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Ciele výchovy a vzdelávania 

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našom školskom vzdelávacom programe 

Obchod a služby vychádza z cieľov stanovených v Zákone o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a Štátnom vzdelávacom programe pre skupinu štvorročných učebných odborov 64 

Ekonomika a organizácia, obchod a služby. 

 Poslanie školy vyplýva aj komplexnej analýzy školy. Poslaním našej školy nie je len 

odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na povolanie a získanie prvej kvalifikácie, 

ale aj formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských 

princípov. Škola sa stane otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú 

verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti. Naša škola má nielen 

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

cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti žiaka, 

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

ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj a tvorivosť. 

Ciele výchovy a vzdelávania orientované na vytváranie predpokladov celoživotného 

vzdelávania sú zamerané na:  

Posilnenie výchovnej funkcie školy so zámerom: 

· umožniť všetkým žiakom prístup ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu a voľnočasovým 

aktivitám, najmä žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia ako formy prevencie 

sociálno-patologických javov a podchytenia nadaných a talentovaných jedincov,  

· vytvárať motiváciu k učeniu, ktorá žiakom umožní pokračovať nielen v ďalšom vzdelávaní, 

ale aj v kultivovaní a rozvoji vlastnej osobnosti,  

· podporovať špecifické záujmy, schopností a nadania žiakov,  

· formovať ucelený názor na svet a vzťah k životnému prostrediu  

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

zodpovednosť, spolupráca a kooperácia, komunikácia a tolerancia,  

· poskytovať čo najväčšie množstvo príležitostí, podnetov a možností v oblasti záujmovej 

činnosti,  

· poskytovať pre žiakov a širokú verejnosť ponuku vzdelávacích služieb vo voľnom čase,  

Realizáciu stratégie rozvoja školy s dôrazom na:  

a) prípravu a tvorbu vlastných školských vzdelávacích programov s cieľom:  
· uplatňovať nové metódy a formy vyučovania zavádzaním aktívneho učenia, realizáciou  

medzipredmetovej integrácie, propagáciou a zavádzaním projektového a programového 

vyučovania,  

· zabezpečiť kvalitné vyučovanie cudzieho jazyka vytvorením jazykového laboratóriá, a 

zabezpečením dostupných podmienok pre výučbu cudzieho jazyka v zahraničí,  

· skvalitniť výučbu informačných a komunikačných technológií zabezpečením špeciálnej 

techniky a softwarového vybavenia, podporovaním ďalšieho vzdelávania učiteľov v oblasti 

informačných technológií,  

· zohľadniť potreby a individuálne možnosti žiakov pri dosahovaní cieľov v študijnom odbore 

čašník, servírka,  

· zabezpečiť variabilitu a individualizáciu výučby,  

· rozvíjať špecifické záujmy žiakov,  

· vytvárať priaznivé sociálne, emocionálne a pracovne prostredie v teoretickom a praktickom  

vyučovaní,  

· zavádzať progresívne zmeny v hodnotení žiakov realizáciou priebežnej diagnostiky,  

· zachovávať prirodzené heterogénne skupiny vo vzdelávaní. 

b) posilnene úlohy a motivácie učiteľov, ich profesijný a osobný rozvoj s cieľom:  
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· rozvíjať a posilňovať kvalitný pedagogický zbor jeho stabilizáciou,7 

· podporovať a zabezpečovať ďalší odborný rozvoj a vzdelávanie učiteľov,  

· rozvíjať hodnotenie a sebahodnotenie vlastnej práce a dosiahnutých výsledkov. 

c) podporu talentu, osobnosti a záujmu každého žiaka s cieľom: 
· rozvíjať edukačný proces na báze skvalitňovania vzťahov medzi učiteľom - žiakom – 

rodičom,  

· rozvíjať tímovú spoluprácu medzi žiakmi budovaním prostredia tolerancie a radosti z 

úspechov,  

· vytvárať prostredie školy založené na tvorivo-humánnom a poznatkovo-hodnotovom 

prístupe k vzdelávaniu s dôrazom na aktivitu a slobodu osobnosti žiaka,  

· odstraňovať prejavy šikanovania, diskriminácie, násilia, xenofóbie, rasizmu a intolerancie v 

súlade s Chartou základných ľudských práv a slobôd,  

· viesť žiakov k zmysluplnej komunikácii a vyjadreniu svojho názoru,  

· zapájať sa do projektov zameraných nielen na rozvoj školy, ale aj na osvojenie si takých 

vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré žiakom prispejú k ich uplatneniu sa na trhu práce 

na Slovensku a v krajinách Európskej únie a k motivácii pre celoživotné vzdelávanie sa,  

· nadväzovať spoluprácu s rôznymi školami a podnikmi doma a v zahraničí,  

· presadzovať zdravý životný štýl,  

· vytvárať širokú ponuku športových, záujmových a voľnočasových aktivít,  

· vytvárať fungujúci a motivačný systém merania výsledkov vzdelávania.  

d) skvalitnenie spolupráce so sociálnymi partnermi, verejnosťou a ostatnými školami na 

princípe partnerstva s cieľom:  
· zapojiť rodičov do procesu školy najmä v oblasti záujmového vzdelávania a voľnočasových 

aktivít,  

· podporovať spoluprácu s rodičmi pri príprave a tvorbe školského vzdelávacieho programu,  

· aktívne zapájať zamestnávateľov do tvorby školských vzdelávacích programov, rozvoja 

záujmového  

vzdelávania, skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu a odborného výcviku,  

· spolupracovať so zriaďovateľom na koncepciách rozvoja odborného vzdelávania a prípravy 

a politiky zamestnanosti v našom regióne,  

· spolupracovať sa podnikmi poskytujúcich gastronomické služby,  

· vytvárať spoluprácu so školami doma a v zahraničí a vymieňať si vzájomne skúseností a 

poznatky,  

· rozvíjať spoluprácu s nadáciami, rôznymi organizáciami a účelovo zameranými útvarmi na  

zabezpečenie potrieb žiakov.  

e) zlepšenie estetického prostredia budovy školy a najbližšieho okolia s cieľom:  
· zlepšiť prostredie v triedach a spoločných priestoroch školy,  

· zrekonštruovať špeciálnu odbornú učebňu pre praktickú prípravu žiakov,  

· zrekonštruovať hygienické priestory školy,  

· využiť materiálno-technický a ľudský potenciál pre získanie doplnkových finančných 

zdrojov, reagovať na vypísané granty a projekty, 

· pravidelne sa starať o úpravu okolia školy.  

· zrekonštruovať kotolňu a vykurovací systém 
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ORGANIZAČNÉ PODMIENKY NA VÝCHOVU A VZDELÁVANIE V 

JEDNOTLIVÝCH FORMÁCH VZDELÁVANIA 

 

Organizácia výchovy a vzdelávania v jednotlivých formách vzdelávania v teoretickom 

a praktickom vyučovaní sa uskutočňuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Pre 

realizáciu ŠVP platí školský zákon a príslušné vykonávacie predpisy. Výchova a vzdelávanie 

sa v školách organizuje dennou formou štúdia alebo externou formou štúdia. Súčasťou 

výchovy a vzdelávania žiakov v stredných odborných školách sú exkurzie a kurzy, ktoré sú 

uvedené v učebnom pláne školského vzdelávacieho programu; súčasťou výchovy a 

vzdelávania žiakov v stredných odborných školách môže byť aj školský výlet. Vzhľadom na 

požadované vedomosti a zručnosti absolventov efektívne využívať možnosti výpočtovej 

techniky, môže škola realizovať pre žiakov v študijných odboroch poskytujúcich úplné 

stredné odborné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie, vzdelávacie aktivity zamerané na 

získanie niektorého medzinárodne uznávaného certifikátu potvrdzujúceho úroveň 

dosiahnutých vedomostí a zručností v oblasti počítačovej gramotnosti. Vzdelávacie aktivity je 

možné organizovať vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach alebo v inom vzdelávacom 

zariadení, ktoré určí škola. 

 

3.1 FORMY PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA 
 

Praktické vyučovanie je neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy v 

stredných odborných školách. 

Formami praktického vyučovania v skupinách odborov 62 Ekonomické vedy, 63, 64 

Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II sú pre: 

 

 úplné stredné odborné vzdelanie – súvislé štúdium s rozšíreným počtom hodín 

praktického  vyučovania - odborný výcvik a praktické cvičenia 

 

3.2  SPÔSOB A PODMIENKY PRIEBEHU A UKONČOVANIA VZDELÁVANIA NA 

STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH, VYDÁVANIE DOKLADU O ZÍSKANOM 

VZDELANÍ 

 

Úspešným absolvovaním školského vzdelávacieho programu, ktorý vychádza z tohto 

štátneho vzdelávacieho programu, môže žiak získať:  

úplné stredné odborné vzdelanie, ak úspešne ukončil posledný ročník najmenej štvorročného 

a najviac päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, 

ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou. Cieľom maturitnej skúšky je overenie vedomostí, 

zručností a kompetencií žiakov v rozsahu učiva určeného katalógom cieľových požiadaviek, 

ktoré sú zároveň vzdelávacími štandardmi tohto štátneho vzdelávacieho programu. Maturitná 

skúška sa skladá z internej a externej časti. Externá časť maturitnej skúšky sa koná cez 

písomný test. Interná časť maturitnej skúšky sa koná formou písomnou, ústnou, praktickou, 

predvedením komplexnej úlohy, obhajoby komplexnej odbornej práce alebo projektu, popr. 

úspešnej súťažnej práce, realizácie a obhajoby experimentu alebo kombináciou rôznych 

foriem. Odborná zložka maturitnej skúšky sa člení na teoretickú a praktickú časť. V 

nadstavbovom štúdiu sa zohľadňuje nadväznosť na príslušný učebný odbor.  Maturitná skúška 

sa koná v riadnom alebo mimoriadnom skúšobnom období v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. Maturitnú skúšku žiak koná pred predmetovou maturitnou komisiou. 
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Úplné stredné odborné vzdelanie môžu žiaci získať aj úspešným vykonaním maturitnej 

skúšky po úspešnom ukončení posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania v strednej odbornej škole vo forme pomaturitného štúdia. Kvalifikačné 

pomaturitné štúdium, v ktorom žiaci získavajú odbornú kvalifikáciu v inom odbore 

vzdelávania, než v ktorom vykonali maturitnú skúšku, sa ukončuje odbornou zložkou 

maturitnej skúšky, ktorá nebola súčasťou predtým vykonanej maturitnej skúšky. 

Klasifikácia žiaka na maturitnej skúške je vyjadrená stupňom prospechu alebo percentom 

úspešnosti. Žiak úspešne zložil maturitnú skúšku, ak úspešne zložil maturitnú skúšku zo 

všetkých predmetov maturitnej skúšky. Dokladom o získanom vzdelaní a zároveň o získanej 

kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške.  

V učebných odboroch, v ktorých žiaci absolvujú najmenej 1 520 vyučovacích hodín 

praktického vyučovania, z ktorých najmenej  1 520 vyučovacích hodín tvorí odborný výcvik 

alebo odborná prax, je dokladom o získanej kvalifikácii výučný list. 

Organizácia výchovy a vzdelávania pre v externej forme štúdia 

 Okrem vyššie uvedeného je Externá forma štúdia pre: 

  - Absolventov stredného odborného vzdelania, absolventov úplne stredného vzdelania 

v inom odbore, absolventov stredného odborného vzdelania. Štúdium trvá jeden rok. 

Podmienkou štúdia je absolvovať dvadsaťpäť hodín odborného výcviku, jedna konzultácia 

z každého predmetu a skúška. Žiak je povinný absolvovať odbornú prax v prevádzkach 

spoločného stravovania. Štúdium sa ukončí teoretickou a praktickou záverečnou skúškou. 

 - Absolventov základných škôl. Štúdium trvá tri roky. Podmienkou štúdia je 

absolvovať dvanásť hodín odborného výcviku za prvý a aj za druhý polrok za každý ročník, 

minimálne jedna konzultácia z každého predmetu a skúška za prvý a aj druhý polrok za každý 

ročník. Podmienkou štúdia je absolvovať minimálne 1 520 hodín odbornej praxe. Štúdium je 

ukončené teoretickou a praktickou záverečnou skúškou. 

 

3.3 PODMIENKY NA ZABEZPEČENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA 

PRI VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ 

 

Výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia, hygiene práce a ochrana pred požiarom je 

neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania. V priestoroch určených na 

vyučovanie žiakov je potrebné utvoriť podľa všeobecne záväzných právnych predpisov 

podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutné preukázateľne 

poučiť žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a dodržiavanie týchto predpisov 

vyžadovať. V priestoroch určených na praktické vyučovanie je potrebné podľa platných 

technických predpisov vytvoriť podmienky na bezpečnú prácu, dôkladne a jasne oboznámiť 

žiakov s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, s hygienickými predpismi, s 

technickými predpismi a technickými normami, s predpísanými technologickými postupmi, s 

pravidlami bezpečnej obsluhy technických zariadení, používaním ochranných prostriedkov a 

dodržiavanie týchto predpisov kontrolovať a vyžadovať. Ak práca vyžaduje priamy dozor, 

musí osoba poverená priamym dozorom obsiahnuť všetky pracovné miesta žiakov tak, aby 

mohla pri ohrození zdravia žiaka bezprostredne zasiahnuť. Žiaci majú zakázané vykonávať 

práce so zvýšeným nebezpečenstvom. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarna ochrana, ochrana životného 

prostredia a hygiena práce sú neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania. 

Vo výchovno-vzdelávacom procese musí výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

vychádzať z platných právnych predpisov. 

Priestory na vyučovanie musia vyhovovať bezpečnostným, hygienickým a 

protipožiarnym požiadavkám. Žiaci musia byť poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci. Nácvik a precvičovanie činností, ktoré zodpovedajú prácam zakázaným mladistvým, 
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môžu žiaci vykonávať len v rozsahu určenom učebnou osnovou. Ak to vyžaduje charakter 

činností, určí učebná osnova z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej 

ochrany, hygienických predpisov podmienky, za ktorých sa môže výučba žiakov 

uskutočňovať. 

Základnými podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci rozumieme: 

a) dôkladné oboznámenie sa s predpismi a technologickými postupmi; 

b) používanie technického výstroja, ktoré zodpovedá bezpečnostným, hygienickým a 

protipožiarnym predpisom; 

c) používanie osobných ochranných a pracovných prostriedkov podľa platných predpisov; 

d) vykonávanie stanoveného dozoru. 

 

Dozor vyžaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej vedením praktického 

vyučovania žiakov na ich pracovisku. V prípade, že osoba poverená vedením praktického 

vyučovania neobsiahne zrakovo súčasne všetky pracovné miesta, je povinná žiakov sústavne 

kontrolovať. 

Všetky pracovné miesta musí osoba poverená dozorom zrakovo obsiahnuť z takého 

miesta a vzdialenosti, aby po predchádzajúcej inštruktáži v prípade porušenia bezpečnostných 

predpisov a pracovných pokynov mohla pri ohrození zdravia bezprostredne zasiahnuť.
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 CHARAKTERISTIKA  ŠKOLSKÉHO  VZDELÁVACIEHO  

PROGRAMU  V UČEBNOM  ODBORE  6444 H ČAŠNÍK, SERVÍRKA 

 
 

Popis školského vzdelávacieho programu 

 

Príprava v školskom vzdelávacom programe Stravovacie služby v učebnom odbore 

6444 H  čašník, servírka 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. Trojročný 

odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre úsek obsluhy so 

všeobecným prehľadom o celej oblasti stravovacích služieb a so základnými predpokladmi 

pre výkon zvoleného povolania. 

 

Predpokladom pre prijatie do učebného odboru je úspešné ukončenie základnej školy 

a zdravotné požiadavky uchádzačov o štúdium. Pri prijímaní na štúdium sa hodnotí tiež 

prospech a správanie na základnej 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 

a stolovanie a pod. V rámci odborného výcviku žiaci získavajú teoretické a praktické 

zručnosti na úseku obsluhy. 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 



3 

 

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 subjektmi. 

 

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 čašník, servírka 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 čašník, servírka. 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 výrobných 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. Učebný odbor 6444 H čašník, servírka 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 odporučenie 

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

poruchy, úroveň kompenzácie poruchy a možnosti školy. 
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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. 
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ZÁKLADNÉ  ÚDAJE  O ŠTÚDIU 

Kód a názov učebného odboru 6444 H čašník, servírka 

Dĺžka štúdia: 3 roky 

Forma štúdia: 

 

Denná  

Nevyhnutné vstupné 

požiadavky na štúdium:  

Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok 

prijímacieho konania
5
 

Spôsob ukončenia štúdia:  Záverečná skúška  

Doklad o získanom stupni  

vzdelania:  

Vysvedčenie o záverečnej skúške
6
 

 

Doklad o získanej kvalifikácii: Výučný list 

Poskytnutý stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie
7
 

ISCED 3C
8
 

Možnosti pracovného 

uplatnenia absolventa: 

Podľa profilácie absolventa: 

- v obchodných organizáciách, 

- v organizáciách poskytujúcich služby, 

- v podnikoch spoločného stravovania. 

Možnosti ďalšieho štúdia: Vzdelávacie programy stredoškolského 

vzdelávania na úrovni 3A, alebo ďalšie 

vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie 

kvalifikácie, jej zvýšenie alebo zmenu. 

 
5 Podľa § 62 ods. 5, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

6 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 záverečnej skúške 

vydá škola dodatok, ktorý obsahuje podrobnosti o absolvovanom vzdelávacom programe. 

7 § 16 ods. 4 písm. b) zákona č. 245/2008 Z.z.. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

8 Podľa § 16 ods. 4 písm. b) 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 učebnom odbore 

6444 H čašník, servírka zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Výučba je 

organizovaná v týždňových cykloch – strieda sa jeden týždeň teoretického vyučovania a jeden 

týždeň odborného výcviku.  

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, 
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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 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 učebnom odbore. 

Odbytové strediská umožnia žiakom podieľať sa na výrobe a distribúcii pokrmov, hotových 

a minútkových jedál pre širokú verejnosť a pri rôznych gastronomických akciách. Roznášku 

jedál 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. 

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

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

predpokladmi pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít. 

Učebný odbor 6444 H čašník, servírka integruje teoretické a praktické vyučovanie. V 1. 

ročníku dominujú vyučovacie predmety všeobecného zamerania. Odborný výcvik je vo 

všetkých ročníkoch  zameraný na obsluhu. 

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

pokynmi MŠ SR.  

Ďalšie organizačné podrobnosti týkajúce sa účelových kurzov a cvičení sú súčasťou učebného 

plánu.  

Zdravotné požiadavky na žiaka 

Na prijatie do učebného odboru 6444 H čašník, servírka 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, 
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 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.   

Zdravotný stav uchádzačov o štúdium a vhodnosť štúdia posudzuje všeobecný lekár pre 

deti a dorast. 

 

 Telesné postihnutie 
Pre väčšinu odborov v obchode a službách sa vyžaduje dobrý zdravotný stav uchádzačov s 

nenarušenou pohyblivosťou, pre výkon niektorých povolaní, špecializácií v spoločnom 

stravovaní sa vyžaduje zdravotný preukaz. Vhodnosť vzdelávania v odbore posudzuje lekár 

a príslušné zariadenia výchovného poradenstva a prevencie v závislosti od druhu a stupňa 

postihnutia a narušenia. 

 

 Mentálne postihnutie 
Študijné odbory 63, 64 nie sú vhodné pre uchádzačov s mentálnym postihnutím. 

 

 Zrakové postihnutie 
Vhodnosť vzdelávania v odbore posudzuje lekár a príslušné školské zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie v závislosti od druhu a stupňa postihnutia a narušenia. 

 

 Sluchové postihnutie 
Vhodnosť vzdelávania v odbore posudzuje lekár a príslušné školské zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie v závislosti od druhu a stupňa postihnutia a narušenia. 

 

 Špecifické poruchy učenia 
Záleží od individuálneho prípadu, od typu poruchy a úrovne jej kompenzácie. Vzhľadom na 

vysoké nároky študijných odborov 63, 64 na študijné predpoklady žiakov (matematická 

zručnosť, čítanie predpisov, dokumentácie), treba zvážiť ich vhodnosť pre žiakov s dyslexiou, 

dysgrafiou a dyskalkúliou. Vhodnosť študijných odborov pre žiakov so špecifickými 

vývojovými poruchami učenia treba konzultovať so školskými zariadeniami výchovného 

poradenstva a prevencie. 

 

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, 
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prevádzka školských zariadení, bezpečná prevádzka, používanie strojov, prístrojov a pod.). 

Nácvik a precvičovanie činností musí byť v súlade s požiadavkami, ktoré upravujú prácu pre 

mladistvých (napr. Zákonník práce) a v súlade s podmienkami, podľa ktorých môžu mladiství 

vykonávať zakázané práce z dôvodu prípravy na povolanie. Základnými podmienkami 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa rozumie: 

 dôkladne a preukázané oboznámenie žiakov s predpismi o BOZP, 

protipožiarnymi predpismi a s technologickými postupmi, 

 používanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným 

a protipožiarnym predpisom, 

 používanie ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov, 

 vykonávanie stanoveného dozoru na pracoviskách žiakov, pričom sa vymedzia 

stupne dozoru nasledovne: 

 práca pod dozorom si vyžaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej dozorom, 

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

zrakovo obsiahnuť všetky pracovné miesta tak, aby mohla bezpečne zasiahnuť 

v prípade porušenia BOZP, 

 práca pod dohľadom si vyžaduje prítomnosť osoby poverenej dohľadom 

kontrolovať pracoviská pred začatím práce a pokiaľ nemôže zrakovo všetky 

pracoviská obsiahnuť, v priebehu práce ich obchádza a kontroluje.  

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, 

 biela zásterka, 

 čierne topánky polovičné, 

 príručník 2ks, 

 motýlik čierny, 

 menovka. 

       2.    Zdravotný preukaz pre prácu s potravinami 

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

budú žiaci vykonávať na určených strediskách 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.  
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PROFIL ABSOLVENTA UČEBNÉHO ODBORU 6444 H ČAŠNÍK, SERVÍRKA 

 

Charakteristika absolventa 

  

Absolvent 3-ročného učebného odboru 6444 H čašník, servírka po ukončení štúdia 

záverečnou skúškou získa prvú kvalifikáciu na úrovni stredného odborného vzdelania. Po 

ukončení prípravy samostatne zvládne jednoduchú a zložitú obsluhu hostí v zariadeniach 

spoločného stravovania i pri slávnostných príležitostiach. Vie správne odporučiť jedlá 

a nápoje, pripraviť miešané nápoje aj podľa vlastných receptúr. Dokáže pripraviť jednoduché 

jedlá charakteru hotových i minútkových jedál, šalátov a múčnikov. Ovláda dokončovanie 

jedál pred hosťom, prestieranie slávnostných hostín a ich osobitných foriem. Vie prijať 

objednávky, podať informácie o jedlách a nápojoch, poskytnúť servis špeciálnych pokrmov 

a nápojov. Ovláda zásady vedenia administratívy a účtovania v prevádzke, vie účtovať na 

kontrolnej pokladnici, inkasovať tržby, ošetrovať a skladovať potraviny a inventár. 

 

V rámci pracovnej pozície sú na absolventa kladené vysoké požiadavky na krátkodobú 

pamäť, schopnosť pracovať v tíme a schopnosť sociálneho kontaktu. Sú nároky na zrakové 

pole, priestorové videnie, šírenie zvuku, flexibilitu, sebakontrolu, samostatnosť, kultivované 

vystupovanie. Ďalšie požiadavky na farby, chute a samostatné myslenie. 

 

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

pozície. Posúdenie zdravotného stavu s následným odporúčaním je možné po konzultácii 

s lekárom. Absolventi sa uplatnia v pracovných pozíciách čašník, servírka, účtujúci čašník, 

barman, barista, súkromný podnikateľ v oblasti cestovného ruchu a spoločného stravovania. 

 

Absolventi získajú schopnosť komunikovať v 1 cudzom jazyku, riešiť problémové úlohy 

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

aktualizovať. Budú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a prácu ostatných. 

Získajú  zručnosti pri práci s osobných počítačom a internetom. Naučia sa efektívne využiť 

informačné a komunikačné technológie. 

 

Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške. 

V prípade záverečného hodnotenia absolventa s prospechom vyznamenaný, resp. prospel 

veľmi dobre získava certifikát od SOPK v 1 cudzom jazyku. 

Môže pokračovať v štúdiu pre absolventov 3-ročných učebných odborov v rámci denného 

alebo diaľkového nadstavbového štúdia na úrovni ISCED 3A v študijnom odbore spoločné 

stravovanie a získať úplné stredné odborné vzdelanie, ktoré mu umožňuje pokračovať 

v štúdiu na úrovni ISCED 5. Svoju kvalifikáciu môže zvyšovať rôznymi vzdelávacími 

cestami, prípadne získať aj inú kvalifikáciu. 

 

Kompetenčný profil absolventa sme vytvorili na základe kompetencií uvedených v ŠVP 

a analýzy povolania v priamej spolupráci so zamestnávateľmi. Analýza povolania je súčasťou 

analytickej štúdie. Týmto má absolvent učebného odboru garantované získanie aktuálnych 

vedomostí, zručností a kompetencií v závislosti od potrieb zamestnávateľov. 

 

Kompetencie absolventa 
 

Po absolvovaní vzdelávacieho programu učebného odboru 6444 H čašník, servírka absolvent 

disponuje týmito kompetenciami: 
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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 ako výkonové štandardy sa v rámci výchovno-vzdelávacieho 

procesu prostredníctvom výchovných a vzdelávacích stratégií rozvíjajú, osvojujú a hodnotia 

buď na úrovni školy, odboru vzdelávania alebo vyučovacieho predmetu. 

 

V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií pre celoživotné 

vzdelávanie
3
 ŠVP vymedzil nasledovné kľúčové kompetencie:: 

 

a) Spôsobilosť konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 
Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a 

hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre cieľavedomé a zodpovedné 

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

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

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

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

späté s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania. 

 

Absolvent má: 

- reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 

- porovnať bežné 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, 

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

 

b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné 

technológie, komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku 
Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti 

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

sebazdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a 

učenia sa počas celého života, aktualizovania a udržovania potrebnej základnej úrovne 

jazykových schopností, informačných a komunikačných zručností. Od žiaka sa vyžaduje 

efektívne využívať písaný a hovorený štátny, materinský a cudzí jazyk, disponovať 

s čitateľskou a matematickou gramotnosťou, prehodnocovať základné zručnosti a sebatvoriť. 

Absolvent má: 

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

- vyjadrovať sa v jednom cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 

- riešiť bežné matematické príklady a rôzne situácie, 

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

- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, 

- overovať a interpretovať získané údaje, 
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- pracovať s elektronickou poštou, 

- pracovať so základnými informačno-komunikačnými technológiami. 

 

c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 
Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových 

typov spolupráce. Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, 

aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiaci 

musia byť schopní učiť sa, nažívať a pracovať nielen ako jednotlivci, ale v sociálne 

vyváženej skupine. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí, 

sociálnych zručnosti, interkulturálnych kompetencií, postojov a hodnotovej orientácii 

umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov 

a situácií a získané poznatky využívať v osobnom živote a povolaní. 

Absolvent má: 

- prejaviť empatiu a sebareflexiu, 

- vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu, 

- pozitívne motivovať seba a druhých, 

- 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 a pozorne počúvať druhých, 

- uzatvárať jasné dohody, 

- rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností, 

- určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom 

kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, 

- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, 

- samostatne pracovať 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. 

 

Všeobecné kompetencie 

Absolvent má: 

 rozlišovať spisovný a hovorový jazyk, dialekt a štýlovo príznačné javy, vo 

vlastnom prejave voliť prostriedky adekvátnej komunikačnej situácie, 

 v písomnom a hovorenom prejave uplatňovať zásady slovenského pravopisu,  

 používať adekvátnu slovnú zásobu vrátane príslušnej odbornej terminológie, 

 vedieť položiť otázku a správne formulovať odpovede, 

 vyjadrovať postoje neutrálne, pozitívne (pochvala) a negatívne (kritika, polemika), 

 vyjadrovať sa vecne správne,  jasne a zrozumiteľne, 

 orientovať sa v rôznych literárnych smeroch, 

 vytvoriť základné útvary administratívneho štýlu, 

 komunikovať v cudzom jazyku v rámci základných tém, 

 schopnosť vymieňať si informácie a názory v cudzom jazyku týkajúce sa 

základných všeobecných a odborných tém ústnym a písomným prejavom, 
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 pracovať so základným cudzojazyčným textom vrátane základného odborného 

textu, využívať text ako poznanie a prostriedok na skvalitnenie jazykových 

spôsobilostí, 

 posúdiť chemické látky z hľadiska nebezpečnosti a ich vplyvu na živé 

organizmy. 

 využívať matematické poznatky v praktickom živote v situáciách, ktoré súvisia 

s matematikou, 

 osvojiť si poznatky a špeciálne činnosti podporujúce úpravu porúch zdravia, 

 osvojiť si základy zdravovedy a fyziológie ľudského tela, 

 osvojiť si zásady správnej výživy a zdravého životného štýlu 

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. 
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 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. 

