosti, príprava nápojov 

18 

 

 

Technika prevádzky, Uviesť vinárske oblasti 

a regióny  

a charakterizovať druhy 

vín, Pripraviť rôzne druhy 

káv, Určiť vhodný inventár 

Vedieť pripraviť miešané 

nápoje, využiť vhodné 

suroviny, vytvoriť 

dekoráciu 

Vedieť využiť vlastnú 

tvorivosť, schopnosť 

prezentovať zručnosti 

Uviedol vinárske oblasti 

a regióny  

a charakterizoval druhy 

vín, Pripravil rôzne druhy 

káv, Určil vhodný inventár 

Vedel pripravil miešané 

nápoje, využil vhodné 

suroviny, vytvoril 

dekoráciu 

Využil vlastnú tvorivosť,  

prezentoval zručnosti 

Praktické 

skúšanie, vizuálne 

pozorovanie pri 

individuálnej 

práci, písomné 

skúšanie 

 

Prezentácia 

zručností 

Prezentácia 

zručností 

Prezentácia 

zručností, 

Samostatnosť, 

tvorivosť 

4.Organizácia práce a inventár 

v odbytových strediskách 

gastronomických zariadené 

30  

Žiak má: Žiak: 
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Inventár a vybavenie prevádzky, 

pracovné činnosti obsluhujúcich 

12 Technika prevádzky, 

Konverzácia cudzie jazyky 

Určiť vhodný inventár, 

preukázať zručnosti vo 

flambovaní, trnšírovaní 

a dokončovaní pokrmov 

pri stole hosťa 

Určil vhodný inventár, 

preukázal zručnosti vo 

flambovaní, trnšírovaní 

a dokončovaní pokrmov 

pri stole hosťa 

Praktické 

skúšanie, vizuálne 

pozorovanie pri 

ind. práci, 

Riešenie úloh 

Prezentácia 

zručností, 

Samostatnosť, 

tvorivosť 

Systémy a spôsoby obsluhy- 

organizácia pracovných činností 

6 Technika prevádzky, 

konverzácia v cudzom 

jazyku 

Uplatniť správnu 

organizáciu práce 

Uplatnil správnu 

organizáciu práce 

Praktické 

skúšanie, 

Samostatná 

praktická činnosť 

žiaka 

Dokončovanie pokrmov pre zrakom 

hosťa, hygienické zásady 

a bezpečnosť pri práci 

12 Technika prevádzky Preukázať zručnosti 

a aplikovať v praxi, 

uplatniť estetické, 

hygienické, zásady, 

spoločenské pravidlá 

Preukázal zručnosti 

a aplikovať v praxi, 

uplatnil estetické, 

hygienické, zásady, 

spoločenské pravidlá 

Simulácia 

problémových 

situácii, vizuálne 

pozorovanie, 

praktické skúšanie 

Zručnosť, 

postupnosť, 

aplikácia tvorivých 

činností žiaka pri 

riešení komplex. 

Problém. úlohy 

5.Špecifické učivo 24  
Žiak má: Žiak: 

  

Aplikácia gastronomických pravidiel, 

Nové trendy v stravovaní – 

vegetarián. , oddelená strava, 

racionálna výživa 

6 Technológia potraviny a 

výživa 

Vedieť navrhnúť vhodný 

menu lístok, uplatniť 

progresívne formy 

gastronomických pravidiel 

Vedel navrhnúť vhodný 

menu lístok, uplatnil 

progresívne formy 

gastronomických pravidiel 

Písomne,  

Ústne skúšanie, 

riešenie úloh 

Písomné a ústne 

odpovede 

Diferencované stravovanie, zostava 

menu pre chorých, športovcov, 

adolescentov 

6 Technológia potraviny a 

výživa 

Vedieť navrhnúť vhodný 

menu lístok, uplatniť 

progresívne formy 

gastronomických pravidiel 

Vedel navrhnúť vhodný 

menu lístok, uplatnil 

progresívne formy 

gastronomických pravidiel 

Písomne,  

Ústne skúšanie, 

riešenie úloh 

Písomné a ústne 

odpovede 
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Osobitné formy servisu- barbecue, 

Foondue, Hot pot 

6 Technika prevádzky Vedieť uplatniť zručnosti 

pri podávaní jedál, zvoliť 

vhodný inventár a 

suroviny 

Vedel uplatniť zručnosti 

pri podávaní jedál, zvolil 

vhodný inventár a 

suroviny 

Simulácia 

problémových 

situácii, vizuálne 

pozorovanie, 

praktické skúšanie 

Zručnosť, aplikácia 

tvorivých činností 

žiaka pri riešení 

komplex. 