 

 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.
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RÁMCOVÉ UČEBNÉ PLÁNY - UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU  6444 H čašník, servírka 

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP 

 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola obchodu a  služieb Martin, 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 6444 H čašník, servírka 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 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. 

vyučovacíc

h hodín 

celkom 

Disponibiln

é hodiny 

Všeobecné vzdelávanie 22 Všeobecné vzdelávanie 24 2 

Jazyk a komunikácia 11,5    

Verbálne vyjadrovanie   

 

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

 

 

 

 

 

4,5 

 

 

 

 

 

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 
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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   

Cudzí jazyk 

 

        9 

 

Čítanie s porozumením 

Písomný prejav 

Ústny prejav 

Človek a hodnoty  1  1 - 

Mravné rozhodovanie človeka. Človek a právne vzťahy  Etická výchova 1  

Filozoficko-etické základy hľadania zmyslu života /Náboženská výchova  

Človek a spoločnosť 1  1  

Vplyv hospodárskych podmienok na život človeka. Zmysel 

a spôsob života 

 

 

 

 

Občianska náuka 

 

 

 

1 

 

Estetika životného prostredia 

Ľudové a regionálne umenie 

Aplikácia poznatkov z umenia a kultúry do života 

Úvod do spoločenského vzdelávania. Psychológia osobnosti 

Sociálna psychológia a základy komunikácie 

Demokracia a jej fungovanie 

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 3  3  
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Čísla, premenné, výrazy   

 

 

Matematika 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

Rovnice, nerovnice a ich sústavy 

Funkcie  

Geometria  

Kombinatorika a teória pravdepodobnosti 

Základy štatistiky 

Zdravie a pohyb 4,5  4,5 - 

Ľudský organizmus ako celok z hľadiska stavby a funkcie  

 

 

 

 

 

 

 

 

Telesná a športová výchova 

 

 

 

 

 

4,5 

 

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     

Odborné vzdelávanie 65,5 Odborné vzdelávanie 75 9,5 

Teoretické vzdelávanie 18  27,5 9,5 

Ekonomické vzdelávanie 6  6  

Makroekonomika, mikroekonomika,  

národné a trhové hospodárstvo 

banková a daňová sústava , manažérska a kontrolná činnosť, 

hospodársky cyklus, nezamestnanosť, podnik  

 

 

 Ekonomika 2 

Osobné financie 2 

 

Výchova k podnikaniu 

 

2 

Komunikácia  2  
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Význam komunikácie, komunikačný prenos, technická 

komunikácia 
 

 

Komunikácia 

 

 

2 

 

Efektívnosť komunikácie, verbálny a písomný prejav  

Osobnosť človeka  

Spoločenské normy  a prejavy správania  

Technické a technologické vzdelávanie 
 

19,5  

Využitie informačných a komunikačných technológií 

v odborných predmetoch, práca s údajmi a informáciami 
Aplikovaná informatika 1  

Základné charakteristiky surovín, potravín a podmienky ich 

zaobstarania 
Náuka o potravinách           3  

Základné charakteristiky surovín, energetické a biologické 

živiny obsiahnuté v potravinách a ich vplyv na výživu 
Náuka o výžive 1 

Technika stolovania a zásady obsluhy, pravidlá a zásady 

hygieny a bezpečnosti práce,  zásady programu HACCP, 

s technikou jednotlivých druhov obsluhy-jednoduchej 

a zložitej obsluhy, spoločensko-zábavné strediská, odbytové 

strediská, slávnostné hostiny, zostavovanie jedálnych 

a nápojových lístkov, menu lístkov, vypracovanie libreta. 

 

Technika obsluhy 

 

7,5 

Spôsoby, postupy a metódy príprav pokrmov a jedál, 

spracovanie a využívanie moderných trendov vo výrobných 

strediskách, výrobné strediská a ich zariadenie a pracovníci 

vo výrobných strediskách. 

 

Technológia 

 

3 

Kategorizácia ubytovacích zariadení, triedy a fakultatívne 

znaky, služby poskytované v ubytovacích zariadeniach, 

personálne zabezpečenie 

 

Základy ubytovacích služieb 

 

4 

Praktická príprava 47,5  47,5 0 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, hygienické 

predpisy, HACCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pracovné činnosti v prevádzkach beauty služieb  
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Pracovné prístroje, zariadenia, náradie a inventár prevádzok 

beauty služieb, oboznámenie sa s pracovnými strojmi, 

zariadením a inventárom strediska kozmetických služieb 

 

 

 

 

 

Odborný výcvik 

 

 

47,5 

 

 

0 

Príprava a vykonávanie kaderníckych služieb, precvičovanie 

jednotlivých činností  v stredisku kozmetických služieb 

Nácvik základných pravidiel spoločenského správania  

 

Disponibilné hodiny 11,5   11,5 

CELKOM 99  99  

Ochrana človeka a prírody  Teoretická príprava 3 hodiny  

Teoretická príprava Praktický výcvik 18 hodín  

Praktický výcvik  

Mimovyučovacie aktivity 

 

66 

 

Telovýchovno-výcvikový kurz 

Plavecký výcvik Plavecký výcvik 30  

Lyžiarsko-výcvikový kurz Lyžiarsko-výcvikový kurz 18  
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Rámcový učebný plán pre učebný odbor 6444 H čašník, servírka vypracovaný na základe ŠVP, ktorý 

schválilo MŠVVaŠ SR 07.februára 2013 pod číslom 2013-762/1889:23-925 s účinnosťou od 01.septembra 

2013 začínajúc prvým ročníkom. 
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 DBORU 6444 H  čašník, servírka 
STUPEŇ VZDELANIA stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 
DĹŽKA ŠTÚDIA 3 roky 
FORMA ŠTÚDIA denná 
DRUH ŠKOLY štátna 
VYUČOVACÍ JAZYK slovenský jazyk 
KATEGÓRIE A NÁZVY 

VYUČOVACÍCH 

PREDMETOV 

POČET TÝŽDENNÝCH VYUČOVACÍCH HODÍN V ROČNÍKU 

1. 2. 3. Spolu 

Všeobecnovzdelávacie pred. 9 8 7 24 
Slovenský jazyk a literatúra  1,5 1,5 1,5 4,5 
Anglický jazyk  3 3 3 9 
Etická výchova/Náboženská 

výchova  

1 – – 1 

Občianska náuka 0 1 0 1 
Chémia 1 0 0 1 
Matematika  1 1 1 3 
Telesná a športová výchova  1,5 1,5 1,5 4,5 
Odborné predmety 24 25 26 75 
Aplikovaná informatika 0 1 0 1 
Ekonomika 2 0 0 2 
Komunikácia 1 1 0 2 

Náuka o potravinách 1 1 1 3 
Náuka o výžive 1 0 0 1 
Osobné financie 0 2 0 2 
Technika obsluhy 3 2 2,5 7,5 
Technológia 1 1 1 3 
Výchova k podnikaniu 0 0 2 2 
Základy ubytovacích služieb 0 2 2 4 
Odborný výcvik  15 15 17,5 47,5 
Spolu 33 33 33 99 
Účelové kurzy/učivo     

Kurz pohybových aktivít 30 0 0 30 
Urz na ochranu života a zdravia 0 18 0 18 
Účelové cvičenia 6 6 6 18 

Prehľad využitia týždňov: 

Činnosť 1. ročník 2. ročník 3. ročník 
Vyučovanie podľa 

rozpisu 

33 33 30 

Záverečná skúška – – 1 
Časová rezerva(účelové 

kurzy, opakovanie 

učiva, exkurzie, 

výchovno-vzdelávacie 

akcie a i..) 

7 6 6 

Účasť na odborných 

akciách 

– 1 – 

Spolu týždňov 40 40 37 
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Poznámky k učebnému plánu učebného 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 99 hodín, maximálne 105 hodín. 

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

rozsahu 33 týždňov, v 3. 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 (7 týždňov) sa využije na opakovanie a doplnenie učiva, na 

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

absolvovanie záverečnej skúšky. 

 

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

 

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

minimálne v rozsahu 1,5 vyučovacích hodín v 1 ročníku, minimálne v rozsahu 1 vyučovacej 

hodiny v 2. a 3. ročníku. 

 

f) Vyučuje sa jeden z jazykov: jazyk anglický, nemecký, francúzsky, ruský, španielsky, podľa 

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

učebných odboroch realizuje minimálne v rozsahu 3 týždenných vyučovacích hodín v 

ročníku. Druhý cudzí jazyk sa vyučuje ako povinne voliteľný predmet pre žiakov, ktorí budú 

pokračovať v nadstavbovom štúdiu minimálne v rozsahu 2 týždenných vyučovacích hodín v 

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

etická/náboženská výchova 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 

občianska náuka. Predmet etická výchova môže škola vyučovať v rámci voliteľných 

predmetov. 

 

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

biológia, ktoré sa vyučujú podľa ich účelu v danom odbore štúdia. Vyberie sa jeden z 

predmetov podľa ich účelu v danom odbore štúdia. 

 

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

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

 

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 v rozsahu 

minimálne 1520 hodín za štúdium, čo je podmienkou vykonania záverečnej skúšky. 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 

praktických cvičeniach a odbornom výcviku sa môžu žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom 

na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov. Počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy je 

stanovený 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 záverečné 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 v učebných odboroch sa môžu využiť pre všeobecné vzdelávanie aj pre 

odborné vzdelávanie. 

 

o) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov učebných 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. 

 



22 

 

p) Účelové kurzy sa realizujú v rámci sedemtýždňovej 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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UČEBNÉ OSNOVY UČEBNÉHO ODBORU 6444 H ČAŠNÍK, SERVÍRKA 

Tabuľka vzťahu kľúčových kompetencií k obsahu vzdelávania 

Prehľad kľúčových 

kompetencií 
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Prehľad názov predmetov Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 
Povinné všeobecnovzdelávacie 

predmety 
 

Slovenský jazyk a literatúra     

Anglický jazyk     

Etická výchova/Náboženská 

výchova 

   

Občianska náuka    

Chémia    

Matematika     

Telesná a športová výchova     

Slovenský jazyk a literatúra     

Povinné odborné predmety     

Aplikovaná informatika    

Ekonomika    

Komunikácia    

Náuka o potravinách    

Náuka o výžive    

Osobné financie    

Technika obsluhy    

Technológia    

Výchova k podnikaniu    

Účelové kurzy/učivo    

    

Kurz pohybových aktivít    

Urz na ochranu života a zdravia    

Účelové cvičenia    

Prehľad názov predmetov    

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. 



24 

 

UUččeebbnnéé  oossnnoovvyy  

vvššeeoobbeeccnnoovvzzddeelláávvaaccíícchh  pprreeddmmeettoovv 

Názov a adresa školy Stredná odborná škola obchodu a služieb, 

Stavbárska 11,    036 80 Martin 

Názov školského vzdelávacieho 

programu 

Stravovacie služby 

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

Kód a názov učebný odboru 6444 H čašník, servírka 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia  denná 

  

  

  
 

 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 1,5  1,5   1,5   hodiny týždenne, spolu 

vyučovacích hodín  144 

Ročník  prvý, druhý, tretí 

Kód a názov učebného  odboru  6444 H čašník, servírka 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika vzdelávacej oblasti 

     Základnou charakteristikou  vzdelávacej oblasti je sprostredkovať žiakom jazykové 

a všeobecné kompetencie tak, aby rozvíjali komunikatívnu kompetenciu, ako prostriedok na 

dorozumievanie a myslenie, na podávanie a výmenu informácií. Štátny vzdelávací program sa 

usiluje prostredníctvom tejto vzdelávacej oblasti rozvinúť a podporiť sociálne kompetencie 

žiakov, ich všeobecný kultúrny rozhľad, formovať ich estetické cítenie a celkovú kultiváciu 

vyjadrovania a správania. 

     Jazykové vzdelávanie vychováva žiakov ku kultivovanému jazykovému prejavu a podieľa 

sa na rozvoji ich duševného rozvoja.   

 

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 
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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. 

 

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 

- orientovať sa v základnej výstavbe textu 

- porovnávať literárne diela a chápať súvislosti v dielach 

- analyzovať a interpretovať text umeleckej literatúry 

- mať prehľad o dennej tlači a tlači podľa svojho záujmu 

- mať prehľad o knižniciach a ich službách 

Slovenský jazyk a literatúra 

Prehľad výkonových štandardov 

Absolvent má: 

- rozlišovať spisovný a hovorový jazyk, dialekty a štýlovo príznačné javy a vo vlastnom 

prejave voliť prostriedky adekvátnej komunikačnej situácie, 

- riadiť sa zásadami správnej výslovnosti, 

- v písomnom prejave uplatňovať zásady slovenského pravopisu, 

- v písomnom a hovorenom prejave využívať vedomostí o tvarosloví, 

- pracovať s najnovšími normatívnymi príručkami slovenského jazyka, 

- orientovať sa v sústave jazykov, 

- odhaľovať a opravovať jazykové nedostatky a chyby, 

- používať adekvátnu slovnú zásobu vrátane príslušnej odbornej terminológie, 

- nahradzovať bežné cudzie slovo slovenským ekvivalentom a naopak, 

- orientuje sa v základnej výstavbe textu, 

- prezentovať a obhajovať svoje stanoviská, 
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- vedieť položiť otázku a správne formulovať odpovede, 

- vyjadrovať postoje neutrálne, pozitívne (pochvala) a negatívne (kritika, polemika), 

- vyjadrovať sa vecne správne,  jasne a zrozumiteľne, 

- rozoznávať funkčné štýly a v typických príkladoch slohový útvar, 

- posúdiť kompozíciu textu, jeho slovnú zásobu a skladbu, 

- odborne sa vyjadrovať o javoch vo svojom odbore, 

- orientovať sa v rôznych literárnych smeroch, 

- porovnávať literárne diela a chápať súvislostí v dielach, 

- naučiť sa čítať umelecké diela a chápať ich celistvosť a estetickú pôsobnosť,  

- vytvoriť základné útvary administratívneho štýlu, 

- samostatne získavať potrebné informácie z dostupných zdrojov, triediť ich a kriticky 

k nim pristupovať, 

- mať prehľad o dennej tlači a tlači podľa svojho záujmu, 

- mať prehľad o knižniciach a ich službách.  

Prehľad obsahových štandardov 

1. Zdokonaľovanie jazykových vedomostí a zručností  

2. Komunikačná a slohová výchova 

3. Práca s textom a získavanie informácií 

Popis obsahových štandardov 

Zdokonaľovanie jazykových vedomostí a zručností 

     Vzdelávanie má poskytovať žiakom vedomosti o Slovenskom jazyku a jeho útvaroch. 

Významne sa podieľa na ich príprave o jazykovej kultúre, o postavení slovenského jazyka 

medzi ostatnými európskymi jazykmi. Sprostredkuje im poznatky o zvukových prostriedkoch 

a ortoepických normách jazyka. Žiaci sa naučia hlavné princípy slovenského pravopisu, 

tvorenia slov, rozvrstvenia štýlov a rozvoja slovnej zásoby v bežnom a odbornom jazyku 

vrátane využívania odbornej terminológie. Žiaci si osvoja používanie gramatických tvarov, 

ich konštrukciu a sémantické funkcie, vetnú skladbu, druhy viet z gramatického 

a komunikačného hľadiska, stavbu a tvorbu komunikátu. 

Komunikačná a slohová výchova 

     Komunikačná a slohová výchova smeruje k osvojeniu si objektívnych a subjektívnych 

slohovotvorných činiteľov, žiaci sa naučia rozoznávať rôzne komunikačné situácie a stratégie, 

vyjadrovať sa priamo aj sprostredkovane pri využívaní technických monologických a  

dialogických, neformálnych a  formálnych, pripravených a nepripravených prostriedkov.  

Tento obsahový štandard iniciuje tvorbu obsahu vzdelávania zameraného na osvojenie si 

rôznych druhov prejavov – sprostredkovaných, administratívnych, odborných, praktických, 

ich základných znakov, postupov a prostriedkov komunikácie (osobné listy, krátke 

informačné útvary, osnova, životopis, zápis z porady, inzerát a odpoveď naň, jednoduché 

úradné odborné dokumenty, a pod.). Žiaci budú vedieť správne rozprávať, popisovať osoby, 

veci, používať výklad alebo návod na osobné a pracovné činnosti. Osvoja si druhy rečníckych 

prejavov, grafickú a formálnu úpravu jednotlivých písomných prejavov. Žiaci sa  naučia 

rozoznávať literárne smery, interpretovať a porovnávať diela autorov, vysvetliť hlavnú 

myšlienku literárnych diel.   
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Práca s textom a získavanie informácií 

     Práca s informáciami, ich zber, triedenie, vyhodnocovanie a využívanie je vo vzdelávaní 

a výchove žiakov veľmi dôležité. Informatická výchova sprostredkuje žiakom vedomosti 

a zručnosti o knižniciach a ich službách, vedie žiakov k aktívnej práci s novinami, časopismi 

a ďalšími periodikami, ale aj s internetom. Naučia sa používať rôzne druhy techník čítania 

s dôrazom na cielené čítanie (učenie), orientovať sa v texte, robiť jeho rozbor z hľadiska 

sémantiky, kompozície a štýlu textu, rozoznávať druhy a žánre textu, získavať a spracovávať 

textové informácie (odborné a administratívne), triediť ich a hodnotiť, reprodukovať text, 

pracovať s príručkami.    

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Úvod do slovenského 

jazyka 

Vysvetľovanie, rozhovor, 

opakovanie učiva 

Frontálna výučba 

Skupinová práca 

Individuálna práca 

Brainstorming 

Práca s internetom 

Základné poučenie o rečovej 

komunikácii 

Vysvetľovanie,rozhovor, 

opakovanie učiva 

Frontálna výučba, 

skupinová práca 

Úvod do literatúry Prednáška  

Práca s čítankami 

Frontálna výučba 

 Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

 Práca s knihou 

Staroveká literarúra Výklad -

informačnoreceptívna 

Práca s čítankami 

Frontálna výučba 

 Frontálna a individuálna 

práca žiakov, práca s knihou 

Staršia slovenská literatúra Vysvetľovanie 

Riadený rozhovor 

 

Frontálna výučba 

diferencované vyučovanie 

Práca s textom 

Humanizmus Výklad- 

informačnoreceptívna 

Rozhovor 

Práca s čítankou 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov  

Práca s knihou 

Baroko Výklad- 

informačnoreceptívna 

Rozhovor 

Práca s čítankou 

Frontálna výučba  

Frontálna a individuálna 

práca žiakov  

Práca s knihou 

Klasicizmus Výklad - 

informačnoreceptívna 

Rozhovor 

Frontálna výučba 

Diferencované vyučovanie 

Práca s textom 

Základy informatiky Výklad- 

informačnoreceptívna 

Rozhovor 

 

Frontálna výučba 

 Frontálna a individuálna 

práca žiakov, práca s knihou 

Domáca príprava žiakov 

Projektové vyučovanie 
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Informačné žánre Výklad- 

Informačnoreceptívna 

Riešenie úloh 

Upevňovanie 

nadobudnutých vedomostí 

Frontálna výučba 

diferencované vyučovanie 

Práca s textom  

Problémové úlohy 

Práca s internetom 

Romantizmus Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Práca s knihou 

Prehlbovanie vedomostí 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

 Práca s knihou 

Upevňovanie gramatickej a 

pravopisnej správnosti 

Riadený rozhovor 

Metódy riešenia 

problémových úloh 

v skupine-heuristická  

Frontálna výučba 

Frontálna práca žiakov 

Individuálna práca 

Demonštrácia 

Práca s internetom 

Literatúra na prechode od 

romantizmu k realizmu 

Výklad 

Rozhovor 

Práca s čítankou 

Inscenačná a situačná 

Frontálna výučba 

Diferencované vyučovanie 

Práca s textom, návšteva 

Matice slovenskej 

Kultúrne a literárne 

aktuality, systematizácia 

Riadený rozhovor 

Práca s časopismi 

Metódy riešenia 

problémových úloh v 

skupine 

Frontálna výučba 

Skupinová práca 

Individuálna práca 

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 

 

Úvod do 

slovenského 

jazyka 

Ballay J., 

Geisbacherová , Ľ.: 

Slovenský jazyk pre 

dvojročné a trojročné 

učebné odbory SOU. 

SPN Bratislava 1981 

Varsányiová, M.: 

Súbor pravopisných 

cvičení, diktátov 

a testov pre 

stredoškolákov. 

VARIA Komárno 

2004 

 

 

Tabuľa 

Magnetická 

tabuľa 

Internet 

Učebnice 

Encyklopédie 

Slovníky 

Knižnica 

Noviny 

Časopisy 

Internet 

Základné poučenie 

o rečovej 

komunikácii 

Ballay J., 

Geisbacherová , Ľ.: 

Slovenský jazyk pre 

dvojročné a trojročné 

učebné odbory SOU. 

SPN Bratislava 1981 

Varsányiová, M.: 

Súbor pravopisných 

cvičení, diktátov 

a testov pre 

stredoškolákov. 

VARIA Komárno 

2004 

 

 

Tabuľa 

Magnetická 

tabuľa 

Učebnice 

Encyklopédie 

Slovníky 

Knižnica 

Noviny 

Časopisy 

Internet 

Úvod do literatúry Ihnátková N., 

Kopálová, G.: 

Literatúra a čítanka 

pre 1. ročník 

trojročných 

a dvojročných 

učebných odborov 

SOU. SPN Bratislava 

1983 

 

Tabuľa 

Magnetická 

tabuľa 

Učebnice 

Čítanky 

.Materiály 

v odbornej 

učebni B18 

Staroveká 

literatúra 

Ihnátková N., 

Kopálová, G.: 

Literatúra a čítanka 

Tabuľa 

Magnetická 

tabuľa 

Učebnice 

Čítanky 
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pre 1. ročník 

trojročných 

a dvojročných 

učebných odborov 

SOU. SPN Bratislava 

1983 

 

Kazetový 

magnetofón 

Staršia slovenská 

literatúra 
 

Ballay J., 

Geisbacherová , Ľ.: 

Slovenský jazyk pre 

dvojročné a trojročné 

učebné odbory SOU. 

SPN Bratislava 1981 

Varsányiová, M.: 

Súbor pravopisných 

cvičení, diktátov 

a testov pre 

stredoškolákov. 

VARIA Komárno 

2004 

 

 

Tabuľa 

Magnetická 

tabuľa 

Učebnice Nahrávka 

Proglas 

Humanizmus 

a renesancia 

Ihnátková N., 

Kopálová, G.: 

Literatúra a čítanka 

pre 1. ročník 

trojročných 

a dvojročných 

učebných odborov 

SOU. SPN Bratislava 

1983 

 

Tabuľa 

Videotechnika 

 

Učebnice 

Čítanky 

 

Videofilm 

Rómeo 

a Júlia,. 

Barok Ihnátková N., 

Kopálová, G.: 

Literatúra a čítanka 

pre 1. ročník 

trojročných 

a dvojročných 

učebných odborov 

SOU. SPN Bratislava 

1983 

 

Tabuľa Učebnice 

Čítanky 

 

 

Klasicizmus Ihnátková N., 

Kopálová, G.: 

Literatúra a čítanka 

pre 1. ročník 

trojročných 

a dvojročných 

učebných odborov 

Tabuľa Učebnice 

Čítanky 
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SOU. SPN Bratislava 

198 

Základy 

informatiky 
 

Ballay J., 

Geisbacherová , Ľ.: 

Slovenský jazyk pre 

dvojročné a trojročné 

učebné odbory SOU. 

SPN Bratislava 1981 

Varsányiová, M.: 

Súbor pravopisných 

cvičení, diktátov 

a testov pre 

stredoškolákov. 

VARIA Komárno 

2004 

Tabuľa Učebnice 

Slovníky 

Internet 

Informačné žánre  

Ballay J., 

Geisbacherová , Ľ.: 

Slovenský jazyk pre 

dvojročné a trojročné 

učebné odbory SOU. 

SPN Bratislava 1981 

Varsányiová, M.: 

Súbor pravopisných 

cvičení, diktátov 

a testov pre 

stredoškolákov. 

VARIA Komárno 

2004 

Tabuľa Učebnice 

Slovníky 

Internet 

Ukážky 

krátkych 

informačných 

útvarov 

 PC – práca vo 

Worde 

Odborná 

učebňa SJ B18 

Romantizmus Ihnátková N., 

Kopálová, G.: 

Literatúra a čítanka 

pre 1. ročník 

trojročných 

a dvojročných 

učebných odborov 

SOU. SPN Bratislava 

1983 

Tabuľa 

Projektor 

CD prehrávač 

Kazetový 

magnetofón 

Videotechnika 

Učebnice 

Čítanky  

Prezentácia 

štúrovci 

Literárne 

pásmo 

Videofilm 

Reštaurácia 

Upevňovanie 

gramatickej a 

pravopisnej 

správnosti 

Ballay J., 

Geisbacherová , Ľ.: 

Slovenský jazyk pre 

dvojročné a trojročné 

učebné odbory SOU. 

SPN Bratislava 1981 

Varsányiová, M.: 

Súbor pravopisných 

cvičení, diktátov 

a testov pre 

stredoškolákov. 

Tabuľa Učebnice 

 

PC – práca vo 

Worde 

Odborná 

učebňa SJ B18 
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VARIA Komárno 

2004 

Literatúra na 

prechode od 

romantizmu k 

realizmu 

Ihnátková N., 

Kopálová, G.: 

Literatúra a čítanka 

pre 1. ročník 

trojročných 

a dvojročných 

učebných odborov 

SOU. SPN Bratislava 

1983 

Tabuľa Učebnice 

Čítanky 

 

Videofilm 

Zmierenie 

alebo 

Dobrodružstvo 

při obžinkoch 

Kultúrne a 

literárne aktuality, 

systematizácia 

 Tabuľa 

Noviny 

Časopisy 

Učebnice 

Čítanky 

 

Kultúrne 

pamiatky 

mesta Martin 

 

 

 



33 

 

ROČNÍK: Prvý    

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Slovenský jazyk a literatúra 1,5 hodina týždenne,  spolu 51  vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

 Zvuková rovina 

jazyka 

5   Žiak má:  Žiak:   

 Diakritické a 

interpunkčné 

znamienka 

2 Ostatné predmety  Správne používať 

diakritické a 

interpunkčné 

znamienka 

 Vie správne 

používať diakritické 

a interpunkčné 

znamienka 

Písomné 

skúšanie 

 

Písomné 

odpovede 

 

 Hláska 1 Ostatné predmety  Vedieť rozlíšiť 

systém slovenských 

hlások 

 Vie rozlíšiť systém 

slovenských hlások 
Ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

 

 Diktát  

 Oprava diktátu 

2 Ostatné predmety  Správne používať 

pravopis, odhaľovať 

a opravovať 

pravopisné chyby 

 Vie správne 

používať pravopis, 

odhaľovať a 

opravovať 

pravopisné chyby 

Písomné 

skúšanie 

 

Písomné 

odpovede 

 

 

 Práca s 

informáciami 

3   Žiak má:  Žiak:   
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 Informácia, 

spôsoby 

spracovania 

informácií, 

kľúčové slová 

2  

Ostatné predmety 

 

 

 Vedieť verejne 

prezentovať  a 

obhájiť svoj názor 

vzhľadom na 

komunikačnú 

situáciu 

Vie verejne prezentovať  

a obhájiť svoj názor 

vzhľadom na 

komunikačnú situáciu 

  

   

 

 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

 Titulok, 

marginálie, zdroje 

informácie 

1 Ostatné predmety 

 

 Vedieť vysvetliť 

funkciu titulku, 

orientovať sa 

v rôznych zdrojoch 

informácií 

 Vie vysvetliť 

funkciu titulku, 

orientuje  sa 

v rôznych zdrojoch 

informácií 

Písomné a 

ústne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Písomná 

odpoveď 

 Všeobecné 

literárne pojmy 

3 
  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Literatúra, 

umelecká 

literatúra, 

literárne druhy a 

žánre 

3 Cudzie jazyky  Pochopiť špecifiká 

umeleckej literatúry 

 Vysvetliť rozdiely 

medzi literárnymi 

druhmi a žánrami 

 

 Pochopil špecifiká 

umeleckej literatúry 

 Vysvetliť rozdiely 

medzi literárnymi 

druhmi a žánrami 

 

 

Písomné a 

ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

Písomná 

odpoveď 

 Sloh - štylistika 5  
 

Žiak má: 

 

Žiak: 
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    Kontrolná  

slohová práca – opis 

osoby, predmetu 

Oprava kontrolnej 

slohovej práce 

2 Ostatné predmety  Vytvoriť vlastný 

text s dodržaním 

stanoveného žánru 

 Analyzovať chyby a 

nedostatky v texte 

 Vytvoril vlastný text 

s dodržaním 

stanoveného žánru 

 Analyzoval chyby a 

nedostatky v texte 

Písomné 

skúšanie 

 

Slohová práca 

 Správa, 

oznámenie, 

pozvánka, plagát, 

osnova, konspekt, 

koncept 

3   Vedieť napísať 

správu a oznámenie, 

vytvoriť plagát 

 Pochopiť kľúčové 

slová v texte 

 Vedel napísať 

správu a oznámenie, 

vytvoriť plagát 

 Pochopil kľúčové 

slová v texte 

Ústne  a 

písomné 

skúšanie 

Ústne a 

písomné 

odpovede 

 Štruktúra 

literárneho diela 
1  

 

 

Žiak má: 

 

 

Žiak: 

  

 Verš, monológ  Ostatné predmety  Vedieť vybrať 

z textu monológ 

 Vedel vybrať z textu 

monológ 
Písomné a 

ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

a písomné 

odpovede 

 

 Metrika 1  
Žiak má: Žiak: 

  

 Druhy rýmov 1 Cudzie jazyky  Poznať druhy rýmov 

a určovať ich v 

básni 

 

 Pozná druhy rýmov 

a určuje ich v básni 
Ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

 Štylizácia textu 1  
Žiak má: Žiak: 

  

 Metafora, 

personifikácia, 

básnické 

prirovnania 

1 Cudzie jazyky  Pochopiť rozdiel 

medzi metaforou a 

perzonifikáciou 

 

 

 Pochopil rozdiel 

medzi metaforou a 

perzonifikáciou 

 

  

Ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 
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Literárne obdobia 

a smery 

4   Žiak má:  Žiak:   

 Staroveká 

literatúra - Homér 

1 Cudzie jazyky, Dejepis  Vedieť 

reprodukovať a 

analyzovať 

umelecký text 

 Čítať 

s porozumením, 

verbalizovať 

čitateľský zážitok 

 Vedieť porovnať lit. 

diela 

 Vie reprodukovať a 

analyzovať 

umelecký text 

 Číta 

s porozumením, 

verbalizuje 

čitateľský zážitok 

 Vie porovnať lit. 

diela 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

 Stredoveká 

literatúra – 

Moravsko-

panónske legendy 

1 Cudzie jazyky, Dejepis  Vedieť 

reprodukovať a 

analyzovať 

umelecký text 

 Čítať 

s porozumením, 

verbalizovať 

čitateľský zážitok 

 Vedieť porovnať lit. 

diela 

 Vie reprodukovať a 

analyzovať 

umelecký text 

 Číta 

s porozumením, 

verbalizuje 

čitateľský zážitok 

 Vie porovnať lit. 

diela 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

 Humanizmus a 

renesancia 

v európskej 

literatúre – V. 

Shakespeare, G. 

Boccaccio 

1 Cudzie jazyky, Dejepis  Vedieť 

reprodukovať a 

analyzovať 

umelecký text 

 Čítať 

s porozumením, 

verbalizovať 

čitateľský zážitok 

 Vedieť porovnať lit. 

 Vie reprodukovať a 

analyzovať 

umelecký text 

 Číta 

s porozumením, 

verbalizuje 

čitateľský zážitok 

 Vie porovnať lit. 

diela 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 
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diela 

 Slovenský 

humanizmus a 

rnesančná 

literatura – 

M.Rakovský, 

J.Jakobeus 

1 Cudzie jazyky, Dejepis  Vedieť 

reprodukovať a 

analyzovať 

umelecký text 

 Čítať 

s porozumením, 

verbalizovať 

čitateľský zážitok 

 Vedieť porovnať lit. 

diela 

 Vie reprodukovať a 

analyzovať 

umelecký text 

 Číta 

s porozumením, 

verbalizuje 

čitateľský zážitok 

 Vie porovnať lit. 

diela 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

Didaktický 

test 

 Lexikálna rovina 

jazyka 

2   Žiak má:  Žiak:   

 Nárečové slová, 

nárečia 

1 Ostatné predmety 

 

 Používať adekvátnu 

slovnú zásobu 

 Vedieť rozlíšiť 

nárečia 

 Používa adekvátnu 

slovnú zásobu 

 Vie rozlíšiť nárečia 

Písomné a 

ústne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Písomná 

odpoveď 

 Slovníky – 

výkladový, 

prekladový, 

terminologický 

1 Ostatné predmety 

 

 Poznať rôzne druhy 

pravopisných 

slovníkov a 

orientovať sa v nich 

 Pozná rôzne druhy 

pravopisných 

slovníkov a 

orientuje  sa v nich 

Písomné a 

ústne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Písomná 

odpoveď 

 Morfologická 

rovina jazyka 

6 
  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Zámená, slovesá 

a ich gramatické 

kategórie 

2 Cudzie jazyky  Vedieť správne 

určiť gramatické 

kategórie 

 

 Vie správne 

určiť gramatické 

kategórie 

 

Písomné a 

ústne 

skúšanie 

Písomná 

odpoveď 
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 Precvičovanie 

pravopisu zámen 

a slovies, diktát 

2 Ostatné predmety  Správne používať 

pravopis, odhaľovať 

a opravovať 

pravopisné chyby 

 Vie správne 

používať pravopis, 

odhaľovať a 

opravovať 

pravopisné chyby 

Písomné 

skúšanie 

 

Písomné 

odpovede 

Diktát 

 

 Kontrolná 

slohová práca- 

opis pracovného 

postupu 

2 Ostatné predmety  Vytvoriť vlastný 

text s dodržaním 

stanoveného žánru 

 Vytvoril vlastný text 

s dodržaním 

stanoveného žánru 

Písomné 

skúšanie 

 

Slohová práca 

 Literárne obdobia 

a smery 

9  
 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

 Romantizmus 

v európskych lit. 

2 Cudzie jazyky  Určiť špecifiká 

romantickej lit. 

 Charakterizovať 

romantického 

hrdinu 

 

 Určiť špecifiká 

romantickej lit. 

 Charakterizoval 

romantického 

hrdinu 

  

Písomné 

skúšanie 

 

Písomné 

odpovede 

 Slovenská 

romantická lit. 

a jej 

predstavitelia 

7 Cudzie jazyky  Vedieť 

reprodukovať a 

analyzovať 

umelecký text 

 Čítať 

s porozumením, 

verbalizovať 

čitateľský zážitok 

 Vedieť porovnať lit. 

diela 

 Vie reprodukovať a 

analyzovať 

umelecký text 

 Číta 

s porozumením, 

verbalizuje 

čitateľský zážitok 

 Vie porovnať lit. 

diela 

Ústne  a 

písomné 

skúšanie 

Ústne a 

písomné 

odpovede 
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 Syntaktická 

rovina 
3  

 

 

Žiak má: 

 

 

Žiak: 

  

 Jednočlenná, 

dvojčlenná veta, 

súvetie 

 Ostatné predmety  Osvojiť si 

syntaktickú rovinu 

jazyka 

 Určovať druhy 

súvetí 

 Osvojil si 

syntaktickú rovinu 

jazyka 

 Určil druhy súvetí 

Písomné a 

ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

a písomné 

odpovede 

 

 Sloh, Štylistika 2  
Žiak má: Žiak: 

  

 Vecný 

a umelecký text 

2 Ostatné predmety  Plynulo čítať súvislý 

text, dodržiavať 

správnu výslovnosť 

 Plynulo číta súvislý 

text, dodržiava 

správnu výslovnosť 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

 Učenie sa 4  
Žiak má: Žiak: 

  

 Metódy 

a spôsoby učenia 

sa 

4 Ostatné predmety  Vedieť plánovať 

svoju činnosť, 

systematizovať 

svoje vedomosti 

 Vie plánovať svoju 

činnosť, 

systematizuje svoje 

vedomosti 

Ústne 

a písomné 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

Denný plán 
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ROČNÍK: Druhý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Slovenský jazyk a literatúra 1,5 hodiny týždenne, spolu  51 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

 Zopakovanie a 

upevnenie učiva 

z 1.ročníka 

2   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Opakovanie učiva 

z prvého ročníka 

(jazyková-

literárna zložka) 

2 Ostatné predmety 

 

 Preukázať získané 

vedomosti 

z predchádzajú- 

      ceho ročníka 

 Preukázal získané 

vedomosti 

z predchádzajú- 

      ceho ročníka 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 Lexikálna rovina 

jazyka 

10  
 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

 Slovná zásoba a 

jej delenie 

3 Ostatné predmety  Používať 

adekvátnu slovnú 

zásobu vrátane 

odbornej 

terminológie 

 Používa adekvátnu 

slovnú zásobu vrátane 

odbornej terminológie 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

písomná 

odpoveď 

 Zásady 

komunikácie 

7 Ostatné predmety  Pochopiť zásady 

komunikáte 

 Vedieť sa 

vyjadřovat jasne, 

vecne, 

zrozumiteľne 

 Pochopil zásady 

komunikáte 

 Vie  sa 

vyjadrovaťjasne, 

vecne, zrozumiteľne 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

písomná 

odpoveď 

 

 Zvuková rovina 

jazyka 

5  
 

Žiak má: 

 

Žiak: 
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 Prozodické 

vlastnosti jazyka 

5 Cudzie jazyky  Poznať zásady 

správnej 

výslovnosti 

 Pozná zásady správnej 

výslovnosti 
Písomné a 

ústne 

skúšanie 

 

Ústne a 

písomné 

odpovede,  

Slohová 

práca 

 Sloh, štylizácia 4  
 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

 Rozprávanie 

s prvkami opisu 

 Tvorba prejavu 

1 

 

3 

Ostatné predmety  Ústne prezentovať 

text 

 Vytvoriť text 

dodržaním 

stanoveného žánru 

 Ústne prezentoval text 

 Vytvoril text 

dodržaním 

stanoveného žánru 

Písomné a 

ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

písomná 

odpoveď 

 Literárne obdobia 

a žánre 

6  
 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

 Realizmus 

v slovenskej 

literatúre 

3 Dejepis  Verbalizovať 

čitateľský zážitek 

 Pochopiť znaky 

slovenskej 

realistickej tvorby 

 Verbalizoval 

čitateľský zážitek 

 Pochopil  znaky 

slovenskej realistickej 

tvorby 

Písomné a 

ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

a písomné 

odpovede 

 

 Lyrizovaná próza 3   Určiť prostriedky 

lyrizovanej prózy 

 Pochopiť 

idealizáciu postáv 

 Určoval prostriedky 

lyrizovanej prózy 

 Pochopil  idealizáciu 

postáv 

Písomné a 

ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

a písomné 

odpovede 

 

 Morfologická 

rovina jazyka 
2  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

 Spojky 2 Ostatné predmety  Poznať tento 

slovný druh, jeho 

funkciu v texte 

 Poznať typy 

 Poznal tento slovný 

druh, jeho funkciu 

v texte 

 Poznal typy spojok 

Písomné a 

ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

a písomné 

odpovede 
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spojok 

 Syntaktická 

rovina jazyka 

5  
 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

 Vety podľa 

obsahu 

 Hlavné a 

vedľajšie vetné 

členy 

3 

 

2 

Ostatné predmety  Rozlíšiť vety 

podľa obsahu , 

vyhľadať 

jednotlivé typy 

viet v texte 

 Poznať a vyhľadať 

vo vetách 

jednotlivé vetné 

členy 

 Rozlíšil vety podľa 

obsahu , vyhľadal 

jednotlivé typy viet 

v texte 

 Poznal a vyhľadal vo 

vetách jednotlivé 

vetné členy 

Písomné a 

ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

a písomné 

odpovede 

didaktický 

test 

 Sloh, štylizácia 4  
 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

 Slohotvorný 

proces 

 Diskusný 

príspevok 

1 

 

3 

Ostatné predmety  Poznať zásady 

slohotvorného 

postupu a vie ich 

realizovať v praxi 

 Vedieť zostaviť 

diskusný 

príspevok 

 Poznal zásady 

slohotvorného postupu 

a vedel ich realizovať 

v praxi 

 Vedel zostaviť 

diskusný príspevok 

Písomné a 

ústne 

skúšanie 

II. školská 

slohová práca 

Ústne 

a písomné 

odpovede 

 

 Literárne obdobia 

a smery 

6  
 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

 Medzivojnová 

literatura 

 Ján Smrek, 

Rudolf Dilong, 

Emil Boleslav 

Lukáč 

1 

 

2 

 

3 

Ostatné predmety  Poznať 

charakteristiku  

literárneho 

obdobia, vedieť 

charakterizovať 

literárne smery 

poézie 

 Poznať tvorbu 

 Poznal charakteristiku  

literárneho obdobia, 

vedel charakterizovať 

literárne smery poézie 

 Poznal tvorbu 

jednotlivých autorov 

Písomné a 

ústne 

skúšanie 

 

Písomné a 

ústne 

odpovede 
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 Medzivojnová 

próza 

jednotlivých 

autorov 

 Štruktúra 

literárneho diela 

2  
 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

 Príbeh , 

kompozičné 

postupy – 

kronikársky, 

retrospektívny, 

reťazový 

2 Ostatné predmety  Vedieť 

charakterizovať 

epiku, vysvetliť 

pojem 

kompozičný 

postup a poznať 

rozdiely medzi 

nimi 

 Poznať diela, 

v ktorých boli tieto 

kompozičné 

postupy použité 

 Vedel charakterizovať 

epiku, vysvetlil pojem 

kompozičný postup a 

poznal rozdiely medzi 

nimi 

 Poznal diela, 

v ktorých boli tieto 

kompozičné postupy 

použité 

Písomné a 

ústne 

skúšanie 

 

Písomné a 

ústne 

odpovede 

 

Didaktický 

test 

 

 

 Práca s 

informáciami 

2        

 Citácia, 

parafráza, 

propagácia, 

dezinformácia 

2   Efektívne využiť 

zdroje informácií 

pri práci s 

vlastným i cudzím 

textom 

  Citovať z 

odbornej aj 

umeleckej 

literatúry  

 Efektívne využil 

zdroje informácií pri 

práci s vlastným i 

cudzím textom  

 Citoval z odbornej aj 

umeleckej literatúry 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 Učenie sa 3   Žiak má:  Žiak :   

 Prístupy 

k učeniu, 
1   Samostatne sa 

učiť a zaujímať sa 

 Samostatne sa učil a 

zaujímal sa o podnety 
Ústne Ústne 
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efektívne 

zapamätávani

e 

 Učebné štýly, 

plán, 

prezentácia 

vlastných 

plánov 

 

 

 

2 

o podnety na 

učenie z rôznych 

zdrojov  

 Poznať svoj 

učebný štýl, 

vytvoriť 

jednoduchý plán  

činnosti 

a prezentovať ho 

na učenie z rôznych 

zdrojov  

 Poznal svoj učebný 

štýl, vytvoril 

jednoduchý plán  

činnosti a prezentoval 

ho 

skúšanie 

 

odpovede 
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ROČNÍK: Tretí 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Slovenský jazyk a literatúra 1,5 hodina týždenne,  spolu 45  vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

 Úvodná hodina 

 Opakovanie 

učiva, vstupný 

test 

 

1 

 

1 

 

Ostatné predmety 

 

 

 

 Preukázať získané 

vedomosti 

z predchádzajú- 

      ceho ročníka 

 

 

 Preukázal získané 

vedomosti 

z predchádzajú- 

      ceho ročníka 

 

Písomné 

skúšanie 

 

 

Písomné 

odpovede 

 Sloh, štylistika 8   Žiak má:  Žiak:   

 Charakteristika 

výkladového 

slohového 

postupu – úvaha 

 Znaky, vlastnosti, 

funkcia a žánre 

úvahového 

slohového 

postupu 

 Obsah, 

kompozícia a 

štylizácia úvahy 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

Ostatné predmety  Poznať znaky 

výkladového 

slohového postupu - 

úvahy 

 Pozná znaky 

výkladového 

slohového postupu - 

úvahy 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne  

písomné 

odpovede 

 

 Diktát  

 Oprava diktátu 

 Kontrolná 

slohová práca 

2 

 

3 

Ostatné predmety  Správne používať 

pravopis, odhaľovať 

a opravovať 

pravopisné chyby 

 Vyjadriť svoj postoj 

 Vie správne 

používať pravopis, 

odhaľovať a 

opravovať 

pravopisné chyby 

Písomné 

skúšanie 

 

Písomné 

odpovede 
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a vlastný názor na 

rôzne spoločenské 

a kultúrne problémy 

 Vie vyjadriť svoj 

postoj a vlastný 

názor na rôzne 

spoločenské 

a kultúrne problémy 

 Súčasná poézia 6   Žiak má:  Žiak:   

 Spoločenské 

podmienky a 

znaky súčasnej 

poézie 

1 Dejepis 

Estetika 

 

 Pochopiť vplyv 

spoločenských 

podmienok na vývin 

literatúry 

 

 Pochopil vplyv 

spoločenských 

podmienok na vývin 

literatúry 

 

 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Písomné 

odpovede 

 Predstavitelia 

súčasnej poézie- 

J.Kostra, 

M.Rúfus, 

M.Válek, 

A.Plávka 

 Práca s textom 

 Systematizácia 

učiva 

3 

 

 

 

1 

 

1 

Dejepis 

Estetika 

 

 Oboznámiť sa 

s tvorbou 

predstaviteľov 

súčasnej poézie 

 

 Analyzovať 

umelecký text 

 

 Preukázať získané 

vedomosti 

 Oboznámil sa 

s tvorbou 

predstaviteľov 

súčasnej poézie  

 

 Analyzuje umelecký 

text 

 

 Vie preukázať 

získané vedomosti 

Písomné a 

ústne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Písomná 

odpoveď 

 Práca s 

informáciami 

12 
  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Charakteristika 

administratívneho 

štýlu- slovenská 

štátna norma 

 Žánre 

administratívneho 

1 

 

 

1 

Administratíva  Charakterizovať 

administratívny štýl 

 

 Poznať znaky 

administratívneho 

štýlu a uplatňovať 

 Charakterizoval 

administratívny štýl 

 

 pozná znaky 

administratívneho 

štýlu a vie ich 

Písomné 

skúšanie 

Písomné 

odpovede 
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štýlu 

 Úradný list 

 Žiadosť,dotazník, 

zápisnica, 

splnomocnenie, 

štrukturovaný 

životopis, 

motivačný list, 

objednávka, 

reklamácia       

 

6 

 

ich v praxi pri 

tvorbe úradných 

listov 

uplatniť v praxi 

tvorbe úradných 

listov 

 Diktát  

 Oprava diktátu 

 Kontrolná 

slohová práca 

2 

 

2 

Ostatné predmety  Správne používať 

pravopis, odhaľovať 

a opravovať 

pravopisné chyby 

 Vie správne 

používať pravopis, 

odhaľovať a 

opravovať 

pravopisné chyby 

Písomné 

skúšanie 

 

Písomné 

odpovede 

 

 

 Súčasná próza 9  
 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

     Charakteristika 

obdobia, rozdelenie 

literatúry 

1 Dejepis  Pochopiť vplyv 

spoločenských 

podmienok na vývin 

literatúry 

 Pochopil vplyv 

spoločenských 

podmienok na vývin 

literatúry 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 Štruktúra lit.diela, 

replika, vnútorný 

monológ 

 Predstavitelia- 

F.Hečko, 

V.Mináč, R.Jašík, 

L.Mňačko, 

P.Jaroš, 

J.Satinský, 

1 

 

 

6 

 

 

 

Dejepis  Oboznámiť sa 

s tvorbou vybraných 

predstaviteľov  

 

 Analyzovať 

umelecký text 

 Oboznámil sa 

s tvorbou vybraných 

predstaviteľov  

 

 Analyzuje umelecký 

text 

Ústne 

skúšanie  

 

Písomné 

skúšanie 

 

 

Ústne 

odpovede 

 

Písomné 

odpovede 
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D.Dušek,  

P. Baričák 

 Zhrnutie učiva 

 

1 

 Jazyk a reč 8 
 

 

 

Žiak má: 

 

 

Žiak: 

  

 Jazyk, reč, cudzí 

jazyk, spisovný 

jazyk 

 Nárečie, úradný 

jazyk, 

staroslovienčina 

 A. Bernolák-

kodifikácia 

 Ľ. Štúr - 

kodifikácia 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

Ostatné predmety  Poznať vznik 

jazyka, reči, 

rozlišovať spisovný 

a hovorový jazyk, 

dialekty 

 Poznať 

kodifikátorov 

 Pozná vznik jazyka, 

reči, rozlišovať 

spisovný a hovorový 

jazyk, dialekty 

 Pozná kodifikátorov 

 

Písomné a 

ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

a písomné 

odpovede 

 

 Súhrnné 

opakovanie 

literárneho učiva 

 Súhrnné 

opakovanie 

gramatického 

učiva 

2 

 

2 

  Pochopiť odlišnosti 

jednotlivých 

literárnych období 

 Poznať 

najvýznamnejších 

autorov a ich  diela 

 Ovládať pojmy 

z teórie literatury 

 Správne používať 

pravopis, odhaľovať 

a opravovať 

pravopisné chyby 

 Pochopil odlišnosti 

jednotlivých 

literárnych období 

 Poznal 

najvýznamnejších 

autorov a ich  diela 

 Ovláda pojmy 

z teórie literatury 

 Vie správne 

používať pravopis 

a opravovať 

pravopisné chyby 

 

Písomné a 

ústne 

skúšanie 

Ústne 

a písomné 

odpovede 

Didaktický test 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

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

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

vyučujúci v rámci tematických listov. Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci 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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Charakteristika predmetu  ANJ 
 

     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 pre učebné odbory 

 

Rečové zručnosti 

1. počúvanie s porozumením 

Žiak dokáže rozoznať známe slová a najzákladnejšie frázy týkajúce sa jeho a jeho rodiny 

a bezprostredného konkrétneho okolia.,  keď ľudia hovoria pomaly a jasne. 

 

2. čítanie s porozumením 

Žiak rozumie známym menám, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napr. na oznámeniach 

a plagátoch alebo v katalógoch. 

 

3. písomný prejav 

 

Názov predmetu 
Anglický jazyk 

Časový rozsah výučby 

 

3, 3, 3 hodiny týždenne , spolu 288 

vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý, tretí  

Kód a názov učebného odboru  6444 H čašník, servírka 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
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Žiak dokáže napísať krátku jednoduchú pohľadnicu (pozdrav z dovolenky). Dokáže vyplniť 

formuláre s osobnými údajmi (svoje meno, štátna príslušnosť a adresy na registračnom 

formulári v hoteli). 

 

4. ústny prejav 

 

Žiak dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom, ak je jehoj partner pripravený zopakovať 

alebo preformulovať svoju výpoveď pri pomalšom tempe reči a pomôcť sformulovať, čo sa 

pokúša povedať. Dokáže klásť otázky a odpovedať na jednoduché otázky v oblasti svojich 

základných potrieb alebo na veľmi známe témy. Dokáže využívať jednoduché frázy  a vetami 

opísať miesto, kde žije a ľudí, ktorých pozná. 

 

     Učebný odbor skončí na úrovni A2. 

 

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 2600 lexikálnych jednotiek (t.j. cca 5 lexikálnych jednotiek na 

jednej vyučovacej hodine) 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 

Úvodný kurz 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 

Lekcia 1: Ahojte všetci! 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 

Lekcia 2: Stretávanie ľudí 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 

Lekcia 3: Svet práce 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Lekcia 4: Ukľudni sa! 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Lekcia 5: Kde bývaš? 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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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 

 

 

 

Učebné zdroje 

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

 

Názov 

tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiáln

e 

výučbové 

prostried

ky 

Ďalšie 

zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

Úvodný kurz 

Lekcia 1: Ahojte 

všetci! 

Lekcia 2: 

Stretávanie ľudí 

Lekcia 3: Svet 

práce 

Lekcia 4: Ukľudni 

sa! 

Lekcia 5: Kde 

bývaš? 

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 

Magnetofón 

CD 

prehrávač 

Video 

DVD 

prehrávač 

TV 

PC 

 

Kazety 

a CD 

disky 

Počítačov

ý program 

Nástenné 

obrazy 

Mapa 

Obrazový 

materiál 

Časopisy 

 

Internet 

knižnica 
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ROČNÍK: Prvý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Anglický jazyk  3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Úvodný kurz jazyka 
10 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Úvodný kurz 10 Slovenský jazyk – 

gramatika, štylistika, 

fonetika 

Etická/náboženská 

výchova 

Náuka o spoločnosti – 

psychológia osobnosti 

 

 Vedieť základné 

pravidlá 

výslovnosti, 

fonetický prepis 

výslovnosti 

 Vedieť frázy 

v triede a pri 

zoznamovaní sa 

 Rozumieť 

krátkemu 

vypočutému textu 

 Vedel základné 

pravidlá 

výslovnosti, 

fonetický prepis 

výslovnosti 

 Vedel frázy 

v triede a pri 

zoznamovaní sa 

 

 Rozumel krátkemu 

vypočutému textu 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

 

 

 

Ústna 

odpoveď  

 

 

 

 

 

 

 

Lekcia 1: Ahojte, 

všetci! 
15  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
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 Gramatika 

 

 Slovná zásoba 

 

5 

 

3 

 

Náuka o spoločnosti – 

psychológia osobnosti 

Sociálna psychológia 

a základy komunikácie 

Cestovný ruch 

 

 Ovládať 

a používať  

        sloveso “ byť“ 

v prítomnom  

        čase, 

privlastňovacie  

        zámená, použitie 

členov 

 

 Používať slovnú 

zásobu týkajúcu sa 

krajín, 

každodenných 

vecí, vedieť 

vyjadriť množné 

číslo podstatných 

mien 

 Ovládal a používal  

        sloveso “ byť“ 

v prítomnom  

        čase, 

privlastňovacie  

        zámená, použitie 

členov 

 

 Používal slovnú 

zásobu týkajúcu sa 

krajín, 

každodenných 

vecí, vedel vyjadriť 

množné číslo 

podstatných mien 

Písomné 

skúšanie 

 

Didaktický 

test 

 

 Čítanie 

 

 Počúvanie 

 Písanie 

 Ústny prejav 

 

    2 

 

    2 

    1 

    2 

 

 Upevňovať 

techniku čítania 

 Vedieť hláskovať 

 

 Počúvať 

a porozumieť 

frázam 

 Vedieť napísať 

krátky text o sebe 

 Vedieť udržať 

dialóg – frázy pri 

zoznamovaní sa 

 

 Upevňoval 

techniku čítania 

 Vedel hláskovať 

 

 Počúval 

a porozumel 

frázam 

 

 Vedel napísať 

krátky text o sebe 

 Vedel udržať 

dialóg – frázy pri 

zoznamovaní sa 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

 

 

 

Krátky text o 

sebe 
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Lekcia 2: Stretávanie 

ľudí 
15  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Gramatika 

 

 Slovná zásoba 

 

5 

 

3 

 

Náuka o spoločnosti – 

úvod do spoločenského 

vzdelávania 

Matematika 

 

 

 Ovládať sloveso 

„byť“, tvorenie 

otázky a záporu, 

krátke odpovede 

a privlastňovanie 

 Vedieť pomenovať 

členov rodiny, 

opozitá, jedlá 

a nápoje 

 

 Ovládal sloveso 

„byť“, tvorenie 

otázky a záporu, 

krátke odpovede 

a privlastňovanie 

 Vedel pomenovať 

členov rodiny, 

opozitá, jedlá 

a nápoje 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Didaktický 

test 

 

 Čítanie 

 

 Počúvanie 

 

 Písanie 

 

 Ústny prejav 

 

 

     2 

 

     2 

   

     1 

 

     2 

 Porozumieť 

prečítanému textu 

– List z Ameriky 

 

                                      

 Vedieť rozlišovať  

      privlastňovací pád  

      a skrátené tvary 

slovesa 

     „byť“ 

   Vedieť 

pravopis základných  

      čísloviek do 100 

  Vedieť udržať 

dialóg v  

      bufete 

 Porozumel 

prečítanému textu 

– List z Ameriky 

 

                                      

 Vedel rozlišovať  

      privlastňovací pád  

      a skrátené tvary 

slovesa 

     „byť“ 

   Vedel 

pravopis základných  

      čísloviek do 100 

  Vedel udržať 

dialóg v  

      bufete 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

 

 

 

Vianočný 

pozdrav 

 

Lekcia 3: Svet práce 
15  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  



58 

 

 Gramatika 

 

 

 Slovná zásoba 

 

5 

 

3 

 

Slovenský jazyk – 

gramatika, štylistika 

 

Úvod do sveta práce 

 

 Ovládať 

a používať  

        prítomný čas 

jednoduchý  

       3.osoba 

jednotného čísla 

 

 Vedieť tvoriť 

otázku  

       a krátku zápornú 

odpoveď 

 

 

 Používať slovnú 

zásobu týkajúcu sa 

profesií 

 Ovládal a používal  

        prítomný čas 

jednoduchý  

       3.osoba 

jednotného čísla 

 

 Vedel tvoriť 

otázku  

       a krátku zápornú 

odpoveď 

 

 

 Používal slovnú 

zásobu týkajúcu sa 

profesií 

Písomné 

skúšanie 

 

Didaktický 

test 

 

 Čítanie 

 

 Počúvanie 

 

 Písanie 

 

 Ústny prejav 

 

 

     2 

 

     2 

      

     1 

 

     2 

 
 

 Čítať text, 

porozumieť 

špecifickým 

informáciám z  

textu o Mužovi 

s trinástimi 

povolaniami  

 Počúvať 

a porozumieť 

textom o Ali a 

Bobovi 

 

 Napísať krátke 

informácie 

o svojom 

 

 Čítal text, 

porozumel 

špecifickým 

informáciám z  

textu o Mužovi 

s trinástimi 

povolaniami  

 Počúval 

a porozumel 

textom o Ali a 

Bobovi 

 

 Napísal krátke 

informácie 

o svojom 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

 

 

Stručné 

informácie 

o svojom 

priateľovi 
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priateľovi 

 

 Vedieť sa pýtať na 

prácu iných ľudí 

 Vedieť určiť čas 

priateľovi 

 

 Vediel sa pýtať na 

prácu iných ľudí 

 Vedel určiť čas 

Lekcia 4: Ukľudni 

sa! 
15  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Gramatika 

 

 Slovná zásoba 

 

5 

 

3 

 

Etická/náboženská 

výchova 

Náuka o spoločnosti 

 

 Ovládať 

a používať  

        prítomný čas 

jednoduchý,  

        otázka a zápor 

 Vyjadriť 

„mať/nemať 

rád“ 

 Používať slovnú 

zásobu týkajúcu sa 

ročných období 

a voľného času 

 Ovládal a používal  

        prítomný čas 

jednoduchý,  

        otázka a zápor 

 Vyjadril 

„mať/nemať 

rád“ 

 Používal slovnú 

zásobu týkajúcu sa 

ročných období 

a voľného času 

Písomné 

skúšanie 

 

Didaktický 

test 

 

 Čítanie 

 

 Počúvanie 

 

 Písanie 

 

 Ústny prejav 

 

     2 

 

     2 

  

     1 

    

     2 

 
 

 Čítať text, 

porozumieť 

krátkemu textu 

o obľúbenom 

ročnom období 

  

 Počúvať 

a porozumieť 

textom o novinárke 

 

 Napísať list 

 

 Čítal text, 

porozumel 

krátkemu textu 

o obľúbenom 

ročnom období 

  

 Počúval 

a porozumel 

textom o novinárke 

 

 Napísal list 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

 

 

 

Neformálny 

list 
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priateľovi 

o svojich aktivitách 

 

 Vedieť rozprávať 

o svojom dennom 

režime 

priateľovi o svojich 

aktivitách 

 

 Vedel rozprávať 

o svojom dennom 

režime 

 

Lekcia 5: Kde 

bývaš? 