Problémových úloh. 

Gastronomické zvláštnosti cudzích 

kuchýň 

6 Technika prevádzky, 

cestovný ruch 

Vedieť uplatniť odlišnosti 

cudzích kuchýň, servírovať 

špeciality, využiť  

Vedel uplatniť odlišnosti 

cudzích kuchýň, servíroval 

špeciality, využil  

Písomne,  

Ústne skúšanie, 

riešenie úloh 

Písomné a ústne 

odpovede, 

prezentácia 

zručností 

Náležitostí prevádzkového poriadku 6 Manažment, Právna náuka, 

Technika prevádzky 

Popísať náležitosti pre 

vypracovanie 

prevádzkového poriadku 

v strediskách spoločného 

stravovania 

Popísal náležitosti pre 

vypracovanie 

prevádzkového poriadku 

v strediskách spoločného 

stravovania 

Ústne, Písomné 

Frontálne 

skúšanie 

Písomné, ústne 

odpovede 

6. Simulácia pracovných činností 

pri zabezpečení akcií 

18  

Žiak má: Žiak: 

  

Slávnostné hostiny- rozdelenie, 

banket- charakteristika hostiny, 

organizačno- technické 

zabezpečenie 

Recepcia, raut- organizačno – 

technické zabezpečenie 

Ostatné mimoriadne slávnostné 

príležitosti 

 

18 Technika prevádzky Preukázať zručnosti 

a aplikovať v praxi, 

uplatniť estetické, 

hygienické, zásady, 

spoločenské pravidlá 

Vedieť organizačne 

zabezpečiť jednotlivé 

príležitosti, preukázať 

zručnosti 

Preukázal zručnosti 

a aplikovať v praxi, 

uplatnil estetické, 

hygienické, zásady, 

spoločenské pravidlá 

Vedel organizačne 

zabezpečiť jednotlivé 

príležitosti, preukázal 

zručnosti 

Simulácia 

problémových 

situácii, vizuálne 

pozorovanie, 

ústne a praktické 

skúšanie 

Zručnosť, 

postupnosť, 

aplikácia tvorivých 

činností žiaka pri 

riešení komplex. 

Problém. úlohy 
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7.Využitie audiovizuálnej techniky 

, združenia reťazcov 

gastronomických zariadení 

18  

Žiak má: Žiak: 

  

Využitie audiovizuálnej techniky 

Práca s PC, pokladňa 

18  Vedieť využívať znalosti 

IT v praktickej činnosti 

Vedieť využívať znalosti 

IT v praktickej činnosti 

Vedel využívať znalosti IT 

v praktickej činnosti 

Vedel využívať znalosti IT 

v praktickej činnosti 

Simulácia 

problémových 

situácii, vizuálne 

pozorovanie, 

praktické skúšanie 

Zručnosť, aplikácia 

tvorivých činností 

žiaka pri riešení 

komplex. 

Problémových úloh. 

 

 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu. Majster odbornej výchovy hodnotí žiakov pri vykonávaní 

odborných cvičení v rámci tematických celkov. Po ukončení tematického celku v danom vyučovacom predmete žiaci predvedú požadovanú 

zručnosť  podľa požiadaviek kritérií uvedených v ŠkVP. Praktické cvičenie slúži na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. 

Kritéria hodnotenia majster odbornej výchovy vopred stanoví žiakom. Hodnotiacu škálu si volí majster odbornej výchovy. 
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Stratégia vyučovania6421 L spoločné stravovanie 

Pri vyučovaní sa budú používať nasledovné metódy a formy vyučovania  

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Organizácia práce 

v skladovom hospodárstve 

Informačno- receptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

simulácia činností 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca v družstvách  

 

Stravovacie zvyklosti vo 

svete 

Informačno- receptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická –  popis, 

demonštrácia, predvádzanie 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca v družstvách  

 

Precvičovanie jednotlivých 

činností v odbytových 

strediskách na úseku 

ubytovania 

Informačno- receptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická –  popis, 

demonštrácia, predvádzanie, 

simulácia činností 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca v družstvách 

 

Administratívne práce v 

prevádzke 

Informačno- receptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – predvádzanie 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s odbornou literatúrou 

Vypracovanie návrhu 

podnikateľskej činnosti 

Informačno- receptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - popis, 

demonštrácia 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s odbornou literatúrou 
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Učebné zdroje 6421 L spoločné stravovanie 

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, ... 