 

15 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Gramatika 

 

 Slovná zásoba 

 

 Čítanie 

 

 Počúvanie 

 

 Písanie 

 

 Ústny prejav 

 

 

5 

 

3 

 

      2 

 

      2 

   

     1 

    

     2 

Podľa odboru = Odborný 

výcvik 

Praktická príprava 

 Ovládať väzbu 

„there is/ are“, 

pýtať sa na počet, 

ovládať neurčité 

a ukazovacie 

zámená 

 Používať slovnú 

zásobu – 

miestnosti v dome, 

nábytok 

 Čítať text, 

porozumieť 

krátkemu textu  

 Počúvať 

a porozumieť 

krátkym textom 

o bývaní 

 Opísať svoj 

dom/byt 

 

 Ovládal väzbu 

„there is/ are“, 

pýtať sa na počet, 

ovládať neurčité 

a ukazovacie 

zámená 

 Používal slovnú 

zásobu – 

miestnosti v dome, 

nábytok 

 Čítal text, 

porozumel 

krátkemu textu  

 Počúval 

a porozumel 

krátkym textom 

o bývaní 

 Opísal svoj 

dom/byt 

 

 Vedel konverzovať 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

 

 

 

Ústna 

odpoveď  

 

 

Didaktický 

test 

 

Opis 

domu/bytu 
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 Vedieť 

konverzovať 

a opýtať sa na 

cestu 

a opýtal sa na cestu  

Opakovanie učiva 

prvého ročníka 
   14 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 opakovanie  Podľa odboru = Odborný 

výcvik 

Praktická príprava 

 Ovládať učivo 

a gramatiku prvého 

ročníka 

 Používať čas – 

prítomný 

jednoduchý 

  Rozprávať o sebe, 

svojej rodine, 

bežných 

udalostiach 

 Dokázať napísať 

jednoduchý text na 

bežnú tému 

 Dokázať 

komunikovať 

jednoduchým 

spôsobom 

o bežných veciach 

 Rozumieť 

krátkemu textu 

 Zvládol učivo 

a gramatiku prvého 

ročníka 

 Používal časy – 

prítomný 

jednoduchý 

 Rozprával o sebe, 

svojej rodine, 

bežných 

udalostiach 

 Dokázal napísať 

jednoduchý text na 

bežnú tému 

 Dokázal 

komunikovať 

jednoduchým 

spôsobom 

o bežných veciach 

 porozumel 

krátkemu textu 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

 

 

 

Ústna 

odpoveď  

 

 

Didaktický 

test 
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ROČNÍK:Druhý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Anglický jazyk  3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Opakovanie učiva  

1. ročníka 
10 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Opakovanie učiva         

        1.ročníka 

10 Slovenský jazyk – 

gramatika, štylistika, 

fonetika 

Etická/náboženská 

výchova 

Náuka o spoločnosti – 

psychológia osobnosti 

 

 Ovládať učivo 

a gramatiku z 1. 

ročníka 

 Používať časy – 

prítomný, minulý, 

budúci 

 Rozprávať o sebe, 

svojej rodine, 

bežných 

udalostiach 

 Dokázať napísať 

jednoduchý text na 

bežnú tému 

 Dokázať 

komunikovať 

jednoduchým 

spôsobom 

o bežných veciach 

 Rozumieť 

krátkemu textu 

 Zvládol učivo 

a gramatiku z 1. 

ročníka 

 Používal časy – 

prítomný, minulý, 

budúci 

 Rozprával o sebe, 

svojej rodine, 

bežných 

udalostiach 

 Dokázal napísať 

jednoduchý text na 

bežnú tému 

 Dokázal 

komunikovať 

jednoduchým 

spôsobom 

o bežných veciach 

 Porozumel 

krátkemu textu 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

 

 

 

Ústna 

odpoveď  

 

 

Didaktický 

test 

Esej 
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Lekcia 6: Vieš 

hovoriť po anglicky? 
16  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Gramatika 

 

 Slovná zásoba 

 

4 

 

3 

 

Náuka o spoločnosti – 

psychológia osobnosti 

Sociálna psychológia 

a základy komunikácie 

Cestovný ruch 

 

 Ovládať 

a používať  

        modálne sloveso 

“ can“  

        (môcť), vedieť 

minulý čas  

         slovies byť a 

môcť 

 

 Používať slovnú 

zásobu týkajúcu sa 

krajín a jazykov, 

každodenných vecí 

a slov, ktoré znejú 

rovnako 

 Ovládal a používal  

       modálne sloveso “ 

can“  

       (môcť), vedel 

minulý čas  

        slovies byť a 

môcť 

  

 Používal slovnú 

zásobu týkajúcu sa 

krajín, 

každodenných vecí 

a slov, ktoré znejú 

rovnako 

Písomné 

skúšanie 

 

Didaktický 

test 

 

 Čítanie 

 

 Počúvanie 

 Písanie 

 

 Ústny prejav 

 

2 

 

     2 

     2 

 

     3 

 

 Čítať a porozumieť 

krátkym textom 

o mladých, 

nadaných deťoch 

 Počúvať 

a porozumieť 

frázam 

 Vedieť napísať 

formálny list – 

žiadosť o prijatie 

do zamestnania 

 Vedieť udržať 

dialóg – 

telefonický 

 

 Čítal a porozumiel 

krátkym textom 

o mladých, 

nadaných deťoch 

 Počúval 

a porozumel 

frázam 

 Vedel napísať 

formálny list – 

žiadosť o prijatie 

do zamestnania 

 Vedel udržať 

dialóg – 

telefonický 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

 

 

 

Formálny list 

– žiadosť 

o prijatie do 

zamestnania 
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rozhovor rozhovor 

Lekcia 7: Vtedy a 

teraz 
16  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Gramatika 

 

 Slovná zásoba 

 

4 

 

3 

 

Náuka o spoločnosti – 

úvod do spoločenského 

vzdelávania 

Matematika 

 

 

 Ovládať pravidelné 

a nepravidelné 

slovesá, minulý 

jednoduchý čas 

 

 Vedieť pravidelné 

a nepravidelné 

slovesá 

 

 Ovládal pravidelné 

a nepravidelné 

slovesá, minulý 

jednoduchý čas 

 

 Vedel pravidelné 

a nepravidelné 

slovesá  

 

Písomné 

skúšanie 

 

Didaktický 

test 

 

 Čítanie 

 

 Počúvanie 

 

 Písanie 

 

 Ústny prejav 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

 Čítať a porozumieť 

krátkym textom 

o slávnych ľuďoch                                 

 Vedieť rozlišovať  

          tiché hlásky 

 

 Vedieť napísať 

článok o  

         prázdninách 

         

    Vedieť 

rozprávať 

o zvláštnych 

príležitostiach 

  

 

 Čítal a porozumiel 

krátkym textom 

o slávnych ľuďoch 

                                      

 Vedel rozlišovať  

         tiché hlásky 

 

   Vedel napísať 

článok o  

         prázdninách 

 

  Vedel 

rozprávať 

o zvláštnych 

príležitostiach 

 

 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

 

 

Vianočný 

pozdrav 

Článok  

o prázdninách 

Lekcia 8: Pred 

koľkými rokmi? 
16  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
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 Gramatika 

 

 

 

 Slovná zásoba 

 

4 

 

 

 

3 

 

Slovenský jazyk – 

gramatika, štylistika 

 

Úvod do sveta práce 

 

 Ovládať 

a používať  

        minulý čas 

jednoduchý,  

        pravidelné 

a nepravidelné 

        slovesá 

 Vedieť tvoriť 

otázku  

       a krátku zápornú 

odpoveď 

 

 Používať slovnú 

zásobu týkajúcu sa 

vzťahov medzi 

ľuďmi 

 Ovládal a používal  

        minulý čas 

jednoduchý,  

        pravidelné 

a nepravidelné 

        slovesá 

 Vedel tvoriť 

otázku  

       a krátku zápornú 

odpoveď 

 

 Používal slovnú 

zásobu týkajúcu sa 

vzťahov medzi 

ľuďmi 

Písomné 

skúšanie 

 

Didaktický 

test 

 

 Čítanie 

 

 

 Počúvanie 

 

 Písanie 

 

 Ústny prejav 

 

 

2 

 

 

2 

 

     2 

   

     3 

 
 

 Čítať texty, 

porozumieť 

špecifickým 

informáciám z  

textov o troch 

vynálezcoch 

  

 Počúvať 

a porozumieť 

dialógom 

 

 

 Opísať svojho 

starého priateľa 

 

 

 Čítal texty, 

porozumel 

špecifickým 

informáciám z 

        textov o troch 

vynálezcoch   

 

 Počúval 

a porozumel 

dialógom 

 

 

 Opísal svojho 

starého priateľa 

 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

 

 

Opis svojho 

priateľa 
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 Vedieť určiť čas, 

dátumy a časové 

výrazy 

 Vedel určiť čas, 

dátumy a časové 

výrazy 

Lekcia 9: Jedlo, 

ktoré máš rád 
16  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Gramatika 

 

 Slovná zásoba 

 

4 

 

3 

 

Etická/náboženská 

výchova 

Náuka o spoločnosti 

 

 Ovládať 

a používať  

       počítateľné 

a nepočítateľné  

       podstatné mená 

 Používať výrazy  

       „muchúmany“ 

 

 Používať slovnú 

zásobu týkajúcu sa 

jedla a pitia 

 Ovládal a používal  

       počítateľné 

a nepočítateľné  

       podstatné mená 

 Používať výrazy  

       „muchúmany“ 

 

 Používal slovnú 

zásobu týkajúcu sa 

jedla a pitia 

Písomné 

skúšanie 

 

Didaktický 

test 

 

 Čítanie 

 

 Počúvanie 

 

 Písanie 

 

 Ústny prejav 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 
 

 Čítať text, 

porozumieť  textu 

o jedle  z celého 

sveta 

 Počúvať 

a porozumieť 

textom 

o obľúbených 

jedlách rôznych 

ľudí 

 

 Napísať  formálny 

list  

 

 

 Čítal text, 

porozumel  

        textu o jedle  

z celého  

        sveta 

 Počúval 

a porozumel 

textom o 

obľúbených 

jedlách rôznych 

ľudí 

 

 Napísal formálny 

list  

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

 

 

 

Formálny list 

 



67 

 

 

 Vedieť rozprávať 

o svojom 

obľúbenom jedle 

 

 

 Vedel rozprávať 

o svojom 

obľúbenom jedle 

Lekcia 10: Väčší a 

lepší! 
16  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Gramatika 

 

 Slovná zásoba 

 

4 

 

3 

 

Etická/náboženská 

výchova 

Náuka o spoločnosti 

 

 Ovládať 

a používať  

    stupňovanie 

prídavných mien 

 Vyjadriť sloveso  

       „mať/nemať rád“ 

 Používať slovnú 

zásobu týkajúcu sa 

rozdielov medzi 

veľkomestom a 

vidiekom 

 Ovládal a používal  

    stupňovanie 

prídavných mien  

 Vyjadril sloveso  

       „mať/nemať rád“ 

 Používal slovnú 

zásobu týkajúcu sa 

rozdielov medzi 

veľkomestom a 

vidiekom 

Písomné 

skúšanie 

 

Didaktický 

test 

 

 Čítanie 

 

 Počúvanie 

 

 Písanie 

 

 Ústny prejav 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 
 

 Čítať text, 

porozumieť textom 

o troch hudobných 

mestách 

  

 Počúvať 

a porozumieť 

textom o najlepších 

hoteloch 

 

 Napísať text 

o našom hlavnom 

 

 Čítal text, 

porozumel textom 

o troch hudobných 

mestách 

 

 Počúval 

a porozumel 

textom o najlepších 

hoteloch 

 

 Napísal text 

o našom hlavnom 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

 

 

 

Text o našom 

hlavnom 

meste 
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meste 

 

 Vedieť rozprávať 

o rozdieloch medzi 

veľkomestom a 

vidiekom  

meste 

 

 Vedel rozprávať 

o rozdieloch medzi 

veľkomestom a 

vidiekom 

 

 

Opakovanie učiva 

prvého ročníka 

9   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Opakovanie 9 Podľa odboru = Odborný 

výcvik 

Praktická príprava 

 Ovládať učivo 

a gramatiku 

druhého ročníka 

 Používať časy – 

prítomný, minulý, 

predprítomný, 

predminulý 

 Rozprávať o sebe, 

svojej rodine, 

bežných 

udalostiach, jedle 

 Dokázať napísať 

jednoduchý text na 

bežnú tému 

 Dokázať 

komunikovať 

jednoduchým 

spôsobom 

o bežných veciach 

 Rozumieť  textu 

 Zvládol učivo 

a gramatiku 

druhého ročníka 

 Používal časy – 

prítomný, minulý, , 

predprítomný, 

predminulý 

 Rozprával o sebe, 

svojej rodine, 

bežných 

udalostiach, jedle 

 Dokázal napísať 

jednoduchý text na 

bežnú tému 

 Dokázal 

komunikovať 

jednoduchým 

spôsobom 

o bežných veciach 

 porozumel k textu 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

 

 

 

Ústna 

odpoveď  

 

 

Didaktický 

test 

Esej 
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ROČNÍK:Tretí 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Anglický jazyk  3 hodiny týždenne, spolu 90 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Opakovanie učiva  

2. ročníka 
6 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Opakovanie učiva         

        2.ročníka 

6 Slovenský jazyk – 

gramatika, štylistika, 

fonetika 

Etická/náboženská 

výchova 

Náuka o spoločnosti – 

psychológia osobnosti 

 

 Ovládať učivo 

a gramatiku z 2. 

ročníka 

 Používať časy – 

prítomný, minulý, 

budúci 

 Rozprávať 

o bežných 

udalostiach 

 Dokázať napísať 

jednoduchý text na 

bežnú tému 

 Dokázať 

komunikovať 

jednoduchým 

spôsobom 

o bežných veciach 

 Rozumieť 

krátkemu textu 

 Zvládol učivo 

a gramatiku z 2. 

ročníka 

 Používal časy – 

prítomný, minulý, 

budúci 

 Rozprával 

o bežných 

udalostiach 

 Dokázal napísať 

jednoduchý text na 

bežnú tému 

 Dokázal 

komunikovať 

jednoduchým 

spôsobom 

o bežných veciach 

 Porozumel 

krátkemu textu 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

 

 

 

Ústna 

odpoveď  

 

 

Didaktický 

test 

Esej 

 

 

 

 

 

Lekcia 11: Vyzerať 

dobre! 
16  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
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 Gramatika 

 

 Slovná zásoba 

 

4 

 

3 

 

Náuka o spoločnosti – 

psychológia osobnosti 

Sociálna psychológia 

a základy komunikácie 

Cestovný ruch 

 

 Ovládať 

a používať  

        prítomný 

priebehový čas a 

        privlastňovacie 

zámená  

   

 Používať slovnú 

zásobu týkajúcu sa 

oblečenia a opisu 

osôb 

 Ovládal a používal  

        prítomný 

priebehový čas a 

        privlastňovacie 

zámená  

 

 Používal slovnú 

zásobu týkajúcu sa 

oblečenia a opisu 

osôb 

Písomné 

skúšanie 

 

Didaktický 

test 

 

 Čítanie 

 

 Počúvanie 

 Písanie 

 Ústny prejav 

 

2 

 

     2 

     2 

     3 

 

 Čítať a porozumieť 

krátkym textom 

opisujúcim osoby 

 Počúvať 

a porozumieť 

nahrávke piesne 

 Vedieť opísať 

osobu  

         

 Vedieť udržať 

dialóg  v obchode s 

odevami 

 

 Čítal a porozumiel 

krátkym textom 

opisujúcim osoby 

  

  Počúval 

a porozumel 

nahrávke piesne 

 Vedel opísať osobu 

 

 Vedel udržať 

dialóg  v obchode s 

odevami 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

 

 

 

Opis osoby 

Lekcia 12: Život je 

dobrodružstvo 
16  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Gramatika 

 

 Slovná zásoba 

4 

 

3 

 

Náuka o spoločnosti – 

úvod do spoločenského 

vzdelávania 

Matematika 

 Vedieť vyjadriť 

budúcnosť 

pomocou „going 

to“ a účelový 

infinitív 

 

 Vedel vyjadriť 

budúcnosť 

pomocou „going 

to“ a účelový 

infinitív 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Didaktický 

test 
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 Vedieť opísať 

počasie 

 

 Vedel opísať 

počasie  

 

 Čítanie 

 

 Počúvanie 

 

 Písanie 

 

 Ústny prejav 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

 Čítať a porozumieť 

krátkym textom 

o nebezpečných 

športoch                                

 Vedieť získať 

informácie  

         z vypočutého 

textu  

          

 Vedieť napísať 

pohľadnicu  

       

         

    Vedieť urobiť 

návrh 

  

 

 Čítal a porozumel 

krátkym textom 

o nebezpečných 

športoch                                   

 Vedel získať 

informácie  

         z vypočutého 

textu  

        

 Vedel napísať 

pohľadnicu 

       

 

  Vedel urobiť 

návrh 

 

 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

 

 

Pohľadnica 

Lekcia 13: Aký 

úžasne bystrý! 
16  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Gramatika 

 

 Slovná zásoba 

 

4 

 

     3 

 

Slovenský jazyk – 

gramatika, štylistika 

 

Úvod do sveta práce 

 

 Ovládať 

a používať  

        opytovacie 

zámená,  

         príslovky 

a prídavné mená 

 

 Vedieť opísať 

pocity 

 Ovládal a používal  

        opytovacie 

zámená,  

         príslovky 

a prídavné mená 

 

 Vedel opísať 

pocity 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Didaktický 

test 
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 Čítanie 

 

 Počúvanie 

 

 Písanie 

 

 Ústny prejav 

 

2 

 

     2 

 

     2 

   

     3 

 
 

 Čítať príbeh, 

rozprávku 

  

 Počúvať 

a porozumieť 

príbehu 

 

 

 Napísať 

jednoduchú 

rozprávku 

 

 Viesť dialóg na 

stanici 

 

 Čítal príbeh, 

rozprávku 

 

 Počúval 

a porozumel 

príbehu 

 

 

 Napísal 

jednoduchú 

rozprávku 

 

 Viedol dialóg na 

stanici 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

 

 

Rozprávka 

 

 

Lekcia 14: Už si 

niekedy...? 
16  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Gramatika 

 

 Slovná zásoba 

4 

 

3 

 

Etická/náboženská 

výchova 

Náuka o spoločnosti 

 

 Ovládať 

a používať  

       predprítomný čas  

        

 Používať slovnú 

zásobu týkajúcu sa 

cestovania a letiska 

 Ovládal a používal  

       predprítomný čas 

        

 Používal slovnú 

zásobu týkajúcu sa 

cestovania a letiska 

Písomné 

skúšanie 

 

Didaktický 

test 
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 Čítanie 

 

 Počúvanie 

 

 Písanie 

 

 Ústny prejav 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 
 

 Čítať text, 

porozumieť  textu 

a získať z neho 

požadované 

informácie 

 Počúvať 

a porozumieť 

piesni 

 

 Napísať  ďakovný 

list  

 

 

 Vedieť rozprávať 

o veciach čo si 

urobil 

 

 Čítal text, 

porozumel  

        textu o získal 

z neho  

        požadované 

informácie 

 Počúval 

a porozumel piesni 

 

 Napísal ďakovný 

list  

 

 

 Vedel rozprávať 

o veciach čo si 

urobil 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

 

 

 

Ďakovny list 

 

Opakovanie učiva 

druhého ročníka 

4   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Opakovanie 4 Podľa odboru = Odborný 

výcvik 

Praktická príprava 

 Ovládať učivo 

a gramatiku 

druhého ročníka 

 Používať časy – 

prítomný, minulý, 

predprítomný, 

predminulý 

 Rozprávať o sebe, 

svojej rodine, 

bežných 

udalostiach, jedle 

 Zvládol učivo 

a gramatiku 

druhého ročníka 

 Používal časy – 

prítomný, minulý, , 

predprítomný, 

predminulý 

 Rozprával o sebe, 

svojej rodine, 

bežných 

udalostiach, jedle 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

 

 

 

Ústna 

odpoveď  

 

 

Didaktický 

test 

Esej 
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 Dokázať napísať 

jednoduchý text na 

bežnú tému 

 Dokázať 

komunikovať 

jednoduchým 

spôsobom 

o bežných veciach 

 Rozumieť  textu 

 Dokázal napísať 

jednoduchý text na 

bežnú tému 

 Dokázal 

komunikovať 

jednoduchým 

spôsobom 

o bežných veciach 

 porozumel k 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 3,3,3 hodiny  týždenne, spolu 288 

vyučovacích hodín 

Ročník  Prvý,druhý,tretí 

Kód a názov študijného odboru 6444 H čašník, servírka 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu 

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

predmetu sme integrovali 4 obsahové  štandardy „ Počúvanie s porozumením“, „Čítanie 

s porozumením“, „Písomný prejav“ a „Ústny prejav“. Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP 

vyčlenil 3 hodiny týždenne . 

Predmet nemecký jazyk v študijnom odbore svojim obsahom nadväzuje na učivo základnej 

školy, rozvíja, rozširuje a prehlbuje.  Obsah predmetu je štruktúrovaný do tematických 

celkov. Vyučovanie predmetu nemecký jazyk zabezpečuje, aby si absolventi osvojili 

produktívne a receptívne nemecký jazyk na úrovni , ktorá im umožňuje ďalej sa v ňom 

zdokonaľovať, využívať ho na svoj odborný a všeobecnokultúrny  rozvoj. Vo vyučovaní sa 

realizujú 3 ciele: komunikatívny, informatívny a formatívny. Dôraz sa kladie na 

komunikatívny cieľ , t.j. zvládnutie praktických rečových situácií. 

 V rámci informatívneho cieľa žiaci získavajú jazykové a nejazykové poznatky potrebné na 

realizáciu komunikatívneho cieľa a osvojujú si informácie o živote v krajinách, ktorých jazyk 

sa učia. 

V rámci formatívneho cieľa sa vyučovanie nemeckého jazyka podieľa na utváraní vlastností 

a schopností, ktoré sú potrebne  na úspešné zaradenie absolventa do spoločnosti. Predmet 

vedie žiakov k myšlienkovej a rečovej tvorivosti, ku kritickému mysleniu, tolerancii 

k názorom  iných ľudí, k úcte k hodnotám , ktoré vytvorili iné národy.  

Metódy , formy a prostriedky vyučovania nemeckého jazyka majú stimulovať rozvoj 

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

Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých majú žiaci možnosť, čo najčastejšie 

vykonávať reálne komunikačné činnosti. 

Stimulovať poznávacie  činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu 

nemecký jazyk 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  tieto kľúčové 

kompetencie: komunikatívne a sociálno-interakčné, interpersonálne a intrapersonálne, 

schopnosť riešiť problémy, spôsobilosť  využívať informačné technológie, spôsobilosť byť 

demokratickým občanom. 

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 triede a odbornej učebni  cudzích jazykov. Žiaci budú rozdelení do 

skupín.  

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu nemecký jazyk v študijnom odbore je poskytnúť žiakom 

súbor vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré im umožnia riešiť situácie praktického 

charakteru. Žiaci získajú poznatky o jazyku, jeho zvukovej a grafickej stránke, a o reáliách 

krajín,  ktorých jazyk sa učia. Žiaci nadobudnú jazykové zručnosti, ktoré im umožnia 
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efektívne sa učiť, samostatne získavať, spracovávať a uchovávať informácie z rôznych 

oblastí. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

 Vo vyučovacom predmete nemecký jazyk využívame pre utváranie a rozvíjanie kľúčových 

kompetencií  výchovné a vzdelávacie stratégie.  

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 Počúvanie s porozumením 

Žiaci dokážu porozumieť frázam a najbežnejšej slovnej zásobe vo vzťahu k oblastiam, ktoré 

sa ich bezprostredne týkajú. Dokážu pochopiť zmysel v krátkych jasných a jednoduchých 

správach a oznámeniach. 

 Čítanie s porozumením 

Žiaci dokážu čítať veľmi krátke jednoduché texty. Dokážu nájsť informácie v jednoduchom 

každodennom materiáli napr. inzeráty prospekty, jedálne lístky a časové harmonogramy 

a dokážu porozumieť krátkym, jednoduchým osobným listom. 

 Písomný prejav 

Žiaci dokážu napísať krátke jednoduché oznámenia a správy vzťahujúce sa na ich 

bezprostredné potreby. Dokážu napísať veľmi jednoduchý osobný list napr. poďakovanie. 

 Ústny prejav 

Žiaci dokážu komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách vyžadujúcich jednoduchú 

a priamu výmenu informácií o známych témach a činnostiach. Dokážu zvládnuť veľmi krátke 

spoločenské kontakty. 