Organizácia práce 

v skladovom 

hospodárstve 

 PC Zariadenie 

PPV 

Skladové 

karty 

 

Stravovacie 

zvyklosti vo svete 

G. Salač, M. Šimková 

– Stolovanie II. 
 

 Inventár na 

PPV 

Jedálne 

a nápojové 

lístky 

 

Precvičovanie 

jednotlivých 

činností 

v odbytových 

strediskách na 

úseku ubytovania 

G. Salač, M. Šimková 

– Stolovanie II. 
 

 Zariadenie 

PPV 
 

 

Administratívne 

práce v prevádzke 

 

 

PC Odborná 

literatúra  

 

Vypracovanie 

návrhu 

podnikateľskej 

činnosti 

 PC Odborná 

literatúra 
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ROČNÍK: Druhý 

ROZPIS UČIVA PREDMETU:   Odborná prax 6 hodín týždenne, spolu 180 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku témy 
Hodi

ny 
MPV 

Očakávané vzdelávacie 

výstupy 
Kritéria vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

1. Organizácia práce 

v skladovom hospodárstve 
42  Žiak má: Žiak:   

Rozdelenie skladov podľa druhu 

tovaru, sortimentná štruktúra zásob  

Administratívne práce – objednávka 

a prebierka tovaru, komunikácia 

s dodávateľmi, práca na PC 

 

24 Technika prevádzky 

Spotrebiteľská výchova  

Personálny manažment 

•uviesť rozdelenie skladov 

•popísať sortimentnú 
štruktúru zásob 

•uplatniť praktické 
vedomosti pri prebierke 
tovaru 

•uplatniť komunikačné 
vedomosti pri styku s 
dodávateľom 

•predviesť evidovanie 
zásob na PC  

•uviedol rozdelenie skladov 

•popísal sortimentnú štruktúru 
zásob 

•uplatnil praktické vedomosti 
pri prebierke tovaru 

•uplatnil komunikačné 
vedomosti pri styku s 
dodávateľom 

•predviedol evidovanie zásob 
na PC  

Ústne skúšanie 

Písomne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Písomne  odpovede 

Skladovanie, ošetrovanie  zásob 

Kontrola záručných lehôt 

Administratívne práce-  výdaj tovaru 

na strediská 

24  •uplatniť vedomosti pri 

ošetrovaní zásob tovaru, 

kontrolu záručných lehôt 

•predviesť administratívne 

práce pri výdaji tovaru na 

strediská  

 

•uplatnil vedomosti pri ošetrovaní 

zásob tovaru, kontrolu záručných 

lehôt 

•predviedol administratívne práce 

pri výdaji tovaru na strediská  

 

Písomne a 

ústne skúšanie 

Pozorovanie 

Písomné a ústne 

odpovede 

Organizácia práce 

Individuálna práca 

2. Stravovacie zvyklosti vo 

svete 

18  
Žiak má: Žiak:   

Hostia z Európy, Ameriky, Ázie, 

Afriky – komunikácia v cudzom 

jazyku, spoločenský protokol, 

odlišnosti gastronomických 

a náboženských zvyklostí 

18 Technika prevádzky 

Cestovný ruch 

 

•predviesť obsluhu 

zahraničných hostí 

•uplatniť vedomosti pri 

komunikácii v cudzom jazyku 

•definovať spoločenský 

protokol  

•popísať a uplatniť odlišnosti 

•predviedol obsluhu zahraničných 

hostí 

•uplatni vedomosti pri 

komunikácii v cudzom jazyku 

•definoval spoločenský protokol  

•popísal a uplatniť odlišnosti 

v gastronómii pri styku so 

Pozorovanie 

samostatnosti pri 

individuálnej práci 

Pozorovanie  

Praktické skúšanie, 

vizuálne 

pozorovanie pri 

Praktické odpovede 

Prezentácia zručností 

, postupnosť, 

organizácia, estetika, 

degustácia 
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v gastronómii pri styku so 

zahraničnými hosťami 

zahraničnými hosťami skupinovej 

a individuálnej 

práci 

3. Precvičovanie jednotlivých 

činností v odbytových strediskách na 

úseku ubytovania 

42 
 žiak má: žiak vie:   

Kategorizácia ubytovacích stredísk –

rozdelenie, obsluha  hotelový 

poriadok 

Práca na recepcii, styk s hosťom, 

komunikácia,  

0peratívno – technická evidencia 

ubytovacieho zariadenia  

Spolupráca s cestovnou kanceláriou, 

plánovanie, korešpondencia 

24 Personálny manažment 

Ekonomika 

Cestovný ruch 

•uviesť kategorizáciu 

ubytovacích stredísk, rozdeliť 

ich 

•popísať hotelový poriadok 

a obsluhu v ubytovacích 

zariadeniach 

•vysvetliť prácu   

spolupráce medzi cestovnými 

kanceláriami 

 

•uviedol kategorizáciu 

ubytovacích stredísk, rozdeliť ich 

•popísal hotelový poriadok 

a obsluhu v ubytovacích 

zariadeniach 

•vysvetlil prácu  

spolupráce medzi cestovnými 

kanceláriami 

   

 

Písomne a ústne 

skúšanie, riešenie 

úloh 

Písomné a ústne 

odpovede 

Platené a neplatené služby 

v odbytových a ubytovacích 

Informácie o možnostiach využitia 

voľného času, šport 

Vyúčtovanie hostí, zmenáreň, 

doplnkové služby 

  
•vysvetliť rozdiel medzi 

platenými a neplatenými 

službami 

•vedieť informovať o 

možnostiach využitia voľného 

času 

•vedieť vyúčtovať hostí, 

popísať doplnkové služby 

•vysvetlil rozdiel medzi platenými 

a neplatenými službami 

•vedel informovať o možnostiach 

využitia voľného času 

•vedel vyúčtovať hostí, popísať 

doplnkové služby 

Písomne a ústne 

skúšanie, riešenie 

úloh 

Písomné a ústne 

odpovede 

4.Administratívne práce v 

prevádzke 
42  Žiak má: Žiak:   

Riadenie obchodnej a stravovacích 

prevádzok- zamestnanci a ich náplň 

Rozdelenie živností 

Živnostenské úrady 

Podmienky predaja a poskytované 

služby, dozorujúce orgány 

Zákonik práce a dozorujúce orgány 

42 Základy podnikania  

Personálny manažment 

Ekonomika 

•uviesť obchodné 

a stravovacie prevádzky 

•popísať personálne 

zabezpečenie a podmienky 

obsadenia jednotlivých funkcií 

• vedieť rozdeliť živnostenské 

úrady 

•popísať podmienky predaja 

a poskytované služby, 

dozorujúce orgány 

•popísať zákoník práce, uviesť 

daňové povinnosti 

•uviedol obchodné a stravovacie 

prevádzky 

•popísal personálne zabezpečenie 

a podmienky obsadenia 

jednotlivých funkcií 

• vedel rozdeliť živnostenské 

úrady 

•popísal podmienky predaja 

a poskytované služby, dozorujúce 

orgány 

•popísal zákoník práce, uviesť 

daňové povinnosti 

Písomne a ústne 

skúšanie, riešenie 

úloh 

Písomné a ústne 

odpovede 
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5.Vypracovanie návrhu 

podnikateľskej činnosti  

36  
Žiak má: Žiak: 

  

Zadanie témy–zariadenie prevádzky 

so zameraním na hotelové a 

stravovacie služby 

 Zápis do obchodného registra, 

podmienky pre uskutočnenie 

podnikateľského zámeru 

Vybavenie úveru, pôžičky, zariadenie 

prevádzky 

36 Technika prevádzky 

Základy podnikania  

Personálny manažment 

•vedieť  vypracovať zadanú 

tému so zameraním na typ 

prevádzky 

•popísať podmienky zápisu do 

obchodného registra na 

uskutočnenie  

podnikateľského zámeru 

• popísal podmienky 

vybavenia úveru, pôžičky 

•vedel  vypracovať zadanú tému 

so zameraním na typ prevádzky 

•popísal podmienky zápisu do 

obchodného registra na 

uskutočnenie  podnikateľského 

zámeru 

• popísal podmienky vybavenia 

úveru, pôžičky 

Ústne, Písomné 

Frontálne 

skúšanie 

Písomné, ústne 

odpovede 

 

 

 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu. Majster odbornej výchovy hodnotí žiakov pri vykonávaní 

odborných cvičení v rámci tematických celkov. Po ukončení tematického celku v danom vyučovacom predmete žiaci predvedú požadovanú 

zručnosť  podľa požiadaviek kritérií uvedených v ŠkVP. Praktické cvičenie slúži na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. 

Kritéria hodnotenia majster odbornej výchovy vopred stanoví žiakom. Hodnotiacu škálu si volí majster odbornej výchovy. 
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