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 problém, ktorý sa objaví v priebehu vzdelávania 

 Hľadať, navrhovať a používať metódy ,informácie alebo nástroje, ktoré by mohli  

prispieť k riešeniu daného problému 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 Získavať informácie v priebehu vzdelávania  využívaním všetkých metód 

a prostriedkov, ktoré sú v danom okamihu k dispozícii 

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

k riešeniu daného problému alebo si osvojiť nové poznatky 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

 Formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu vzdelávania využívaním všetkých 

metód a prostriedkov, ktoré sú v danom okamihu k dispozícii 

 Budovať toleranciu  k názorom iných ľudí 

 Ctiť  hodnoty , ktoré vytvorili iné národy a preukázať vlastnú zodpovednosť za 

zverené veci, za svoje správanie, zdravie a spoluzodpovednosť za životné prostredie. 
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Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Prvé kontakty Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a 

multimédiami 

Predmety v domácnosti Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

a multimédiami 

Jedlá a nápoje Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

a multimédiami 

Voľný čas Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s multimédiami 

Bývanie Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

a multimédiami 

Zdravie Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a 

multimédiami 

Všedný deň Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a 

multimédiami 

Nákupy Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna–riadený 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 
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 Práca s knihou a 

multimédiami 

Základné poznatky 

o nemecky hovoriacich 

krajinách 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a 

multimédiami 

Výzor a osobnosť Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a 

multimédiami 

Škola , vzdelanie a 

povolanie 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a 

multimédiami 

Zábava a televízia Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a 

multimédiami 

Práca a hospodárstvo Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a 

multimédiami 

Rodina, medziľudské 

vzťahy 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a 

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 

prostriedk

y 

Ďalšie 

zdroje 

 

Prvé kontakty 

Predmety v 

domácnosti 

Jedlá a nápoje 

Voľný čas 

Bývanie 

Zdravie 

Všedný deň 

Nákupy 

Základné 

poznatky 

o nemecky 

hovoriacich 

krajinách 

Výzor 

a osobnosť 

Škola, vzdelanie 

a povolanie 

Zábava 

a televízia 

Práca 

a hospodárstvo 

Rodina, 

medziľudské 

vzťahy 

Hartmut Aufderstraße, Heiko 

Bock,Mechthild Gerdes,Jutta 

Müller , Helmut Müller:Themen 

aktuell 1.Hueber Verlag.Ismaniny  

2003 

Diethard Lübke: Wortschatz 

Deutsch.Fraus.Plzeň 1999 

Spitze.Kampress,s.r.o.Bratislava 

Mgr.Zuzana 

Janku:Freundschaft.Ares.Bratisla

va 

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 

PC 

Tabuľa 

Interaktívna 

tabuľa 

Dataprojekto

r 

DVD 

prehrávač 

Video 

Magnetofón 

CD 

prehrávač 

MP3 

prehrávač 

TV 

Mapy 

Obrazový 

materiál 

Nástenné 

obrazy 

Časopisy 

Kazety 

CD- Rom 

počítačový   

program 

 

Internet 

knižnic

a 
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ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Nemecký jazyk I.CUJ – 1.ročník 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín  

Názov témy Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Prvé kontakty 20 
 Žiak má: Žiak:   

  Náuka o spoločnosti 

 

 Predstaviť seba 

a svoju rodinu 

 Opýtať sa ľudí na 

osobné údaje 

 Vyplniť 

jednoduchý osobný 

dotazník 

 Predstavil seba 

a svoju rodinu 

 Opýtal sa na 

osobné údaje 

 Vyplnil 

jednoduchý osobný 

dotazník 

Ústne  

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

Dotazník 

Predmety v 

domácnosti 

20  
Žiak má: Žiak: 

  

  Matematika  Pomenovať 

a opísať predmety 

 

 Porozumieť 

a zapísať údaje 

o cenách 

 

 Vyjadriť 

vlastníctvo 

predmetov 

 Žiak pomenoval 

a opísal predmety 

 

 Porozumel 

a zapísal údaje 

o cenách 

 

 Vyjadril 

vlastníctvo 

predmetov 

Písomné 

skúšanie 

 

Didaktický 

test 

 

Jedlá a nápoje 
20  

Žiak má: Žiak:   

  Stolovanie 
 Opísať stravovacie 

 zvyklosti 

 Opísal stravovacie 

návyky 
Ústne Ústna 
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 V reštaurácii 

objednať a zaplatiť 

 Jedlo pochváliť 

a reklamovať 

 Nakúpiť potraviny 

 V reštaurácii 

objednal a  zaplatil 

 Jedlo pochválil 

a reklamoval 

 Nakúpil potraviny 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

odpoveď  

Didaktický 

test 

Voľný čas 20  
Žiak má: Žiak:   

  Spoločenská 

komunikácia 

 

 Popísať svoj deň 

 Vyjadriť čas a 

spýtať sa koľko je 

hodín 

 Dohodnúť sa na 

stretnutí 

 Napísať 

jednoduchú 

pohľadnicu 

z dovolenky 

 Popísal svoj deň 

 Vyjadril čas 

a spýtal sa koľko je 

hodín 

 Dohodol sa na 

stretnutí 

 Napísal 

jednoduchú 

pohľadnicu z 

dovolenky 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Bývanie 
19  

Žiak má: Žiak:   

 
 

 

 

Ekonomika 

 
 Popísať byt / dom 

 Informovať iné 

osoby o tom, čo je 

zakázané 

 Napísať 

pohľadnicu 

s kladným 

a záporným 

komentárom 

 Popísal byt / dom 

 Informoval iné 

osoby o tom, čo je 

zakázané 

 Napísal pohľadnicu 

s kladným 

a záporným 

komentárom 

 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

 

Esej 

Skupinová 

práca  

 

 

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 
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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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ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Nemecký jazyk,II –  učebný odbor, 2. ročník 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín  

Názov témy Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Zdravie 20 
 Žiak má: Žiak:   

  
Zdravoveda 

 
 Opísať problémy 

so zdravím 

 Pomenovať 

jednotlivé choroby, 

jednotlivé časti tela 

 Dať rady pri 

chorobách 

 Prerozprávať 

krátky zážitok 

v minulom čase 

 Opísal problémy so 

zdravím 

 Pomenoval 

jednotlivé choroby, 

jednotlivé časti tela 

 Dal rady pri 

chorobách 

 Prerozprával krátky 

zážitok 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď  

Didaktický 

test 

 

Všedný deň 20 
 Žiak má: Žiak:   

  
Občianska náuka 

 

 

 Porozprávať krátke 

informácie 

o udalosti 

z minulosti 

 Napísať 

jednoduchý list 

priateľovi 

 Zadať jednoduché 

pracovné úlohy 

 

 Prerozprával krátke 

informácie 

o udalosti 

z minulosti 

 Napísal 

jednoduchý list 

priateľovi 

 Zadať jednoduché 

pracovné úlohy 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď  

Didaktický 

test 

esej 

Orientácia v meste 20 
 Žiak má: Žiak:   

  
Cestovný ruch   

Ústne Ústna 
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 Orientovať sa 

v meste 

 Udať miesto 

pobytu 

 Popísať smer cesty 

 Spýtať sa na cestu 

 Pomenovať 

výhody a nevýhody 

dopravných 

prostriedkov 

 Orientoval sa 

v meste 

 Udal miesto pobytu 

 Popísal smer cesty 

 Spýtal sa na cestu 

 Pomenoval výhody 

a nevýhody 

dopravných 

prostriedkov 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

odpoveď 

Didaktický 

test 

 

 

Nákupy      20  
Žiak má: Žiak:   

 

 

 
Suroviny  

 

 

 

 Rozprávať 

o svojich prianiach 

 Navrhnúť 

(zavrhnúť 

i odmietnuť) 

a odôvodniť kúpu 

darčekov 

 Napísať pozvánku 

 

 Rozprával 

o svojich 

prianiach 

 Navrhol 

(zavrhnúť 

i odmietnuť) 

a odôvodniť 

 kúpu darčekov 

 Napísal 

pozvánku 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

 

Ústne 

odpovede 

 

 

Základné poznatky 

o nemecky 

hovoriacich krajinách 

19  
Žiak má: Žiak:   

  
Geografia  

 

 

 Porozprávať 

základné 

informácie 

o nemecky 

hovoriacich 

 

 Porozprával 

základné      

informácie o 

nemecky 

hovoriacich 

Ústne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede  
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krajinách 

a geografických 

údajoch 

 Vytvoriť krátky 

životopis známej 

osobnosti 

 

krajinách a  

geografických 

údajoch 

 Vytvoril krátky 

životopis 

známej osobnosti 

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.  

 



47 

 

 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Nemecký jazyk,II –  učebný odbor, 3. ročník 3 hodiny týždenne, spolu 90 vyučovacích hodín  

Názov témy Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Výzor a osobnosť 20  
Žiak má: Žiak:   

  
Občianska náuka 

 

 Opísať výzor osôb             

( oblečenie, výzor 

tváre) a ich 

charakterové 

vlastnosti 

 Vedieť vyjadriť 

subjektívny názor 

 Jednoducho 

argumentovať v 

diskusii 

 Opísal výzor osôb              

( oblečenie, výzor 

tváre) a ich 

charakterové 

vlastnosti 

 Vedel vyjadriť 

subjektívny názor 

 Jednoducho 

argumentoval v 

diskusii 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Didaktický 

test 

Škola, vzdelanie 

a povolanie 

    20  
Žiak má: Žiak:   

  
Svet práce 

 

 

 Charakterizovať 

školský systém na 

Slovensku 

a v Nemecku a 

porovnať ho 

 Orientovať sa 

v inzerátoch 

 Napísať svoj 

životopis a žiadosť 

o zamestnanie 

 Charakterizovať 

 Charakterizoval 

školský systém na 

Slovensku 

a v Nemecku a 

porovnať ho 

 Orientoval sa 

v inzerátoch 

 Napísal svoj 

životopis a žiadosť 

o zamestnanie 

 Charakterizoval  

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Písomné 

odpovede 

Esej 
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svoje povolanie 

(klady a zápory) 

svoje povolanie 

(klady a zápory) 

Zábava a televízia 20  
Žiak má: Žiak:   

  
Spoločenská 

komunikácia 

 

 Vedieť popísať 

televízny program 

 Rozprávať o tom, 

čo ho zaujíma 

v televízii ,v rádiu 

a umení 

 Formulovať priania 

v podmienkových 

vetách 

 Vedel popísať 

televízny program 

 Rozprával o tom, 

čo ho zaujíma 

v televízii ,v rádiu 

a umení 

 Formuloval priania 

v podmienkových 

vetách 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Didaktický 

test 

Práca a hospodárstvo 20  
Žiak má: Žiak:   

  
Ekonomika 

 

 vedieť popísať 

výrobný proces 

v pasíve 

 Popísať poruchu 

 Argumentovať 

o výhodách 

a nevýhodách 

práce na  zmeny 

 vedel popísať 

výrobný proces 

v pasíve 

 Popísal poruchu 

 Argumentoval 

o výhodách 

a nevýhodách 

práce na  zmeny 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Didaktický 

test 

Rodina, medziľudské 

vzťahy 

10  
Žiak má: Žiak:   

  
Náuka o spoločnosti 

 

 

 Rozprávať 

o vzťahoch vo 

svojej rodine 

 Porovnať dnešnú 

 Rozprával 

o vzťahoch vo 

svojej rodine 

 Porovnal dnešnú 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

Ústne 

odpovede 

Písomné 
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výchovu 

s výchovou 

v minulosti 

 Vyjadriť , čo sa mu 

páči a nepáči na 

iných osobách 

výchovu 

s výchovou 

v minulosti 

 Vyjadril, čo sa mu 

páči a nepáči na 

iných osobách 

skúšanie odpovede 

ROČNÍK: TRETÍ 

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 
Ruský jazyk   

Časový rozsah výučby 3, 3, 3  hodiny týždenne, spolu 288 

vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý, tretí 

Kód a názov učebného odboru  

Vyučovací jazyk slovenský 

 

Charakteristika predmetu  RUJ 

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 stredné odborné 

vzdelanie, svojím spracovaním korešponduje so vzdelávacím štandardom pre učebné odbory. 

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, 

- 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 
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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 učebné odbory, ktorých absolvovaním žiak získa 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 ako výkonové štandardy sa v rámci výchovno-vzdelávacieho 

procesu prostredníctvom výchovných a vzdelávacích stratégií rozvíjajú, osvojujú a hodnotia 

buď na úrovni školy, odboru vzdelávania alebo vyučovacieho predmetu. V súlade so 

Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie3 ŠVP 

vymedzil nasledovné kľúčové kompetencie: 

a) Spôsobilosť konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 

Absolvent má: 

- reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 

- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti, 

- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností 

b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné 

technológie, komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku 

Absolvent má: 

- spoľahlivo vyjadrovať sa v štátnom, materinskom jazyku v písomnej 

a hovorenej forme, 

- vyjadrovať sa v jednom cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 

- riešiť bežné matematické príklady a rôzne situácie, 

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

zdroje, 

- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, 

- overovať a interpretovať získané údaje, 

- pracovať s elektronickou poštou, 

- pracovať so základnými informačno-komunikačnými technológiami. 

c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 

Absolvent má: 

- prejaviť empatiu a sebareflexiu, 

 - vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu, 
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- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  

- Žiaci po absolvovaní daného učebného 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.  

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

Opíšu,  ako treba niečo urobiť a uvedú podrobné inštrukcie.  
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 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 

známich 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.  

- Zasiahnu do diskusie na známu tému, pričom používajú vhodné frázy, aby sa ujali slova.  
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- 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 funkcii 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 

niekým/s niečím  
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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  

 Korešpondovať  
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18. 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 a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Demonštrácia  

2. Rodina a spoločnosť 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Demonštrácia  

3.  Multikultúrna spoločnosť 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

4. Vzdelanie a práca 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

5. Mládež a jej svet 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna  a individuálna 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 a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

7. Stravovanie 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 



58 

 

 

8. Vzory a ideály 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

9. Voľný čas a záľuby 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

10. Krajiny, miesta a mestá 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

11. Ľudské telo a 

starostlivosť o zdravie 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

12. Obliekanie a móda 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

13. Kultúra a umenie 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený 

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 

1. Človek a 

komunikácia 

Učebnica  Klass 1,2,3, - 

Doc. Natália Orlova, 

Csc. , PhDr. Marta 

Vágnerová, Pd.D. 

Mgr. Mirka Kožušková 

2011 

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 

Učebnica  Klass 1,2,3, - 

Doc. Natália Orlova, 

Csc. , PhDr. Marta 

Vágnerová, Pd.D. 

Mgr. Mirka Kožušková 

2011 

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  

Učebnica  Klass 1,2,3, - 

Doc. Natália Orlova, 

Csc. , PhDr. Marta 

Vágnerová, Pd.D. 

Mgr. Mirka Kožušková 

2011 

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. Vzdelanie a 

práca 

Učebnica  Klass 1,2,3, - 

Doc. Natália Orlova, 

Csc. , PhDr. Marta 

Vágnerová, Pd.D. 

Mgr. Mirka Kožušková 

2011 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

PhDr. Eva Dekanová 

2006 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

PC, tabuľa 

Videoprojektor 

CD prehrávač, 

 

Cvičebnica 

ruskej 

gramatiky 

Internet 

Knižnica 

5. Mládež a jej Učebnica  Klass 1,2,3, - spätný projektor  Internet 
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svet Doc. Natália Orlova, 

Csc. , PhDr. Marta 

Vágnerová, Pd.D. 

Mgr. Mirka Kožušková 

2011 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

PhDr. Eva Dekanová 

2006 

rádiomagnetofón 

PC, tabuľa 

Videoprojektor 

CD prehrávač 

Cvičebnica 

ruskej 

gramatiky 

Knižnica 

6. Obchod a 

služby 

Učebnica  Klass 1,2,3, - 

Doc. Natália Orlova, 

Csc. , PhDr. Marta 

Vágnerová, Pd.D. 

Mgr. Mirka Kožušková 

2011 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

PhDr. Eva Dekanová 

2006 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

PC, tabuľa 

Videoprojektor 

CD prehrávač 

Cvičebnica 

ruskej 

gramatiky 

Internet 

Knižnica 

7. Stravovanie 

Učebnica  Klass 1,2,3, - 

Doc. Natália Orlova, 

Csc. , PhDr. Marta 

Vágnerová, Pd.D. 

Mgr. Mirka Kožušková 

2011 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

PhDr. Eva Dekanová 

2006 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

PC, tabuľa 

Videoprojektor 

CD prehrávač 

Cvičebnica 

ruskej 

gramatiky 

Internet 

Knižnica 

8. Vzory a ideály 

Učebnica  Klass 1,2,3, - 

Doc. Natália Orlova, 

Csc. , PhDr. Marta 

Vágnerová, Pd.D. 

Mgr. Mirka Kožušková 

2011 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

PhDr. Eva Dekanová 

2006 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

PC, tabuľa 

Videoprojektor 

CD prehrávač 

Cvičebnica 

ruskej 

gramatiky 

DVD - etiketa 

9. Voľný čas a 

záľuby 

Učebnica  Klass 1,2,3, - 

Doc. Natália Orlova, 

Csc. , PhDr. Marta 

Vágnerová, Pd.D. 

Mgr. Mirka Kožušková 

2011 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

PC, tabuľa 

Videoprojektor 

CD prehrávač 

Cvičebnica 

ruskej 

gramatiky 

Internet 

Knižnica 
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PhDr. Eva Dekanová 

2006 

10. Krajiny, miesta 

a mestá 

Učebnica  Klass 1,2,3, - 

Doc. Natália Orlova, 

Csc. , PhDr. Marta 

Vágnerová, Pd.D. 

Mgr. Mirka Kožušková 

2011 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

PhDr. Eva Dekanová 

2006 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

PC, tabuľa 

Videoprojektor 

CD prehrávač 

Cvičebnica 

ruskej 

gramatiky 

Internet 

Knižnica 

11. Ľudské telo a 

starostlivosť o 

zdravie 

Učebnica  Klass 1,2,3, - 

Doc. Natália Orlova, 

Csc. , PhDr. Marta 

Vágnerová, Pd.D. 

Mgr. Mirka Kožušková 

2011 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

PhDr. Eva Dekanová 

2006 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

PC, tabuľa 

Videoprojektor 

CD prehrávač 

Cvičebnica 

ruskej 

gramatiky 

DVD - etiketa 

12. Obliekanie a 

móda 

Učebnica  Klass 1,2,3, - 

Doc. Natália Orlova, 

Csc. , PhDr. Marta 

Vágnerová, Pd.D. 

Mgr. Mirka Kožušková 

2011 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

PhDr. Eva Dekanová 

2006 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

PC, tabuľa 

Videoprojektor 

CD prehrávač 

Cvičebnica 

ruskej 

gramatiky 

Internet 

Knižnica 

13. Kultúra a 

umenie 

Učebnica  Klass 1,2,3, - 

Doc.  

Natália Orlova, Csc. , 

PhDr. Marta 

Vágnerová, Pd.D. 

Mgr. Mirka Kožušková 

2011 

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 
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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 1. cudzí jazyk 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 
Očakávané 

vzdelávacie výstupy 
Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 
Metódy 

hodnotenia 
Prostriedky 

hodnotenia 

Človek a spoločnosť                   
14 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Úvodná hodina 

Odpovede na 

jednoduché otázky 

Precvičenie intonácie 

Jazyk a jeho 

dorozumievací 

prostriedok 

Zdôrilostné frázy 

Používanie slovesa byť 

Projekt 

1 

2 

 
3 

1 

 

 
3 

2 

2 

Etická výchova 
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 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 používať sloveso 

byť 
-porozumel podstate 

ruského prízvuku 

a intonácie 

Ústne 

a písomné 

skúšanie 

Tvorba projektu 

„Ruština vo 

svete“ 

Ústna a písomná 

odpoveď  
Projekt:  

Ruština vo svete 

Rodina a spoločnosť 
14  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 
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Profesie 

Rodina – vzťahy v 

rodine 

Vzťahy medzi ľuďmi 

Privlastňovacie 

zámená 

Konštrukcie mám rád.. 

Vyjadrenie vlastníctva 

Projekt 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

Matematika 

Etická výchova 

 

-vedieť pomenovať 

a krátko predstaviť 

členov svojej rodiny 
-vedieť vyjadriť, že 

niečo máme, vlastníme 
-vedieť pomenovať 

rôzne profesie 
-vedieť zoznámiť 

svojich kamarátov 
-vedieť povedať, čo 

máme radi my a naši 

príbuzní 
-vedieť pomenovať 

domácich miláčikov 
-vedieť  používať 

privlastňovacie zámená 
-vedieť vyjadriť 

slovenské mám, máš, 

mám rád/rada 

-vedel pomenovať 

a krátko predstaviť 

členov svojej rodiny 
-vedel vyjadriť, že niečo 

máme, vlastníme 
-vedel pomenovať rôzne 

profesie 
-vedel zoznámiť svojich 

kamarátov 
-vedel povedať, čo 

máme radi my a naši 

príbuzní 
-vedel pomenovať 

domácich miláčikov 
-vedel  používať 

privlastňovacie zámená 
-vedel vyjadriť 

slovenské mám, máš, 

mám rád/rada 
 

 

Ústne 

a písomné 

skúšanie 

Tvorba 

projektu: 

Najrozšírenejšie 

mená 

Ústna a písomná 

odpoveď 

Projekt: 

Najrozšírenejšie 

mená 
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Multikultúrna 

spoločnosť 
13  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Práca s IKT 

Intonačné cvičenie 

Cudzie jazyky 

Zbližovanie kultúr 

Číslovky 

Vyjadrenie záporu  

Projekt 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

 Etická výchova 
  Matematika               
  Informatika 

-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 čítať a písať 

všetky písmená ruskej 

abecedy 
-vedieť používať 

číslovky 15 a 16(vek) 
-vedieť používať 

slovesá žiť, govoriť, 

izučať 
-vedieť vysloviť ruské ž 
-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 čítať a písať 

všetky písmená ruskej 

abecedy 
-vedel používať 

číslovky 15 a 16(vek) 
-vedel používať slovesá 

žiť, govoriť, izučať 
-vedel vysloviť ruské ž 
-vedel používať 

a napísať zápornú 

časticu ne(oddelene) 
- vedel pravopis názvov 

národností 

 

 Ústne 

a písomné 

skúšanie 

Tvorba 

projektu: 

 Národnosti 

Ruskej 

federácie 

Neštandardizovaný 

test 

Projekt: 

Národnosti 

Ruskej federácie 
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Vzdelanie a práca 
14  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Práca s textom 

Škola a jej zariadenia 

Učebné predmety 

Rozvrh hodín 

Otčestvo 

Tvar slovesa písať 

1.písomná práca  

Opakovanie učiva  

1 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

3 

 
Etická výchova 
 

 
-vedieť pomenovať dni 

v týždni 
-vedieť pomenovať 

školské predmety 
-vedieť informovať 

o svojom rozvrhu 
-vedieť vyjadrovať svoj 

názor na tému škola 

a školské predmetu 

(mám/nemám, mám 

rád/nemám rada) 
-vedieť vyjadriť záujem 
-vedieť používať 

číslovky 0-20 
-vedieť používať 

sloveso písať (napísať, 

zapísať,...) 
-vedieť utvoriť otcovské 

meno mužského 

i ženského rodu 
-vedieť používať 

prevzaté slová z iných 

cudzích jazykov 
-vedieť tvoriť minulý 

čas slovies 
-vedieť používať datív 
-vedieť názvy ročných 

období a mesiacov 

v roku 
 

 
-vedel pomenovať dni 

v týždni 
-vedel pomenovať 

školské predmety 
-vedel informovať 

o svojom rozvrhu 
-vedel vyjadrovať svoj 

názor na tému škola 

a školské predmetu 

(mám/nemám, mám 

rád/nemám rada) 
-vedel vyjadriť záujem 
-vedel používať 

číslovky 0-20 
-vedel používať sloveso 

písať (napísať, 

zapísať,...) 
-vedel utvoriť otcovské 

meno mužského 

i ženského rodu 
-vedel používať 

prevzaté slová z iných 

cudzích jazykov 
-vedel tvoriť minulý čas 

slovies 
-vedel používať datív 
-vedel  názvy ročných 

období a mesiacov 

v roku 
 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Tvorba 

projektu: 

 Vzdelávací 

systém v Rusku 

a SR 

Písanie 

1.Slohovej 

práce 

Ústna odpoveď 

Neštandardizovaný 

test 

Projekt: 

Vzdelávací 

systém v Rusku 

a SR 

Slohová práca 
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Mládež a jej svet 
15  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 
 

  

Ročné obdobia 

Narodeniny 

Datív zámen 

Aktivity mládeže 

Vzťahy medzi 

rovesníkmi 

Číslovky 30-100 

Minulý čas slovies 

Projekt 

 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Občianska náuka 

Etická výchova 

-vedieť názvy ročných 

období a mesiacov 

v roku 
-vedieť sa spýtať, kedy 

má kamarát/ka 

narodeniny 
-vedieť stručne 

informovať o svojich 

narodeninách 
-vedieť používať 

číslovky 30-100 
-vedieť používať 

sloveso podariť 
-vedieť používať datív 

osobných zámen 
-vedieť tvoriť minulý 

čas slovies 
-vedieť vyslovovať 

ruské y a párové mäkké 

spoluhlásky 
 

 

-vedel názvy ročných 

období a mesiacov 

v roku 
-vedel sa spýtať, kedy 

má kamarát/ka 

narodeniny 
-vedel stručne 

informovať o svojich 

narodeninách 
-vedel používať 

číslovky 30-100 
-vedel používať sloveso 

podariť 
-vedel používať datív 

osobných zámen 
-vedel tvoriť minulý čas 

slovies 
-vedel vyslovovať ruské 

y a párové mäkké 

spoluhlásky 
 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Tvorba 

projektu:  

Oslava 

narodenín 

Ústna odpoveď 

Neštandardizovaný 

test 

Projekt: Oslava 

narodenín 
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Obchod a služby 
15  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Práca s IKT 

Projekt 

Obchody 

Produkty 

Druhy a spôsoby 

nákupu a platenia 

Kultúra nakupovania a 

služieb 

Radové číslovky 

Tvar slovesa kúpiť 

 

 

1 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

Občianska náuka 

Etická výchova 

Matematika 

-vedieť pomenovať 

obchody v obchodnom 

centre 
-vedieť pomenovať 

rôzne druhy tovarov a 

obchodov 
-vedieť vyjadriť, že 

niečo chceme 

a potrebujeme 
-vedieť používať radové 

číslovky pervyj-pjatyj 

a vedieť ich spojiť 

s predložkou na 
-vedieť používať 

sloveso kúpiť 
-vedieť vyjadriť svoje 

želania 
-vedieť tvar datívu j. č. 

vybraných podstatných 

mien 
-vedieť intonovať 

otázky 
 

-vedel pomenovať 

obchody v obchodnom 

centre 
-vedel pomenovať rôzne 

druhy tovarov a 

obchodov 
-vedel vyjadriť, že niečo 

chceme a potrebujeme 
-vedel používať radové 

číslovky pervyj-pjatyj 

a vedel ich spojiť 

s predložkou na 
-vedel používať sloveso 

kúpiť 
-vedel vyjadriť svoje 

želania 
-vedel tvar datívu j. č. 

vybraných podstatných 

mien 
-vedel intonovať otázky 
 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Tvorba 

projektu:  

GUM (internet) 

Ústna odpoveď 

Neštandardizovaný 

test 

Projekt:  

GUM (internet) 
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Stravovanie 
14  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Zelenina a ovocie 

Mäso a mäsové 

výrobky 

Nápoje  

Mliečne výrobky 

Slovesá jesť a piť 

Spoluhlásky k, g, ch 

Slohová práca  

Projekt 

Záverečné hodnotenie 

 

1 

1 

 
2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

Občianska náuka 

Etická výchova 

 

-vedieť pomenovať 

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 

číslovky 200-1000 
-vedieť používať 

slovesá piť a jesť 
-vedieť používať 

slovesá pojti, pojechať 

v spojení s predložkou v 
-vedieť pravopis slabík 

ki,gi,chi 
 

-vedel pomenovať 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 

číslovky 200-1000 
-vedel používať slovesá 

piť a jesť 
-vedel  používať slovesá 

pojti, pojechať v spojení 

s predložkou v 
-vedel  pravopis slabík 

ki,gi,chi 
 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Tvorba 

projektu:  

Moja obľúbená 

kaviareň 

Ústna odpoveď 

Neštandardizovaný 

test 

Projekt:  

Moja obľúbená 

kaviareň 
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ROČNÍK: DRUHÝ 

ROZPIS UČIVA PREDMETU:   Ruský jazyk 1 prvý cudzí jazyk  3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Vzory a ideály  13  Žiak má: Žiak:   

Úvodná hodina 

Charakterové 

vlastnosti človeka 

Pozitívne a negatívne 

vzory  

4.pád prídavných 

mien ženského a 

mužského rodu 

7. pád podstatných 

mien 

Priateľstvá medzi 

ľuďmi 

1 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

2 

Etická výchova  

Občianska výchova 

-vedieť gramatiku 

z prvého ročníka 

- vedieť vymenovať 

zlé a dobré vlastnosti 

človeka  

- vedieť vyjadriť názor 

na druhého človeka 

- poznať 4. pád 

prídavných mien 

mužského a ženského 

rodu 

- poznať 7. pád 

podstatných mien 

mužského a ženského 

rodu   

- vedel gramatiku 

z prvého ročníka 

- vedel vymenovať zlé 

a dobré vlastnosti 

človeka  

- vedel vyjadriť názor 

na druhého človeka 

- poznal 4. pád 

prídavných mien 

mužského a ženského 

rodu 

- poznal 7. pád 

podstatných mien 

mužského a ženského 

rodu   

Ústna 

odpoveď  

Didaktický 

test 

Ústna a 

písomná 

odpoveď 

  

  

  

Voľný čas a záľuby 14  
    

Rozdelenie dňa 

Režim pracovného 

dňa 

Hodiny 

2 

2 

 

2 

Telesná výchova 

Matematika 

Občianska výchova 

- vedieť povedať 

koľko je hodín a určiť 

aktivitu v danej hodine 

- poznať denný 

- vedel povedať koľko 

je hodín a určiť 

aktivitu v danej hodine 

- poznal denný 

Ústna 

odpoveď 

Tvorba 

projektu: Môj 

Ústna 

a písomná 

odpoveď  

Tvorba 



48 

 

Zvratné častice pri 1,2 

a 3 osobe j. č. slovies 

Projekt   

IKT – 

najvýznamnejšie 

hodiny Ruska 

 

4 

 

2 

2 

program všetkých 

rodinných príslušníkov 

- poznať 1,2 a 3 osobu 

j. č slovies 

- vedieť použiť 

zvratnú časticu pri 1, 2 

a 3 osobe j. č slovies 

 

program všetkých 

rodinných príslušníkov 

- poznal 1,2 a 3 osobu 

j. č slovies 

- vedel použiť zvratnú 

časticu pri 1, 2 a 3 

osobe j. č slovies 

 

denný 

program 

 

 

projektu: 

Môj denný 

program 

Multikultúrna 

spoločnosť 
13  

    

Rodinné sviatky 
Slovenské tradície 

Štátne a cirkevné 

sviatky  

1, 2 a 3 osoba 

množného čísla 

slovies 

Ruské sviatky 

Čítanie dát 

IKT 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

2 

 

3 

 

 

2 

2 

1 

Geografia 

Občianska náuka 

 

-vedieť pomenovať 

naše a ruské štátne 

a cirkevné sviatky  

- vedieť pomenovať 

rodinné sviatky  

- poznať 1, 2 a 3 osobu 

množného čísla slovies 

- vedieť použiť 

zvratnú časticu pri 

slovesách v množnom 

čísle 

- vedieť čítať dáta  

- poznať najznámejšiu 

ruskú Vianočnú 

pesničku 

 

-vedel pomenovať 

naše a ruské štátne 

a cirkevné sviatky  

- vedel pomenovať 

rodinné sviatky  

- poznal 1, 2 a 3 osobu 

množného čísla slovies 

- vedel použiť zvratnú 

časticu pri slovesách 

v množnom čísle 

- vedel čítať dáta  

- poznal najznámejšiu 

ruskú Vianočnú 

pesničku 

 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 

1.písomná 

slohová práca 

„Oslava 

Vianoce“ 

Ústne 

a písomné 

skúšanie  

1.písomná 

slohová práca 

„Oslava 

Vianoce“ 

Krajiny, miesta 

a mestá  
14  

    

Geografický opis 

krajiny  

Popis polohy 

1 

 

2 

Geografia 

História 

- poznať geografický 

opis krajiny 

- vedieť sa opýtať na 

- poznal geografický 

opis krajiny 

- vedel sa opýtať na 

Ústne 

odpovede 

Písomné 

Ústne 

a písomné 

skúšanie 
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historických miest 

v našom meste 

Predložky 

s podstatným menom 

Rozkazovací spôsob 

slovies  

2 a 6. pád vybraných 

podstatných mien  

IKT – Námestie 

Umenia 

Projekt 

Opakovanie učiva 

prvého polroka 

  

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

2 

Matematika 
cestu k vytýčenému 

cieľu  

- vedieť vybrať 

správnu predložku 

s podstatným menom 

- poznať 2 a 6. pád j. 

čísla vybraných 

podstatných mien 

- poznať pomocou IKT 

námestie Umenia 

- poznať gramatiku 

prvého polroka 

cestu k vytýčenému 

cieľu  

- vedel vybrať správnu 

predložku 

s podstatným menom 

- poznal 2 a 6. pád j. 

čísla vybraných 

podstatných mien 

- poznal pomocou IKT 

námestie Umenia 

- poznal gramatiku 

prvého polroku 

odpovede 

Tvorba 

projektu: 

Naše kultúrne 

pamiatky 

Tvorba 

projektu: 

„ Naše 

kultúrne 

pamiatky“ 

Ľudské telo 

a starostlivosť o 

zdravie 

14  
    

Ľudské telo  

Časté ľudské choroby  

Medicínsky špecialisti 

Lekáreň 

Vyjadrenie nesúhlasu 

Zdravý spôsob života 

Vety so spojkou jesli 

IKT – MČS 

 

 

 

 

 

  

1 

2 

2 

1 

2 

2 

3 

1 

Zdravoveda 

Biológia 

 

-poznať časti ľudského 

tela 

- vedieť pomenovať 

bežné ľudské choroby 

- vedieť vymenovať 

rôznych doktorov 

špecialistov 

- vedieť vyjadriť 

nesúhlas v pomocou 

modálnych sloves 

- vedieť vytvoriť 

podmieňovací spôsob 

so spojkou jesli 

- poznať MČS 

 

-poznal časti ľudského 

tela 

- vedel pomenovať 

bežné ľudské choroby 

- vedel vymenovať 

rôznych doktorov 

špecialistov 

- vedel vyjadriť 

nesúhlas v pomocou 

modálnych slovies 

- vedel vytvoriť 

podmieňovací spôsob 

so spojkou jesli 

- poznal MČS 

 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie  

 

Ústne 

a písomné 

odpovede 
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Obliekanie a móda 15  
    

Základné druhy 

oblečenia 

Oblečenie na rôzne 

príležitosti 

Farby  

Časovanie slovies 

nadevať, odevať 

Ukazovacie zámená 

IKT – história nohavíc 

 

 

 

 

 

3 

 

3 

 

2 

3 

 

3 

1 

 

Estetická výchova 

Občianska náuka 

-poznať základné 

druhy oblečenia 

- vedieť vymenovať 

doplnky k oblečeniu 

- vedieť vybrať 

vhodné oblečenie na 

rôzne príležitosti 

- poznať časovanie 

slovies odevať, 

nadevať a poznať ich 

správne použitie 

- vedieť používať 

ukazovacie zámená   

- vedieť pomenovať 

základné farby 

 

-poznal základné 

druhy oblečenia 

- vedel vymenovať 

doplnky k oblečeniu 

- vedel vybrať vhodné 

oblečenie na rôzne 

príležitosti 

- poznal časovanie 

slovies odevať, 

nadevať a poznal ich 

správne použitie 

- vedel používať 

ukazovacie zámená   

- vedel pomenovať 

základné farby 

 

Ústne 

a písomné 

skúšanie 

Ústne 

a písomné 

odpovede 

Kultúra a umenie 16  
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Druhy umenia 

Hudobné žánre  

Hudobné nástroje 

Druhy filmov 

Literatúra  

Vedľajšie vety so 

spojkou tak ako 

6. a 7 pád vybraných 

podstatných mien   

6. a 7. pád prídavných 

mien  

Projekt – novodobé 

ruské hudobné 

skupiny  

2 

1 

1 

1 

1 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

 

Literatúra  

Dejepis  

Estetika 

-vedieť pomenovať 

rôzne hudobné 

nástroje 

- vedieť vymenovať 

rôzne druhy umenia 

- vedieť 

charakterizovať 

umenie ktoré sa mi 

páči 

- poznať druhy 

hudobných nástrojov  

- vedieť vytvoriť 

vedľajšie vety so 

spojkou tak ako 

- vedieť vytvoriť 6 a 7 

pád podstatných mien 

- vedieť vytvoriť 6 a 7 

pád prídavných mien 

- poznať gramatiku 

z druhého ročníka 

-vedel pomenovať 

rôzne hudobné nástroje 

- vedel vymenovať 

rôzne druhy umenia 

- vedel charakterizovať 

umenie ktoré sa mi 

páči 

- poznal druhy 

hudobných nástrojov  

- vedel vytvoriť 

vedľajšie vety so 

spojkou tak ako 

- vedel vytvoriť 6 a 7 

pád podstatných mien 

- vedel vytvoriť 6 a 7 

pád prídavných mien 

- poznal gramatiku 

z druhého ročníka 

Ústne 

a písomné 

skúšanie  

Test  

Projekt: 

„Ruský rock“ 

Ústne 

a písomné 

odpovede 

Test 

Projekt: 

„Ruský 

rock“ 

Záverečné opakovanie 

Záverečné hodnotenie 

2 

 

1 
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ROČNÍK: TRETÍ 

ROZPIS UČIVA PREDMETU:   Ruský jazyk 3 hodiny týždenne, spolu 90 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Slovensko 15  Žiak má: Žiak:   

Úvodná hodina 

Opakovanie 

gramatiky 
Turistické miesta, 

kultúrne zvyky 

a tradície. 

Stupňovanie 

prídavných mien 

Datív podstatných 

mien 

Genitív podst. mien 

2 

2 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

2 

Geografia 

Dejepis 

Literatúra 

-vedieť predstaviť 

Slovenskú republiku 

- poznať zaujímavé 

mestá a miesta, kultúru 

a osobnosti 

- vedieť stupňovať 

prídavné mená 

- poznať datív 

a genitív podstatných 

mien 

 

-vedel predstaviť 

Slovenskú republiku 

- poznal zaujímavé 

mestá a miesta, kultúru 

a osobnosti 

- vedel stupňovať 

prídavné mená 

- poznal datív a genitív 

podstatných mien 

 

Ústne 

a písomné 

skúšanie  

Test  

 

 

Ústne 

a písomné 

odpovede 

Test 

 

Vzory a ideály 15  
    

Vyjadrenie pocitov 

a nálad 

Opis záporných 

a kladných vlastnosti 

Inštrumentál podst.m 

Podmieňovací spôsob 

Infinitívne vety 

DVD –ruský film 

 

3 

 

2 

 

2 

3 

3 

2 

Etická výchova 

Literatúra 

- vedieť pomenovať 

kladné a záporné 

vlastnosti 

- vedieť tvoriť vety 

typu : Čo si mám dnes 

obliecť? 

- poznať inštrumentál 

podst. m 

  

- vedel pomenovať 

kladné a záporné 

vlastnosti 

- vedel tvoriť vety typu 

: Čo si mám dnes 

obliecť? 

- poznal inštrumentál 

podst. m 

 

Ústne 

a písomné 

skúšanie  

Test  

DVD – 

klasický 

ruský film o 

láske 

 

Ústne 

a písomné 

skúšanie  

Test  

DVD – 

klasický 

ruský film o 

láske 

 

Zamestnanie 15  
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Slovná zásoba k téme 

profesia 
Pracovné pomery 

a kariéra 
Nezamestnanosť 
Vedľajšie vety 

s pomocou spojok 
Privlastňovacie 

zámená 

Slovesná väzba 

pracovať+tvar inštru. 

j. č. podst. mien  

Pracovný pohovor 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

3 

 

 

2 

Občianska náuka 

Ekonomika 

 

 

- vedieť slovnú zásobu 

k téme profesia 

- poznať rôzne druhy 

profesií a vedieť ich 

opísať 

- vedieť vytvoriť 

vedľajšie vety 

- poznať použitie 

privlastňovacích 

zámen 

 - vedel slovnú zásobu 

k téme profesia 

- poznal rôzne druhy 

profesií a vedel ich 

opísať 

- vedel vytvoriť  

vedľajšie vety 

- poznal použitie 

privlastňovacích 

zámen 

Ústne 

a písomné 

skúšanie  

Test  

 

Ústne 

a písomné 

skúšanie  

Test  

 

Človek a príroda 15  
    

Časovanie slovies  

Príroda a jej klíma 

Počasie 

Časovanie slovies byť, 

zabudnúť, šetriť 

Ochrana životného 

prostredia 

Správne používanie 

slovies používať, 

zúčastňovať sa 

Využitie spojky čoby  

Červená kniha 

Videozáznam 

2 

2 

2 

2 

 

1 

 

2 

 

 

1 

1 

2 

Prírodoveda 

Ekológia 

Geografia 

- poznať klimatické 

podmienky 

- vedieť časovať 

slovesá byť, zabudnúť, 

šetriť 

- poznať rozdiel 

v používaní slovies 

používať, zúčastňovať 

sa 

- oboznámiť sa 

s Červenou knihou 

- vedieť vytvoriť 

videozáznam 

o ochrane  

- poznal klimatické 

podmienky 

- vedel časovať slovesá 

byť, zabudnúť, šetriť 

- poznal rozdiel 

v používaní slovies 

používať, zúčastňovať 

sa 

- oboznámil sa 

s Červenou knihou 

- vedel vytvoriť 

videozáznam  

o ochrane 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie  

  

Projekt:  

Ochrana 

životného 

prostredia 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie  

  

Projekt:  

Ochrana 

životného 

prostredia 

Krajina, ktorej jazyk 

sa učím 
15  
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IKT- Moskva 
História 
Tvar datívu podst. m 
2. stupeň prídavných 

mien 
Neurčité zámená 

s použitím častice 

niekedy 

Prezentácia MGU 

Opakovanie 

gramatiky 

  

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

Dejepis 

Geografia 

Informatika 

- oboznámiť sa 

s pamiatkami 

a históriou mesta 

Moskva 

- vedieť pomenovať 

kultúrne pamiatky 

- poznať použitie 

častice niekedy 

- ovládať skloňovanie 

podst. mien a vedieť 

vytvoriť 2. stupeň 

prídavných mien 

-ovládať gramatiku 

predchádzajúcich 

lekcií 

  

- oboznámil sa 

s pamiatkami 

a históriou mesta 

Moskva 

- vedel pomenovať 

kultúrne pamiatky 

- poznal použitie 

častice niekedy 

- ovládal skloňovanie 

podst. mien a vedel 

vytvoriť 2. stupeň 

prídavných mien 

-ovládal gramatiku 

predchádzajúcich 

lekcií 

 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie  

 

Prezentácia o 

MGU 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie  

 

Prezentácia o 

MGU 

Veda a technika v 

službách ľudstva  
15  

    

Pomenovania médií 

v ruskom jazyku 

Používanie vzťažných 

zámen 

Neurčité zámená 
Technické vynálezy  
2. stupeň prídavných 

mien za pomoci slova 
- более 
DVD – sci-fi 
Záverečné hodnotenie 

 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

3 

 

2 

2 

 

Informatika 

Fyzika  

Literatúra (faktu) 

- vedieť pomenovať 

ruskými výrazmi 

médiá 

- poznať používanie 

vzťažných zámen 

- vedieť vymenovať 

technické vynálezy 

- ovládať 2. Stupeň 

prídavných mien 

s použitím slova – 

более 

- vedieť a ovládať 

gramatiku celého roka  

 

 - vedel pomenovať 

ruskými výrazmi 

médiá 

- poznal používanie 

vzťažných zámen 

- vedel vymenovať 

technické vynálezy 

- ovládal 2. Stupeň 

prídavných mien 

s použitím slova – 

более 

- vedel a ovládať 

gramatiku celého roka  

 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie  

 

Didaktický 

test 

DVD – sci-fi 

film 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie  

 

Didaktický 

test 

DVD – sci-fi 

film 
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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 
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Názov predmetu Etická výchova 

Časový rozsah výučby 1,0,0  hodina týždenne, 33 hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov učebného odboru  6444 H čašník, servírka 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu   

 

Cieľom povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou 

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

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

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

ktoré je s nimi v súlade. 

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

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

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

porúch správania a učenia. 

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

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

v oblasti sexuálneho správania budú pripravení rešpektovať profesionálnu etiku založenú na 

zodpovednosti a úcte k zákazníkovi ( odberateľovi). 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Žiaci : 

 Nadobudnú komunikačné spôsobilosti ako sú prezentácia vlastných názorov, vedenie 

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

 Rozvinú sebaovládanie a sebaoceňovanie 

 Pochopia pravidlá vzájomného spolužitia rodiny, 

 Naplánujú si aktívnu participáciu na živote svojej rodiny, 

 Preberajú zodpovednosť za svoje rozhodnutia, 

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

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

 Osvoja si poznanie metód regulácie počatia, 

 Porozumejú hodnotám priateľstva, lásky, manželstva a rodiny, 

 Pochopia riziká spojené s predčasným sexuálnym životom, 

 Osvoja si rešpektovanie etických zásad v práci. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Absolvent má: 

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

v živote, 

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

s ľuďmi spoločensky uznávané normy, 
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- poučiť sa o zodpovednej voľbe životného partnera a zodpovednom manželstve 

a rodičovstve, 

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

o potrebe náboženskej tolerancie, 

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

práva iných ľudí, 

- mať predpoklady na aktívne občianske správanie a konanie, 

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

všeobecne uznávanými zásadami a normami, ktoré ľudská spoločnosť kodifikovala, 

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

a ľudskú civilizáciu, 

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

vzťahu k životnému prostrediu, 

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

orientáciu pri posudzovaní a hodnotení javov ľudského a občianskeho života, 

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

v diskusii korigovať, 

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

života, 

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

spoločnosť, 
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Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú používať nasledovné metódy a formy vyučovania  

 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Komunikácia Reproduktívna- riadený 

rozhovor 

Heuristická – rozhovor, 

riešenie úloh 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov  

Didaktické hry 

Scénky 

Interview 

brainstorming 

Dôstojnosť ľudskej osoby Reproduktívna- riadený 

rozhovor 

Heuristická – rozhovor, 

riešenie úloh 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov  

Didaktické hry 

Scénky 

Interview 

brainstorming 

Dobré vzťahy v rodine Reproduktívna- riadený 

rozhovor 

Heuristická – rozhovor, 

riešenie úloh 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov  

Didaktické hry 

Scénky 

Interview 

brainstorming 

Etika sexuálneho života Reproduktívna- riadený 

rozhovor 

Heuristická – rozhovor, 

riešenie úloh 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov  

Didaktické hry 

Scénky 

Interview 

brainstorming 

Etika práce Reproduktívna- riadený 

rozhovor 

Heuristická – rozhovor, 

riešenie úloh 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov  

Didaktické hry 

Scénky 

Interview 

brainstorming 
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Učebné zdroje 

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

Názov tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

Komunikácia Lencz L. a kol.: 

Metodický materiál 

k predmetu etická 

výchova I.,II.,II MPC 

Bratislava 

Roche Olivar R.:Etická 

výchova Orbis Pictus 

Istropolitana 

Dataprojektor 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

videorekordér 

Farebné tužky 

Knihy 

Časopisy 

 

Internet 

CD 

Dôstojnosť ľudskej 

osoby 

Lencz L. a kol.: 

Metodický materiál 

k predmetu etická 

výchova I.,II.,II MPC 

Bratislava 

Roche Olivar R.:Etická 

výchova Orbis Pictus 

Istropolitana 

Dataprojektor 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

videorekordér 

Farebné tužky 

Knihy 

Časopisy 

Internet 

CD 

Dobré vzťahy v 

rodine 

Lencz L. a kol.: 

Metodický materiál 

k predmetu etická 

výchova I.,II.,II MPC 

Bratislava 

Roche Olivar R.:Etická 

výchova Orbis Pictus 

Istropolitana 

Dataprojektor 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

videorekordér 

Farebné tužky 

Knihy 

Časopisy 

Internet 

CD 

Etika sexuálneho 

života 

Lencz L. a kol.: 

Metodický materiál 

k predmetu etická 

výchova I.,II.,II MPC 

Bratislava 

Roche Olivar R.:Etická 

výchova Orbis Pictus 

Istropolitana 

Dataprojektor 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

videorekordér 

Farebné tužky 

Knihy 

Časopisy 

Internet 

CD 

Etika práce Lencz L. a kol.: 

Metodický materiál 

k predmetu etická 

výchova I.,II.,II MPC 

Bratislava 

Roche Olivar R.:Etická 

výchova Orbis Pictus 

Istropolitana 

Dataprojektor 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

videorekordér 

Farebné tužky 

Knihy 

Časopisy 

Internet 

CD 
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ROČNÍK: Prvý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Etická výchova  1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Komunikácia 7   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Základné prvky 

komunikácie 

 Empatia 

 Asertivita 

 

3 

 

2 

2 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

Komunikácia 

 Osvojiť si základné 

sociálne návyky 

potrebné na styk 

s ľuďmi 

 Uplatňovať 

prakticky 

spoločensky 

uznávané normy 

pri styku s ľuďmi 

 Si osvojil  

základné sociálne 

návyky potrebné 

na styk s ľuďmi 

 Uplatňuje 

prakticky 

spoločensky 

uznávané normy 

pri styku s ľuďmi 

Predmet  nie 

je 

klasifikovaný 

Zážitkové 

učenie 

reflexia 

skupinová 

práca 

Dôstojnosť ľudskej 

osoby 
7  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
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 Poznávanie 

svojich silných 

a slabých stránok 

 Pochvala, 

antipatia, 

odpúšťanie 

 Zdravý životný 

štýl 

2 

 

2 

3 

Komunikácia 

 

Potraviny a výživa 

Zdravoveda 

 

Telesná a športová 

výchova 

 Uvedomiť si svoju 

hodnotu 

a možnosti 

a dospieť 

k reálnemu 

pohľadu na seba 

a iných 

 Vzbudiť túžbu po 

vnútornej zmene 

 Uvedomiť si 

zmysel života 

a zdravého 

životného štýlu 

 Uvedomil si svoju 

hodnotu 

a možnosti 

a dospel 

k reálnemu 

pohľadu na seba 

a iných 

 prejavil túžbu po 

vnútornej zmene 

 Uvedomil si 

zmysel života 

a zdravého 

životného štýlu 

Zážitkové 

učenie 

reflexia 

skupinová 

práca 

Dobré vzťahy v 

rodine 
7  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

 Poslanie a funkcie 

rodiny 

 Rodinné 

dedičstvo, pomoc 

3 

4 

 

Občianska náuka 
 Uvedomiť si 

význam rodiny 

v súčasnosti 

 Uvedomiť si 

zodpovednosť pri 

voľbe životného 

partnera 

 Uvedomiť si 

zodpovednosť 

v manželstve , 

rodičovstve 

a ochrane života 

 Uvedomil si 

význam rodiny 

v súčasnosti 

 Uvedomil si 

zodpovednosť pri 

voľbe životného 

partnera 

 Uvedomil si 

zodpovednosť 

v manželstve , 

rodičovstve 

a ochrane života 

Zážitkové 

učenie 

reflexia 

 

Etika sexuálneho 

života 

6   

Žiak má 

 

Žiak: 
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 Základy morálky 

 Predčasný sex 

 Regulácia počatia, 

AIDS 

 

 

 

1 

2 

 

3 

 

Občianska náuka 

Odborné predmety 

 Vedieť filozoficky 

zovšeobecniť 

osvojené etické 

zásady a rozvíjať 

morálny úsudok 

 Uvedomiť si 

zodpovednosť 

v manželstve , 

rodičovstve 

a ochrane života 

Porozumieť 

hodnotovej 

rozdielnosti medzi 

morálkou a právom 

 

 Vie  filozoficky 

zovšeobecniť 

osvojené etické 

zásady a rozvíjať 

morálny úsudok 

 Uvedomil si 

zodpovednosť 

v manželstve , 

rodičovstve 

a ochrane života  

 

Zážitkové 

učenie 

reflexia 

prezentácia 

Etika práce 
6  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  



50 

 

 Etika práce 

 Etika a ekonomika 

 Práca a odpočinok 

2 

2 

2 

 

Občianska náuka 

 

Ekonomika 

 

Komunikácia 

 

Odborné predmety 

 uvedomiť si 

význam práce, 

kvalitu 

a korektnosť, 

rozdielnosť 

sociálnych tried 

a ich spôsob života 

 pochopiť 

pôsobenie trhovej 

ekonomiky na 

život rodín 

 uvedomiť si 

dôležitosť 

aktívneho 

využívania 

voľného času, mať 

pozitívnu 

hodnotovú 

orientáciu, 

nachádzať kultúrny 

a hodnotný spôsob 

života  

 

 uvedomiť si 

význam práce, 

kvalitu 

a korektnosť, 

rozdielnosť 

sociálnych tried 

a ich spôsob života 

 pochopiť 

pôsobenie trhovej 

ekonomiky na 

život rodín 

 uvedomiť si 

dôležitosť 

aktívneho 

využívania 

voľného času, mať 

pozitívnu 

hodnotovú 

orientáciu, 

nachádzať kultúrny 

a hodnotný spôsob 

života  

  

Zážitkové 

učenie 

 

Projekt 

reflexia 

projekt 

prezentácia 
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Názov predmetu Občianska náuka 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu vyučovacích 

hodín  33 

Ročník  druhý 

Kód a názov študijného odboru  6444 H čašník, servírka 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
Charakteristika predmetu   

 

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

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

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

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

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

skupinami, v národe, medzi národmi. 

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

každodennej praxe, pochopenie zložitosti sociálnych vzťahov, uvedomenie si hodnoty 

vzdelania a vzdelanostnej mobility 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Cieľom vyučovacieho predmetu náuka o spoločnosti je poskytnúť žiakom súbor vedomostí 

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

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

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

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

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

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

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

 

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

politického a občianskeho rozhodovania, hodnotenia a správania, 

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

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

konať v súlade s humanitou a vlastenectvom, 

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

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

záležitosti, starať sa o svoj majetok a majetok druhých, 

rozvíjať finančnú a mediálnu gramotnosť 
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Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú používať nasledovné metódy a formy vyučovania  

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Človek v ľudskej 

spoločnosti 

Reproduktívna- riadený 

rozhovor 

Heuristická – rozhovor, 

riešenie úloh 

Skupinové a kooperatívne 

vyučovanie 

Participatívna –dialóg, 

diskusia, inscenačná, 

situačná metóda, 

braistorming 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov  

Didaktické hry 

Scénky 

Interview 

brainstorming 

Človek ako občan Reproduktívna- riadený 

rozhovor 

Heuristická – rozhovor, 

riešenie úloh 

Skupinové a kooperatívne 

vyučovanie 

Participatívna –dialóg, 

diskusia, inscenačná, 

situačná metóda, 

braistorming 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov  

Didaktické hry 

Scénky 

Interview 

brainstorming 

Človek a právo Reproduktívna- riadený 

rozhovor 

Heuristická – rozhovor, 

riešenie úloh 

Skupinové a kooperatívne 

vyučovanie 

Participatívna –dialóg, 

diskusia, inscenačná, 

situačná 

metóda,braistorming 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov  

Didaktické hry 

Scénky 

Interview 

brainstorming 

Človek a ekonomika Reproduktívna- riadený 

rozhovor 

Heuristická – rozhovor, 

riešenie úloh 

Skupinové a kooperatívne 

vyučovanie 

Participatívna –dialóg, 

diskusia, inscenačná, 

situačná metóda, 

braistorming 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov  

Didaktické hry 

Scénky 

Interview 

brainstorming 
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Učebné zdroje 

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

 

Názov tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

Človek v ľudskej 

spoločnosti 

Bocková a kol.: Náuka 

o spoločnosti SPN 

Kolektív aut.: Základy 

sociológie SPN 

Prevendárová a kol.: 

Základy rodinnej 

a sexuálnej výchovy SPN 

Mistrík E. Základy estetiky 

a etikety SPN  

Miezgová J.: Základy etiky 

SPN 

Krsková A.: Základy práva 

SPN 

Kolektív aut.: Základy 

ekonómie SPN 

Kolektív aut.: Základy 

politológie SPN 

 

Dataprojektor 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

videorekordér 

 

Knihy 

Časopisy 

Noviny 

Film 

 

Internet 

CD 

Človek ako občan Bocková a kol.: Náuka 

o spoločnosti SPN 

Kolektív aut.: Základy 

sociológie SPN 

Prevendárová a kol.: 

Základy rodinnej 

a sexuálnej výchovy SPN 

Mistrík E. Základy estetiky 

a etikety SPN  

Miezgová J.: Základy etiky 

SPN 

Krsková A.: Základy práva 

SPN 

Kolektív aut.: Základy 

ekonómie SPN 

Kolektív aut.: Základy 

politológie SPN 

 

Dataprojektor 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

videorekordér 

 

Knihy 

Časopisy 

Noviny 

Filmy 

 

Internet 

CD 

Človek a právo Bocková a kol.: Náuka 

o spoločnosti SPN 

Krsková A.: Základy práva 

SPN 

 

Dataprojektor 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

videorekordér 

Farebné tužky 

Knihy 

Časopisy 

Noviny 

Filmy 

Internet 

CD 

Človek a ekonomika Bocková a kol.: Náuka 

o spoločnosti SPN 

Krsková A.: Základy práva 

SPN 

Kolektív aut.: Základy 

ekonómie SPN 

Dataprojektor 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

videorekordér 

Farebné tužky 

Knihy 

Časopisy 

Internet 

CD 
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Ročník: Druhý 

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

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Človek v ľudskej 

spoločnosti 
8 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Jednotlivec a 

skupina 

 Všeobecné zásady 

spoločenského 

správania 

 Spoločenské 

aspekty rodiny 

 

2 

      3 

 

     3 

Etická výchova 

 

 Osvojiť si základné 

sociálne návyky 

potrbné na styk 

s ľuďmi 

 Popísať základné 

pravidlá spoloč. 

Styku 

 Rozprávať 

o vzťahoch v 

rodine 

 Osvojiť si princípy 

hospodárenia 

a sociálneho 

zabezpečenia 

rodiny 

 Vyjadriť svoj 

názor na sociálnu 

nerovnosť a 

chudobu 

 Osvojil si základné 

sociálne návyky 

potrebné na styk 

s ľuďmi 

 Popísal základné 

pravidlá spoloč. 

styku 

 Rozprával 

o vzťahoch v 

rodine 

 Osvojil si princípy 

hospodárenia 

a sociálneho 

zabezpečenia 

rodiny 

 Vyjadril svoj názor 

na sociálnu 

nerovnosť a 

chudobu 

Ústne 

skúšanie 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

I 

reflexia 

Ústne 

skúšanie 

Skupinová 

práca 

Človek ako občan 8  
 

Žiak má: 

 

Žiak: 
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 Ľudské práva a 

základné slobody 

 Mediá ako zdroj 

informácií 

 Štát a politický 

systém v SR 

3 

 

1 

4 

 

Etická výchova 
 Chápať vzťah práv 

a povinností  

 Integrovať 

poznatky o ĽP do 

správania 

a konania 

 Vyjadriť svoj 

postoj k médiám 

ako zdroju zábavy 

a ponaučovania 

 Získať základnú 

orientáciu 

o fungovaní 

politického 

systému a polit. 

vzťahoch 

v demokratickom 

štáte 

 Prejaviť občiansku 

aktivitu 

 Vážiť si 

demokraciu a 

slobodu 

 Pochopil vzťah 

práv a povinností 

 Integroval 

poznatky o ĽP do 

správania 

a konania 

 Vyjadril svoj 

postoj k médiám 

ako zdroju zábavy 

a ponaučovania 

 Získal základnú 

orientáciu 

o fungovaní 

politického 

systému a polit. 

vzťahoch 

v demokratickom 

štáte 

Zážitkové 

učenie 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

r 

ˇÚstna  

odpoveď 

Prezentácia 

Referát 

Písomná 

práca 

Dotazník 

Človek a právo 
9  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
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 Právny štát 

a právna ochrana 

občana 

 Súdy a ďalšie 

právne inštitúcie 

 Odvetvia 

právneho poriadku 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 
 Rozšíriť poznatky 

o práve, 

 Posilniť právne 

vedomie 

 Rozoznať význam 

právnych inštitúcií 

 Povedať  vlastnými 

slovami 

o kriminalite 

páchanej na 

mladistvých 

a kriminalite 

páchanej 

mladistvými  

 Rozšíril poznatky 

o práve  

 Posilnil právne 

vedomie 

 Rozoznal význam 

právnych inštitúcií 

 Povedal  vlastnými 

slovami 

o kriminalite 

páchanej na 

mladistvých 

a kriminalite 

páchanej 

mladistvými 

Písomné 

skúšanie 

Frontálne 

ústne 

skúšanie 

 

 

 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 

Referát 

Skupinová 

práca 

 

Človek a ekonomika 
8 

  

Žiak má 

 

Žiak: 
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 Základné 

ekonomické 

pojmy 

 Základné princípy 

trhovej 

ekonomiky 

 Sociálno-

ekonomické 

fungovanie štátu 

 

 

 

2 

 

3 

 

3 

 

 

 
 Pomenovať 

ekonomické pojmy 

 Vážiť si hodnoty 

ľudskej práce 

 Rozšíriť poznatky 

o trhu a jeho 

fungovaní 

 Rozvíjať finančnú 

gramotnosť 

 Pomenoval 

ekonomické pojmy 

 Začal si vážiť 

hodnoty ľudskej 

práce 

 Rozšíril si 

poznatky o trhu 

a jeho fungovaní 

 Rozvíjal svoju 

finančnú 

gramotnosť 

Zážitkové 

učenie 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Skupinová 

práca 

 

 

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 Chémia 

Časový rozsah výučby 1, 0, 0  hodina týždenne, spolu 33 

vyučovacích hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov učebného odboru 6444 H čašník, servírka 

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 1 hodinu 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. 
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V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne 

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 

 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 

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

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, 
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 posudzovať riešenie daného chemického 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 chemických problémov aj v iných oblastiach 

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

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich chemického 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 chemického vzdelávania 

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

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

a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.  

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú 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 
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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, ... 

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. 

SPN Bratislava 1980. 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

Tabuľa 

Flipchart  

Chemické 

tabuľky 

Laboratórne 

sklo 

Chemické 

suroviny 

 

CD – Význam 

enzýmov pri 

priebehu 

chemických 

reakcií 

v živých 

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. 

Dataprojektor 

Videotechnika 

Chemické 

tabuľky 

Chemické 

suroviny 

 

Internet 
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SPN Bratislava 1980. 

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 

 

 



 

 

ROČNÍK: Prvý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Chémia 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 

Atómy a chemické 

prvky, periodická 

sústava prvkov 

 

 

6   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  



 2 

 Atómy 

a chemické prvky 

4 
 

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 

 



 3 

 Periodický zákon 

a periodická 

sústava prvkov 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 

 

  

4 
 

 Žiak má: 

 

 Žiak: 
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 Chemické väzby, 

molekuly, 

chemické 

zlúčeniny 

 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 

 

  

6 
 

 Žiak má: 

 

 Žiak: 
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 Princípy 

názvoslovia 

 Oxidačné číslo 

 Binárne zlúčeniny 

 Kyseliny 

 Soli 

1 

1 

1 

2 

1 

 

 

 

 

 

 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 

 

 

  

3  
 

 Žiak má: 

 

 Žiak: 
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 Zmesi a roztoky 

 

3  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 

 

 

  

2  
 

 Žiak má: 

 

 Žiak: 
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 Chemické reakcie 

 

2   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 

     5  Žiak má: Žiak:   
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 Nekovy  

 

2   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  

 

2   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 
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Organické látky      3  Žiak má: Žiak:   

 Pojmy organickej 

chémie 

 

1 
 

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 

 

1   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 
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 Uhľovodíky a ich 

zdroje 

 

1   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 

 

Biolátky      4  Žiak má: Žiak:   

 Chemické deje 

v živých 

organizmoch 

 Prírodné látky 

 Lipidy 

 Sacharidy 

 Bielkoviny 

 

2 

 

 

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 

 

 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 
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 Opísať vlastnosti, 

zloženie, 

klasifikáciu 

a biologický 

význam lipidov 

 

 Uviedol vlastnosti, 

zloženie, 

klasifikáciu 

a biologický 

význam lipidov 

 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

skúšanie 

 

Kontrolná 

práca 

Ústne 

odpovede 

 

 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 

 Enzýmy 

 

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 
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 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 

 Hormóny                                     

 Alkaloidy 

 

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 

 

 
 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 
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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.  

 

 



 

 

Názov predmetu Matematika 

Časový rozsah výučby 1,1,1 hodina týždenne, spolu 96 hodín 

Ročník prvý, druhý, tretí 

Učebný odbor 6444 H čašník, servírka 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený do 4 tematických celkov: 

 Čísla, premenné a počtové výkony s číslami 

 Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 

 Geometria a meranie 

 Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 

Matematické vzdelávanie v odbornom školstve má svoje významné miesto, nakoľko 

v jednotlivých odboroch plní popri funkcii všeobecného vzdelávania aj prípravnú funkciu pre 

odbornú zložku vzdelávania. 

Všeobecným cieľom matematického vzdelávania je výchova premýšľavého človeka, ktorý 

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

vzdelávania, v ďalšom štúdiu, v osobnom živote, budúcom zamestnaní, voľnom čase, a pod.). 

Učivo v odbornom vzdelávaní prezentuje základ matematického vzdelávania pre ISCED 3C. 

V tých učebných odboroch, ktoré majú vyššie nároky na matematické vzdelávanie vo vzťahu 

k danému odboru štúdia, môže škola vo svojom ŠkVP rozšíriť matematické vzdelávanie 

v súlade s náročnosťou odboru (o kvadratickú funkciu, kvadratickú rovnicu, goniometrickú 

funkciu všeobecného uhla, grafoch a ich využívaním pri riešení praktických úloh, štatistiku, 

a pod.). V tých odboroch, kde matematické vzdelávanie nemá dominantné postavenie, môže 

škola učivo upraviť podľa zamerania a charakteru odboru. 

 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania matematiky majú stimulovať rozvoj poznávacích 

schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. 

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

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

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

aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci učebného odboru. 

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu 

matematika 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 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 
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celkov,  úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky 

z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom  matematiky je komplexne rozvíjať žiakovu osobnosť. Proces vzdelania smeruje 

k tomu, aby žiaci: 

 Získali schopnosť používať matematiku vo svojom budúcom živote 

 Správne používali matematickú symboliku 

 Čítali s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla,  závislosti, tabuľky, grafy 

a diagramy 

 Boli schopní pracovať s návodmi 

 

 

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 (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 matematického vzdelávania využívaním všetkých 

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

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

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

vzdelávaní, 

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

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

a prostriedky neviedli k cieľu, 

 posudzovať riešenie daného matematického problému z hľadiska jeho správnosti, 

jednoznačnosti alebo efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  

rôzne riešenia daného problému, 

 korigovať nesprávne riešenia problému, 

 používať osvojené metódy riešenia matematických problémov aj v iných oblastiach 

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

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich matematického vzdelávania využívaním všetkých 

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

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

k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 
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Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

 formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich matematického vzdelávania 

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

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

a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku. 

 

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 

pravdepodobnosť, štatistika 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

 



 

Učebné zdroje 

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

 

Názov 

tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne výučbové 

prostriedky 

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, fyzikálne 

a chomické tabuľky pre 

stredné školy SPN 

 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

Matematické, fyzikálne 

a chomické tabuľky pre stredné 

školy 

Kalkulačka 

 

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, fyzikálne 

a chomické taboľky pre 

stredné školy SPN 

 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

Matematické, fyzikálne 

a chomické taboľky pre stredné 

školy SPN 

Geometrické modely 

Kalkulačka 

Rysovacie pomôcky 

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, fyzikálne 

a chomické taboľky pre 

stredné školy SPN 

 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

Matematické, fyzikálne 

a chomické taboľky pre stredné 

školy SPN 

Geometrické modely 

Kalkulačka 

Rysovacie pomôcky 

Kombinatorika 

pravdepodobnosť, 

štatistika 

Petránek O. 

a kol.:Matematika pre 

študijné odbory SOŠ 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Matematické, fyzikálne 

a chomické taboľky pre stredné 

školy SPN 
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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 

Tabuľa 

Flipchart 

Geometrické modely 

Kalkulačka 

Rysovacie pomôcky 

 



 

 

ROČNÍK: Prvý 
 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Matematika 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 

Operácie s reálnymi 

číslami 
16  Žiak má: Žiak vie:   

Operácie s celými 

číslami 
3 

Odborné predmety 

 

rozlišovať číselné 

množiny 

ovládať základné 

počtové operácie 

aplikovať poznatky pri 

riešení úloh z praxe 

rozlišovať číselné 

množiny 

ovládať základné 

počtové operácie 

aplikovať poznatky pri 

riešení úloh z praxe 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

individuálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

Didaktický 

test 

Písomná 

práca 

 

Operácie 

s racionálnymi číslami 
3 

 Percentový počet 6 

 Pomer, úmera 4 

Výrazy a ich úpravy 4  
 

Žiak má: 

 

Žiak vie: 

  

 Počtové úpravy s 

mnohočlenmi 

4 Odborné predmety 
vedieť základné 

počtové operácie 

s mnohočlenmi 

základné počtové 

operácie 

s mnohočlenmi 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

individuálne 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Písomná 

práca 

 

Riešenie rovníc 

a nerovníc 
13  

 

Žiak má: 

 

Žiak vie: 

  

Lineárna rovnica 4 Odborné predmety 
vedieť riešiť lineárne riešiť lineárne rovnice 

Ústne Ústna 
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Lineárna nerovnica 4  
rovnice  

a nerovnice 

 

aplikovať poznatky pri 

riešení úloh z praxe 

a nerovnice 

 

aplikovať poznatky pri 

riešení úloh z praxe 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

individuálne 

skúšanie 

odpoveď  

Didaktický 

test 

Písomná 

práca 

 

Slovné úlohy riešené 

rovnicami 

5 

 



 

 

ROČNÍK: Druhý 

 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:    Matematika 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 

Sústava lineárnych 

rovníc a nerovníc 
13  Žiak má: Žiak vie:   

Sústava lineárnych 

rovníc 
4 

Odborné predmety 

 

vedieť riešiť sústavy 

lineárnych rovníc a 

nerovníc 

aplikovať poznatky pri 

riešení úloh z praxe 

riešiť sústavy 

lineárnych rovníc a 

nerovníc 

aplikovať poznatky pri 

riešení úloh z praxe 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

individuálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

Didaktický 

test 

Písomná 

práca 

 

Sústava lineárnych 

nerovníc 
4 

 Slovné úlohy z praxe 

  
5 

Planimetria 20  
 

Žiak má: 

 

Žiak vie: 

  

Riešenie pravouhlého 

trojuholníka 

10 Odborné predmety 
vedieť riešiť pravouhlý 

trojuholník 

riešiť pravouhlý 

trojuholník 
Ústne 

frontálne 

Ústna 

odpoveď  
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Obvody a obsahy 

rovinných útvarov 

10  

 

 

vedieť riešiť úlohy 

z výpočtovej 

geometrie na obvod 

a obsah rovinných 

útvarov 

 

aplikovať poznatky pri 

riešení úloh z praxe 
 

 

riešiť úlohy 

z výpočtovej 

geometrie na obvod 

a obsah rovinných 

útvarov 

 

aplikovať poznatky pri 

riešení úloh z praxe 
 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

individuálne 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Písomná 

práca 

 

 

 



 

 

ROČNÍK: Tretí 

 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:    Matematika          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 

Kvadratická rovnica 8  Žiak má: Žiak vie:   

Riešenie kvadratickej 

rovnice 
5 

Odborné predmety 

 

vedieť riešiť 

kvadratické rovnice  

 

vedieť aplikovať 

poznatky pri riešení 

úloh z praxe 

riešiť kvadratické 

rovnice 

 

aplikovať poznatky pri 

riešení úloh z praxe 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

individuálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

Didaktický 

test 

Písomná 

práca 

 

Slovné úlohy 3 

Funkcie 10  
Žiak má: Žiak vie:   

Lineárna funkcia 3 Odborné predmety 

 

 

poznať základné typy 

funkcii 

riešiť úlohy z praxe na 

funkcie 

zostrojovať grafy 

a určovať vlastnosti 

funkcie 

 

 

poznať základné typy 

funkcii 

riešiť úlohy z praxe na 

funkcie 

zostrojovať grafy 

a určovať vlastnosti 

funkcie 

 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

individuálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

Didaktický 

test 

Písomná 

práca 

Kvadratická funkcia 4 

Nepriama úmernosť 

3 

Stereometria  6  
Žiak má: Žiak vie:   
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Objemy a povrchy 

základných telies 

 

6 

 

.  

Odborné predmety 
 

 

vedieť rozlíšiť telesá  

aplikovať poznatky pri 

riešení úloh z praxe 

 

rozlíšiť telesá  

aplikovať poznatky pri 

riešení úloh z praxe 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

individuálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

Didaktický 

test 

Písomná 

práca 

Kombinatorika 6  Žiak má: Žiak vie:   

Kombinatorika, 

pravdepodobnosť a 

štatistika 

6 Odborné predmety 
 

Vedieť základné 

pojmy zo štatistiky 

Poznať charakteristiky 

štatistického súboru 

a vedieť riešiť 

štatistické úlohy 

 

Vie základné pojmy zo 

štatistiky 

Pozná charakteristiky 

štatistického súboru 

a vie riešiť štatistické 

úlohy 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

individuálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

Didaktický 

test 

Písomná 

práca 

 

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.  

 



 

Názov predmetu Telesná a športová výchova 

Časový rozsah výučby 1,5, 1.5, ,1,5  hodín   týždenne, spolu 144 

vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý, tretí 

Učebný odbor 6444 H čašník, servírka 

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 1,5 hodiny týždenne v prvom ročníku štúdia v súlade s rámcovým učebným 

plánom. 

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

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

celkov - téma a pod témy. 

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

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

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

výchovy. 

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

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

Osvojujú si postupy ochrany a upevnenia zdravia, princípy predchádzania civilizačných 

ochorení, metódy rozvoja pohybových schopností a pohybovej výkonnosti, v prípade žiakov 

so zdravotným oslabením alebo zdravotným postihnutím aj princípy úpravy zdravotných 

porúch. Získavajú vedomosti a zručnosti o zdravotne orientovaných telovýchovných 

činnostiach aj z viacerých športových disciplín. Sú vedení k chápaniu kvality pohybu ako 

dôležitej súčasti svojho komplexného rozvoja, k zorientovaniu sa vo výbere pohybu pri 

vyskytujúcich sa zdravotných poruchách, k poznaniu kompenzačných a regeneračných aktivít 

a ich uplatneniu v režime dňa. 

Aby absolvent spoľahlivo preukázal výkon v tejto oblasti musí disponovať stanovenými 

výkonovými štandardmi a ovládať učivo predpísané obsahovými štandardmi.  

 

Formy organizácie vyučovania v predmete telesná a športová výchova 

 

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

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

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

športovom areáli, v Jahodníckych hájoch. Trieda sa delí na dievčatá a chlapcov. V každom 

ročníku je jedno účelové cvičenie(6 hodín).V prvom ročníku je kurz pohybových aktivít 

v prírode(30 hodín).V druhom ročníku je kurz na ochranu života a zdravia(18 hodín). Žiaci sa 

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

a obuv udržiavajú v čistote! 
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Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je umožniť 

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

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

koordinačné schopnosti, podporovať rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti a zdatnosti, 

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

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

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

výchove a športu v nadväznosti na ich záujmy a individuálne potreby ako súčasť zdravého 

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

Špecifickým cieľom predmetu je, aby žiaci : 

 
zodpovednosť za svoje zdravie; 

 vo rozlišovať základné determinanty zdravia, pohybovej 

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

športovým výkonom, zdravým životným       štýlom a z

a naplánovať si spôsoby rozvoja pohybových schopností  pri zlepšovaní svojej 

pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti; 

 
zdravotných poruchách a zdravotných oslabeniach, pri prevencii proti rozvoju 

civilizačných ochorení; 

 
režim a zapojiť sa do spoluorganizovania športovej činnosti pre iných; 

 delávacej, výchovnej, 

socializačnej 

 a regeneračnej funkcii športových činností; 

 
zručnosti poskytnutia prvej pomoci; 

 obného 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 ich osvojujú na 

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

kompetencie sa považujú - komunikácia v materinskom jazyku, komunikácia v cudzích 

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

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

občianske kompetencie, podnikateľské kompetencie a kultúrne kompetencie. Vyučovací 

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

rozvíjaním týchto predmetových kompetencií: 

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

zdravotný status; žiak pozná základné prostriedky rozvíjania pohybových schopností a 

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

bezprostredne pôsobia ako prevencia civilizačných chorôb, prostriedok úpravy zdravotných 

porúch a ktoré môže využívať v dennom pohybovom režime; 

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

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

situácii, v ktorej sa nachádza; žiak pozitívne a konštruktívne pristupuje k riešeniu problémov; 
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žiak má mať zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti, tvorí si pohybový imidž v zmysle 

aktívneho zdravého životného štýlu; 

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

neverbálne počas telovýchovnej a športovej činnosti a zároveň rozumie odbornej 

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

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

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

poruchách, športových výsledkoch a sprostredkovať informácie iným; žiak má schopnosť byť 

objektívnym divákom, optimálnym partnerom pri športovej činnosti; 

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

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

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

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

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

aj riadiť a dodržiavať základné pravidlá zdravého životného štýlu; žiak vie pozitívne prijímať 

podnety z iného kultúrneho a športového prostredia a zaujímať k nim hodnotové stanovisko; 

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

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

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

asertívnym, využívať empatiu ako prostriedok interpersonálnej komunikácie žiak vie 

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

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

úrovňou výkonnosti žiakov; 

Postojové kompetencie - žiak sa zapája do školskej záujmovej a mimoškolskej 

telovýchovnej, športovej a turistickej činnosti; žiak vie využiť poznatky, skúsenosti 

a zručnosti z oblasti telesnej výchovy a športu a iných predmetov so zameraním na zdravý 

spôsob života a ochranu prírody; žiak vie zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom zápolení i v 

živote, uznať kvality súpera; žiak vie dodržiavať princípy fair – play,  žiak vie 

spoluorganizovať pohybovú aktivitu svojich priateľov, blízkych a rodinných príslušníkov. 

Členenie predmetu a jeho ciele 

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

modulov, zahrňujúcich základné vedomosti o zdraví, pohybe, výžive, o význame pohybových 

aktivít pre udržanie zdravia, prevencii ochorení, zdravotných rizík, športovej činnosti, 

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

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

neho v praktickom živote. 

Hlavné moduly: 

1. Zdravie a jeho poruchy 

2. Zdravý životný štýl 

3. Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 

4. Športové činnosti pohybového režimu  

Ciele jednotlivých modulov: 

Zdravie a jeho poruchy: 

 pochopiť význam zdravia pre jednotlivca a spoločnosť 

 porozumieť základným otázkam vzniku civilizačných porúch zdravia, zdravotných 

oslabení a princípom primárnej a sekundárnej prevencie; 

 pochopiť význam pohybových aktivít pre zdravie, pre odstraňovanie a stabilizovanie 

zdravotných porúch a oslabení žiaka a dôležitosť ich začlenenia do každodenného 

života; 
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 uplatňovať teoretické vedomosti a praktické zručnosti zo športu pri prevencii chorôb 

ako najúčinnejší spôsob starostlivosti o vlastné zdravie; 

 porozumieť nebezpečenstvu závislostí, ich biologickými a sociálnymi následkami 

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

 vedieť poskytnúť prvú pomoc – základné zásady prvej pomoci; 

 

Zdravý životný štýl: 

  výživy a zdravého životného štýlu; 

 
optimálneho pohybového režimu; 

 
mechanizmov na podporu zdravého životného štýlu 

 
využívať ich v dennom režime; 

 
športových činností v starostlivosti o zdravie; 

 ganizovať si pohybový režim a vytvoriť si program vlastných pravidelných 

pohybových aktivít ako súčasť životného štýlu; 

 
svojom životnom štýle a spoluorganizovaní pohybového režimu iných osôb; 

  

 
osvojiť si potrebu pravidelnej pohybovej aktivity v dennom režime; 

 aktívneho odpočinku v pohybovom režime žiakov; 

 

Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 

 
na telesný, funkčný a motorický rozvoj; 

 opností pri zlepšovaní 

pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti; 

 
pri telovýchovnej a športovej činnosti; 

  pohybovú 

výkonnosť; vedieť diagnostikovať pulzovú frekvenciu, 

 
pohybových schopností; 

 
predpokladu na vykonávanie záujmovej športovej činnosti; 

 

Športové činnosti pohybového režimu 

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

demonštrovať v činnosti; 

 pohybovú gramotnosť, využitie poznatkov, zručností a schopností v 

osobnom športovom výkone; 

 
športových disciplínach, organizovaní športovej aktivity; 

 z vykonávania pohybu, konať fair play; 
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rôznych lokomočných a športových prostriedkov; 

  prípadnému 

profesijnému uplatneniu sa v športe; 

 
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 pri 

športovaní a veľkosť zaťažovania. Poznatky o prevencii pred civilizačnými, neinfekčnými a 

nešpecifickými chorobami, o prevencii pred drogovými závislosťami látkovými a 

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, cvičenie na 

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 ich 

merať v priestore, čase alebo v čase i priestore v štandardných podmienkach. Využiť cvičenia 

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 
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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 niektorých bojových a individuálnych športoch a osvojenie si vybraných 

športových zručností s 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 v družstve, 

vplývajú na rozvoj schopnosti anticipácie jednotlivcov i kolektívov a vôle zvíťaziť. Výber sa 

uskutočňuje zo športových i netradičných hier: basketbal, hádzaná, volejbal, futbal, rugby, 

vodné pólo, nohejbal, hokej, florbal, fresbee ultimate, futsal, hokejbal, indiaca, korfbal, 

plážový volejbal, ringo, softbal teeball, streetbasketbal, bejzbal, boccia, kolky, petanque 

a iné. Majú prispieť k rozvoju osobnosti žiaka, ku pracovnej kooperácii a komunikácii, zlepšiť 

anticipáciu partnera, rozvinúť toleranciu, vôľu, zdokonaliť osvojené herné činnosti 

jednotlivca a kolektívu, vedieť posúdiť kvalitu herných činností a herných kombinácií vo 

vzťahu k prevencii porúch a ochrane zdravia, preukázať uplatnenie herných činností a 

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 vo vode, akvaerobik. Aktivity charakteru súťaži ako napr. 

gymteam, tvorba pohybovej skladby, pódiové vystúpenia a iné. Sledujú rozvíjanie 

tvorivosti a estetického prejavu pri pohybovej činnosti, rozvíjanie koordinácie pohybov 

celého tela v priestore a jednotlivých častí tela navzájom, spoznávanie súladu hudby a 

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

sústavy, rozvoj myslenia 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 človeka 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, kolieskové korčuľovanie, 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 
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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 pri starostlivosti o zdravie. 

Proces 

Úlohou každého učiteľa telesnej a športovej 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  a športovej výchovy pre jednotlivé 

skupiny žiakov. Dôraz kladie na prispôsobenie programov vývinovým etapám 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 považuje nielen 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 a 

vyučovaniu 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 ročníkoch vždy na konci 

školského roku. Na hodnotenie zvládnutia obsahu učebných programov používa učiteľ 

pomocné posudzovacie škály, využíva testy špeciálnej pohybovej výkonnosti a pridržiava sa 

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

hodnotenie, aké sa na danej škole používa aj v iných vyučovacích predmetoch. Odporúča sa 

však priebežne počas vyučovania využívať najmä slovné hodnotenie, pretože umožňuje 

presnejšie vyjadriť klady a nedostatky žiakov a pre mnohých, a to osobitne pre dievčatá, je 

dôležitým a často aj silnejším motivačným činiteľom. 
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Organizačné formy povinného vyučovania telesnej a športovej výchovy 

Vyučovacia hodina 

Základnou organizačnou formou je 45 minútová vyučovacia hodina telesnej a športovej 

výchovy. 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 a 

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

povinné vyučovacie hodiny zdravotnej telesnej  a športovej výchovy. Obsah vyučovania sa 

realizuje podľa samostatných učebných osnov. V prípade, že žiak nie je zaradený do 

oddelenia 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 dôsledným uplatňovaním zásad bezpečnosti pri 

práci v rôznych podmienkach telovýchovného procesu, sústavným overovaním bezpečnosti a 

funkčnosti náradia pred jeho používaním a zreteľným označením poškodeného náradia a 

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

prvú pomoc, zabezpečí lekárske ošetrenie, oznámenie rodičom a napíše záznam o úraze. Žiaci 

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

hygieny telovýchovnej činnosti. 

Kurzová forma výučby 

Kurzové formy výučby sú súčasťou vyučovania predmetu, majú samostatnú časovú dotáciu. 

Sú formou s povinným obsahom a riadia sa samostatnými smernicami. V 1. ročníku absolvujú 

žiaci kurz pohybových aktivít v prírode zameraný na zimné a letné športy,  v 2.ročníku kurz  

na ochranu života a zdravia. 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: 

 definovať zdravie, zdravotný stav, zdravotné oslabenie, zdravotné postihnutie; 

 vysvetliť, ako pohybové aktivity prispievajú k udržaniu zdravia; 

 mať schopnosti diskutovať o problematike týkajúcej sa zdravia, civilizačných chorôb, 

hľadať a realizovať riešenia v tejto problematike; 

 vysvetliť pojem hygiena a definovať jej význam pre zdravie; 

 vysvetliť zásady primárnej a sekundárnej prevencie; 

 identifikovať telesné, psychické, duševné a sociálne aspekty pohybu, športu vo vzťahu 

k zdraviu; 

 praktické poskytnutie prvej pomoci; 
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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: 

 klasifikovať zloženie potravín a dokumentovať ich význam pre zdravú výživu; 

 vysvetliť hlavné charakteristiky alternatívnych foriem výživy ; 

 poznať základné atribúty zdravého životného štýlu; 

 zostaviť program denného pohybového režimu; 

 ovládať zdravotne orientované cvičenia a vedieť ich primerane použiť; 

 porozumieť účinku pohybu na telesný, funkčný, psychický a pohybový rozvoj ; 

 vytvoriť a zorganizovať svoj pohybový program ako súčasť zdravého životného 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: 

 diferencovane uplatniť pôsobenie veľkosti sily vzhľadom na svoju kondíciu a potrebu 

zdravia, poznať metódy a zásady rozvoja sily rôznych svalových skupín s využitím 

viacerých pohybových prostriedkov; 

 charakterizovať zásady rozvoja a rozdiel vo vykonávaní cvičení na rozvoj rýchlosti a 

vytrvalosti, dokáže preukázať zmenu rozvoja týchto pohybových schopností a zostaviť 

program ich rozvoja na udržanie a skvalitnenie zdravia; 

 poznať princípy rozvoja a hodnotenia koordinačných schopností, preukázať svoju 

úroveň ich rozvoja činnosťami pre denný režim; 

 správne 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; 

 zvládnuť pohybové situácie v priestore a čase, vykonávať pohyb s rôznym zaťažením 

a zhodnotiť svoju motorickú úroveň; 

 porozumieť svojmu fyzickému potenciálu a možnostiam zlepšovania telesnej zdatnosti 

a pohybovej výkonnosti; 

 uplatniť osvojené športové 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 
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Úpolové športy, etika boja, sebaobrana, chvaty, pákové a úderové systémy, bezpečnosť 

športu, športový výstroj, súper, protivník, športové súťaže, predvídanie, rýchlosť reakcie, 

protihráč, individuálne športy; 

b) Výkonový štandard 

 

Žiak vie: 

 zvládnuť individuálny zápas so súperom v jednom druhu úpolového a individuálneho 

športu; 

 chápať postoj voči súperovi, protivníkovi a prezentuje schopnosť predvídať priamym 

alebo sprostredkovaným spôsobom; 

 preukázať osvojené vybrané činnosti z bojových a sebaobranných techník; 

 rešpektovať pravidlá športov a zásady sebaobrany; 

 preukázať schopnosť zachovania bezpečnosti pri pádoch; 

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: 

 chápať podstatu a súvislosť medzi jednotlivými hernými zručnosťami, činnosťami a 

kombináciami v danej hre a využitie ich v aktivitách pre zdravie; 

 poznať pravidlá aspoň 2 hier a vie ich uplatniť v hre; 

 chápať rozdiel v individuálnej a kolektívnej taktike, medzi individuálnym a kolektív. 

výkonom, demonštrovať využitie komunikačných zručností, konať v zásadách fair        

play 

 dokáže zaznamenať a analyzovať zo záznamu hernú situáciu; 

 chápať podstatu herného športového výkonu a preukázať záujem aspoň o jednu 

športovú hru, vykonať ukážku herných činností jednotlivca aspoň z 2 hier; 

 demonštrovať základné zručnosti zvolených pohybových a športových hier s raketou 

alebo pálkou a cit pre kooperáciu a komunikáciu; 

 vykonať ukážku zvolených herných činností jednotlivca z loptových hier s výsledným 

efektom dosiahnutia gólu, koša, bodu; 

 zorganizovať cvičebnú skupinu, zapojiť sa do rozhodovania hry, súťaže; 

 

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: 

 vykonať ukážku pohybu s vybraným náčiním a bez náčinia s rôznymi výrazovými 

prostriedkami na zlepšenie funkcie orgánov tela; 

 demonštrovať vytváranie (zo zadaného cvičenia) adekvátnej kombinácie pohybových 

činností a prezentovať úroveň myslenia, stavu nervovej sústavy; 

 zostaviť rozcvičenie pri hudbe, individuálnu a kolektívnu pohybovú väzbu; 
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 osvojiť si zásady, princípy tvorby pohybovej skladby a opísať, nakresliť túto 

pohybovú skladbu (napr. grafický záznam pohybovej skladby); 

 chápať význam taktu, rytmu, melódie a vedieť ich využiť v spojitosti s pohybovou 

kultúrou tela; 

 dokázať vytvárať pohybové väzby a vedieť ich využiť v spojitosti s hudobnou 

ukážkou; 

 hodnotiť a prezentovať kvalitu pohybu, vie vyjadriť svoje zážitky z pohybu; 

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: 

 sa premiestniť špecifickou pohybovou činnosťou v teréne; 

 demonštrovať osvojenie si základných pohybových zručností vo vodnom prostredí,  v 

zimnej a letnej prírode; 

 chápať rozdielnosť zamerania a účinku pohybových aktivít vo vodnom prostredí a vie 

vykonať ukážku zdolávania vodného prostredia; 

 sa orientovať v prírodnom prostredí a adaptovať na ponúkané zaťaženie, predvídať 

riziko pobytu a športovej činnosti ; 

 si osvojiť základy vybraného zimného športu a plávania; 

 vhodne využiť prírodné prostredie na prevenciu zdravia, na špecifickú starostlivosť  

pri zdravotnej poruche; 

 porozumieť metodike nácviku vybraného športu v prírode a vie zorganizovať 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 pri pobyte a 

pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností 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, 
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c) psychologickou, ktorá pôsobí na proces adaptácie v požiadavkách záťažových     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 solidaritu pri 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. 

2.2. Účelové cvičenia 

Osobitnou obligatórnou formou vyučovania učiva ochrany života a zdravia sú účelové 

cvičenia. Integrujú vedomosti a zručnosti žiakov získané v povinných vyučovacích 

predmetoch, rozširujú, upevňujú ich, sú prostriedkom aj na ich overovanie. Školu pripravujú 

aj k tomu, aby bola schopná vykonávať účelovú činnosť v mimoriadnych situáciách. 

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 . 

Geografia 

Zemský povrch - mierky máp, - zhotovenie situačných a panoramatických náčrtov, - využitie 

máp (obsah máp, čítanie z mapy), - odhad vzdialenosti, - orientácia v teréne podľa prírodných 
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javov, podľa mapy, pochod podľa azimutu, zhotovenie profilu terénu, zhotovenie 

topografického náčrtu, určovanie vlastného stanovišťa, určovanie vzdialenosti podľa mierky 

mapy, - vplyv geografických podmienok na človeka. 

c) človek a príroda 

Fyzika 

Mechanika – tlaková vlna, podtlak ako dôsledok tlakovej vlny, kvapalín - použitie prúdnic pri 

hasení požiarov, a plynov - meranie rýchlosti prúdenia, - bezpečnosť leteckej dopravy 

(vzdušné víry). Gravitačné - lety umelých kozmických telies, kozmické projekty v prospech 

pole 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 napracovnú 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, -  

 

Chémia 

 ľudstva.ecná - 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 ochrany zdravia človeka, - prvá 

pomoc pri otrave oxidom uhoľnatým - oxidy dusíka ako zložky exhalátov a ich škodlivé 

účinky načloveka 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, človeka - fyzické schopnosti človeka, dokonalosť (nedokonalosť) 

funkcií pohybového ústrojenstva, zmyslových orgánov, vlastnosticentrálneho nervového 

systému ako faktory “ľudského činiteľa” v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práciprvá 

pomoc pri poruchách pohybovej sústavy (kĺbov, kostí, svalov,  šliach), 

 

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 pravidiel    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, Plávanie - poznatky o bezpečnosti, 

záchrana topiacich sa a prvej pomoci topiacim, - otužovanie, - plávanie pod vodou, prenášanie 

predmetov, pomoc unavenému   plavcovi, lovenie predmetov z vody,- skoky do neznámej 
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vody, - ochrana a očista vody a vodných tokov. Lyžovanie - zásady pohybu v zimnom 

prostredí, prvá pomoc pri úrazoch (zlomeniny, omrzliny, protišokové opatrenia) - bezpečnosť 

a ochrana zdravia pri zimnom pobyte v prírode - orientácia v zimnom prostredí, zimné 

orientačné preteky Turistika - stavba stanov a jednoduchých hygienických zariadení z 

hľadiska ochrany prírody, -správne zhotovenie ohniska a príprava stravy.  

Bezpečnostné opatrenia pri účelových cvičeniach školy a pri kurze na ochranu života a 

zdravia (KOŽAZ) 

1. Za organizáciu ochrany a bezpečnosti pri uskutočňovaní účelového cvičenia 

a KOŽAZ zodpovedá vedúci účelového cvičenia, ktorý je povinný: 

 zabezpečiť označenie priestoru cvičenia a poriadkovú službu v nebezpečných 

 miestach, označenie a ohraničenie nebezpečných prechodov a miest, 

 označiť miesta imitácie činností a zaistiť bezpečnosť pri označení jednotlivých 

 situácií, 

 udržiavať poriadok pri činnosti cvičiacich značkárov, 

 spracovať pokyny pre bezpečnostné opatrenia pri cvičení v závislosti od miestnych 

 podmienok, aby sa nimi oboznámili všetci účastníci cvičenia, 

 kontrolovať osobne a prostredníctvom poverených zástupcov a pomocníkov 

 dodržiavanie bezpečnostných opatrení počas cvičenia. 

2. Za dodržiavanie bezpečnostných opatrení počas účelového cvičenia a KOŽAZ sú 

zodpovední vedúci na jednotlivých pracoviskách, ktorí sú povinní: oboznámiť žiakov so 

stanovenými bezpečnostnými opatreniami, oboznámiť cvičiacich s nebezpečnými miestami a 

označiť ich, kontrolovať dodržiavanie bezpečnostných opatrení, najmä počas imitácie a 

praktickej činnosti.  

3. Počas účelového cvičenia a KOŽAZ je zakázané: 

 prevážať imitačné prostriedky spoločne s osobami, 

 používať nesprávnu alebo poškodenú techniku a dopravné prostriedky, 

 pohybovať sa a zdržiavať sa v miestach presunov a činnosti techniky, 

 používať rádiostanice bližšie ako 100 m od vedenia vysokého napätia, 

pracovať s nimi bez uzemnenia, 

 používať nesprávne a poškodené imitačné prostriedky alebo ich improvizáciu, 

 rozmiestňovať značkárov v miestach nebezpečnej imitácie, 

 používať zápalné a dymové prostriedky bližšie ako 50 m od osôb a ľahko 

 zápalných látok (materiálov), dymové prostriedky nepoužívať menej ako 200 

m od obydlia a komunikácií, 

 uskutočňovať cvičné výbuchy v obytných miestach a na vodných plochách, 

 zbierať nepoužité - nevybuchnuté imitačné prostriedky a demontovať ich, 

 vykonávať činnosť v zadymených priestoroch bez ochranných pomôcok a zaistenia 

inou osobou, 

 dotýkať sa vodičov elektrickej energie a vodivých kovových predmetov bez 

 preverenia ich odpojenia od elektrickej energie, 

 pohybovať sa v nebezpečných miestach, 

 vykonávať zemné práce bez súhlasu príslušných územných správnych orgánov, 

 rozkladať oheň v lesných porastoch a na miestach s možnosťou vzniku požiaru, 

 piť vodu z nepreverených vodných zdrojov. 

4. Na zaistenie bezpečnosti sa musia dodržiavať tieto špecifické opatrenia 

 dodržiavať stanovené bezpečnostné opatrenia pre činnosť v príslušnom objekte 

(mieste), 
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 pri činnosti v rámci účelového cvičenia zabezpečiť jednotlivé miesta proti 

poškodeniu, 

 zabrániť prípadnému narušeniu inžinierskych sietí a technologických zariadení 

výrobného procesu, 

 uskutočniť prieskum predpokladaných miest cvičenia, priestory činnosti označiť 

stanovenými značkami (tabuľkami), 

 nedovoliť prekročenie pobytu a práce v ochranných maskách a iných 

ochranných prostriedkoch. 

5. Pri činnosti v lesných priestoroch 

 uskutočniť prieskum a označiť nebezpečné a nepriechodné miesta,zaistiť dodržiavanie 

všetkých protipožiarnych opatrení, 

 zabezpečiť zdravotnícke opatrenia pri možnom úraze, proti uštipnutiu hadom, otravám 

a pod. 

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 

Didaktick

á 

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 Žinenky Internet 

7.Plávanie 

8.Šport a pobyt 

v prírode 

 

Plávanie DVD Nadľahčovacie  

prostriedky 

I

n

t

e

r

n

e

t 



  

 

ROČNÍK: Prvý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Telesná a športová výchova  

 

1,5 hodiny týždenne, spolu 49,5 vyučovacích 

hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Hygiena a bezpečnosť  

pri práci ,význam TSV 
2 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Hygiena, BOZP 

Teória a význam TSV 

1 

1 

Etická výchova 

Zdravoveda 

 Dodržiavať 

zásady správania 

sa v telocvični a 

v prírode 

  Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

 

Testy VPV 
3  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Člnkový beh, 

vytrvalostný beh, skok 

z miesta, hod plnou 

loptou, zhyby-ch kľuky-

d, sed-ľah 

3 Etická výchova 

 

Absolvovať testy 

VPV 

Výkonnostné 

štandardy 
Praktické 

činnosť 

Výkon 

Atletika 
14  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Technika behu, atletická 

.abeceda 

Rozvoj vytrvalosti-

ch1500m,d-800m 

2 Etická výchova 

Matematika 

Zúčastniť sa aktívne 

hodín atletiky 

Meranie výkonov 
Praktická 

činnosť 

Výkon 



  

Hod granátom 

Rozvoj bežeckej 

rýchlosti-100m,skok do 

diaľky 

Kontrola a hodnotenie 

12 
  

  

Športové hry- volejbal a 

basketbal 
18   

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Herné činnosti 

jednotlivca 

Herné kombinácie, hra - 

volejbal Herné činnosti 

jednotlivca 

Herné kombinácie, hra -

basketbal          

     11 

 

 

7 

 

 

 

Etická výchova 

Zdravoveda 

 

 

 

 Osvojiť si HČJ 

,základy hry 

 

 

 

 

 

Hodnotenie HCJ a 

herného  

Výkonu 

 

 

 

Praktická 

činnosť 

 

 

 

Herný prejav 

 

 

 

Gymnastika 

         

     

     4 

 

 

 

 

Osvojiť si základné 

.prvky z akrobacie, 

preskoky, hrazda 

 

Hodnotenie zostavy 

z akrobacie, 

preskokov, cvičení na 

hrazde 

Praktická 

činnosť 

 

Kvalita a 

obtiažnosť 

cvikov 

Kotúle, stoje, premet 

bokom preskoky, 

cvičenia na hrazde, šplh a 

poradové cvičenia 

 

     4 

 

 

Etická výchova 

Zdravoveda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posilňovňa- chlapci 

   

4 

 

 

 

 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
 

 

 

 



  

Technika posilňovacích 

cvičení. 

  Rozvoj silových 

pohybových schopností. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Etická výchova 

Zdravoveda 

 

 

 

 

 

 

Osvojiť si základy 

techniky 

posilňovacích 

cvičení, poznatky o 

rozvoji silových 

pohybových 

schopností ,základy 

kruhového tréningu a 

osvojenie základnej 

terminológie 

 

Vstupná kontrola, 

záverečné hodnotenie 

výkonnosti a 

teoretické poznatky 

 

 

 

 

 

Praktická 

činnosť, 

vedomostný 

test 

 

 

 

 

Ústna 

odpoveď 

meranie 

výkonov 

 

 

 

 

Alternatíva pre dievčatá  

Aeróbna gymnastika- 

dievčatá 

(4) 

 

 

 

 

Žiak má: 
 

 

Žiak: 
 

 

 

 

 

   Nízky ,vysoký, step 

aerobik- základné 

cvičenia 

 

(4) 
 

Etická výchova 

Zdravoveda 

Osvojiť si základy 

techniky aeróbnych 

cvičení, rozvíjať 

kondičné a pohybové 

schopnosti 

Záverečné 

hodnotenie 

výkonnosti a 

teoretické poznatky 

 

Praktická 

činnosť, 

teoretické 

poznatky, 

rozhovor 

Kvalita a 

estetika 

cvikov, 

ústna 

odpoveď 

Úpoly 4 
 

 
Žiak má: Žiak: 

 
  

Prípravné úpolové hry 

Pretlaky, preťahy, 

úpolové odpory 

v rôznych polohách. 

Pády, držania strehy,  

Úniky, chvaty, 

sebaobrana  

4 Etická výchova 

Fyzika 

 

Osvojiť si základy 

techniky úpolových 

cvičení, pádov, 

sebaobrany 

 

Záverečné 

hodnotenie 

výkonnosti a 

teoretické poznatky 

Praktická 

činnosť 

 

Kvalita 

cvikov 

 

 

Záverečné hodnotenie 

 

0,5 
   

  



  

 ROČNÍK: Druhý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Telesná a športová výchova  1,5 hodiny  týždenne, spolu 49,5 vyučovacích 

hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Hygiena a bezpečnosť  

pri práci ,význam TSV 
2,5 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Hygiena, BOZP 

Teória a význam TSV 

1,5 

1 

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 
3  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Člnkový beh, 

vytrvalostný beh, skok 

z miesta, hod plnou 

loptou, zhyby-ch, výdrž v 

zhybe-d, sed-ľah 

3 Etická výchova 
Absolvovať testy 

VPV 

Absolvoval 

výkonnostné 

štandardy 

Praktická 

činnosť 

Výkon 

Atletika 
14 

  

 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  



  

Technika behu, atletická. 

abeceda 

Rozvoj vytrvalosti- 

vytrvalostný beh 

Hod granátom 

Rozvoj bežeckej 

rýchlosti-100m,skok do 

diaľky, výšky 

Kontrola a hodnotenie 

2 

 

 

12 

ETV, SJL, MAT 

 

Zúčastniť sa aktívne 

hodín atletiky 

,osvojiť si atletickú 

terminológiu, 

popísať základ. 

techniku atletických 

disciplín. 

Vedieť 

demonštrovať 

správnu techniku 

behu, hodu 

granátom ,skoku do 

diaľky, 

výšky 

 

Zúčastnil sa merania  

výkonov, osvojil si 

atletickú 

terminológiu, popísal 

základ. 

techniku atletických 

disciplín. 

Vie demonštrovať 

správnu 

techniku behu, 

hodu granátom, 

skoku 

do diaľky, výšky 

 

Praktická 

činnosť 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Výkon 

Ústna 

odpoveď 

Športové hry- volejbal,                

basketbal          

 

18 
 

 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Herné činnosti 

jednotlivca, herné 

kombinácie, hra, volejbal 

 

    11 

 

 

 

ETV, SJL, MAT 

 

 

 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 

                -basketbal          

 

7 

 

 

 

 

 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 

 

4 

 

 

 

 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

 

 

 

 

 

Akrobacia, šplh, 

preskoky 

Poradové cvičenia 

         

  

 

 

     4 

 

ETV, SJL, MAT 

 

Osvojiť si zákl. 

prvky z akrobacie, 

preskoky ,osvojiť 

si gymnastické 

názvoslovie 

 

Zúčastnil sa  

hodnotenie zostavy 

z akrobacie, 

preskokov,  

osvojil si 

gymnastické 

názvoslovie 

 

Praktická 

činnosť 

 

 

Kvalita a 

obtiažnosť 

cvikov 

 

Posilňovanie- chlapci 

 

4 
 

 
 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  



  

 

Technika posilňovacích 

cvičení 

Rozvoj silových 

pohybových 

schopností 

 

 

 

4 

 

 

Odborné predmety 

 

 

Osvojiť si základy 

techniky 

posilňovacích 

cvičení, poznatky o 

rozvoji 

silových pohyb. 

schopností, 

základy kruhového 

tréningu, 

osvojenie základnej 

terminológie 

 

 

 

Osvojil si základy 

techniky 

posilňovacích 

cvičení, teoretické 

poznatky 

 

Praktická 

činnosť 

Vedomostný 

test 

 

 

 

Výkon 

Ústna 

odpoveď 

Aeróbna gymnastika- 

dievčatá 

4 
  

Žiak má: 

 

Žiak: 
 

 

 

 

 

 

Nízky vysoký, step 

aerobik- 

základné cvičenia 

 

 

 

4 

 Osvojiť si základy 

techniky 

aeróbnych cvičení, 

rozvíjať 

kondičné a pohybové 

schopnosti 

 

 

Osvojil  si základy 

techniky aeróbnych 

cvičení teoretické 

poznatky 

 

Praktická 

činnosť 

Ústne 

skúšanie 

Kvalita a 

estetika 

cvikov pri 

ich 

prevedení, 

ústna 

odpoveď 

 

 

Úpoly 

 

     4 
 

 

 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
 

 

 

 



  

 

Cvičenia na 

zdokonaľovanie a 

používanie strehov 

Sebaobrana proti úderom,  

kopom 

Nácvik techniky chvatov 

 

 

 

      4 

 

 

 

 

 

Osvojiť si základy 

techniky 

úpolových cvičení, 

sebaobrany proti 

úderom, 

kopom 

 

 

Osvojil si základy 

techniky 

úpolových cvičení, 

sebaobrany proti 

úderom, 

kopom 

 

 

Praktická 

činnosť 

 

 

 

Kvalita 

cvikov 

pri ich 

prevedení 

 



  

  

ROČNÍK: Tretí 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Telesná a športová výchova 1,5 hodiny  týždenne, spolu 45 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 

vzdelávacie 

výstupy 

Kritériá 

hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Hygiena a bezpečnosť  

pri práci ,význam TSV 
2 

 

 
 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Hygiena, BOZP 

Teória a význam TSV 

1 

1 

Odborné predmety 

 

 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 
3  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Člnkový beh 

,vytrvalostný beh ,skok 

z miesta, hod plnou 

loptou, zhyby-ch, výdrž v 

zhybe-d, sed-ľah 

 Etická výchova 
Absolvovať testy 

VPV 

Absolvoval 

výkonnostné 

štandardy 

Praktická 

činnosť 

Výkon 

Atletika 
12 

 

 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  



  

Technika behu, atletická 

abeceda 

Rozvoj vytrvalosti- 

vytrvalostný beh 

Vrh guľou, štafetový beh 

Rozvoj bežeckej 

rýchlosti-100m,skok do 

diaľky, výšky 

Kontrola a hodnotenie 

2 

 

 

10 

Odborné predmety 

ETV 

Zúčastniť sa aktívne 

hodín atletiky, 

osvojiť si atletickú 

terminológiu, 

popísať základ. 

techniku atletických 

disciplín. 

Vedieť 

demonštrovať 

správnu techniku 

behu, hodu 

granátom, skoku do 

diaľky, 

výšky 

 

Zúčastnil sa merania  

výkonov, osvojil si 

atletickú 

terminológiu, 

popísal základ. 

techniku atletických 

disciplín. 

Vie demonštrovať 

správnu 

techniku behu, 

hodu granátom, 

skoku 

do diaľky, výšky 

 

Praktická 

činnosť 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Výkon 

Ústna 

odpoveď 

Športové hry- volejbal, 

basketbal 
17 

 

 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Herné činnosti 

jednotlivca, herné 

kombinácie, hra volejbal 

 

 

     10 

 

 

 

Odborné predmety 

ETV 

 

 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  

                -basketbal          

 

7 

 

 

 

 

 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 

 

4 

 

 

 

 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

 

 

 

 

 

Akrobacia, šplh, 

preskoky 

Poradové cvičenia 

         

  

 

 

     4 

 

Odborné predmety 

 

Osvojiť si základné 

prvky z akrobacie, 

preskoky, osvojiť 

si gymnastické 

názvoslovie 

 

Zúčastnil sa  

hodnotenie zostavy 

z akrobacie, 

preskokov,  

osvojil si 

gymnastické 

názvoslovie 

 

Praktická 

činnosť 

 

 

Kvalita a 

obtiažnosť 

cvikov 

 

Posilňovanie 4 
  

Žiak má: 

 

Žiak: 
  



  

Technika posilňovacích 

cvičení 

Rozvoj silových 

pohybových 

schopností 

 

 

4 

 

Odborné predmety 

 

 

Osvojiť si základy 

techniky 

posilňovacích 

cvičení ,poznatky o 

rozvoji 

silových 

pohybových 

schopností, 

základy kruhového 

tréningu, 

osvojenie základnej 

terminológie 

Osvojil si základy 

techniky 

posilňovacích 

cvičení, teoretické 

poznatky 

Praktická 

činnosť 

Vedomostný 

test 

 

 

Výkon 

Ústna 

odpoveď 

Úpoly      3               

 
 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Cvičenia na 

zdokonaľovanie a 

používanie strehov. 

Sebaobrana proti úderom, 

kopom 

Nácvik techniky chvatov 

3 
Odborné predmety 

 

Osvojiť si základy 

techniky 

úpolových cvičení, 

sebaobrany proti 

úderom, 

kopom 

 Osvojil si základy 

techniky 

úpolových cvičení, 

sebaobrany proti 

úderom, 

kopom 

Praktická 

činnosť 

 

Kvalita 

cvikov 

pri ich 

prevedení 

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. 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, 

Stavbárska 11,          036 80 Martin 

Názov školského vzdelávacieho 

programu 

Stravovacie služby 

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

Kód a názov učebného odboru 6444 H čašník, servírka 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia  Denná 

 

 

 

 

Charakteristika predmetu   

 
Predmet aplikovaná informatika v odbore pripravuje žiakov k tomu, aby boli schopní účelne a 

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

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

vedomostí a zručností len z užívateľského hľadiska. 

Cieľom predmetu je naučiť žiakov využívať štandardné a aplikačné programové vybavenie 

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

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

programov typických pre profesionálne uplatnenie sa absolventov školy. 

Žiaci: 

vedia obsluhovať počítač a prídavné zariadenia (tlačiareň.) 

vedia  samostatne   pracovať  so   štandardným   a aplikačným  programovým  vybavením  

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

textového  editoru, grafického programu, tabuľkového   kalkulátoru   a aplikačných   

programov   využívaných   v odbore   podľa   zvoleného odborného bloku 

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

Z hľadiska zásadných zručností predmet rozvíja predovšetkým zručnosti využívať informačné 

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

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

všeobecnovzdelávacieho predmetu informatika.  

Názov predmetu 
Aplikovaná informatika 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích 

hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov učebného odboru 6444 H čašník, servírka 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 



  

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 aplikovanej informatiky v odbore bude úzko spolupracovať s ostatnými vyučujúcimi 

odborných predmetov, najmä pri oboznamovaní žiakov s aplikačnými programami 

používanými v praxi. 

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

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

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

 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Poslaním vyučovania predmetu aplikovaná 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 informatika a 

aplikovaním informačných technológií (IT) vo vyučovaní iných predmetov a v organizovaní a 

riadení školy. 

Cieľom vyučovania predmetu aplikovaná informatika  je sprístupniť základné pojmy a 

techniky používané pri práci s údajmi a v pochopení toku informácií v počítačových 

systémoch. Podobne ako matematika aj všeobecnovzdelávací predmet informatika v spojení s 

informačnými technológiami vytvára platformu pre všetky ďalšie predmety. Oblasť 

informatiky zaznamenala mimoriadny rozvoj, preto v aplikovaná predmete informatika je 

potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré 

prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu 

informatiky široký priestor na motiváciu a praktické projekty. 

 

Výchovno-vzdelávací proces smeruje k tomu, aby žiaci 

 

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

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

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

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

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

chápali aplikáciu ako súbor úzko súvisiacich algoritmov na spracovanie údajov 

(realizovaných v niektorom 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 aplikovaná informatika využívame pre utváranie a rozvíjanie 

nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom 

umožňujú: 

Spôsobilosti využívať informačné technológie v odbornej príprave 

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

ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

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

daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

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

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

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

vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

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

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

prácu a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 

rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód 

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

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

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

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

daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli 

k cieľu, posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti 

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

problému, korigovať nesprávne riešenia problému, používať osvojené metódy riešenia 

problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ sú dané metódy v týchto 

oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

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

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

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

poznatky. 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých 

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

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

životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.  

 

 

 

 



  

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú používať nasledovné metódy a formy vyučovania  

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Hygiena a bezpečnosť  

Pri práci 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

 

Základné informácie o PC Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

 

Operačný systém 

WINDOWS 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

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 

 

 



  

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:  Aplikovaná informatika  1 hodiny týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Hygiena 

a bezpečnosť  

Pri práci  

1 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Zásady pri 

práci s výpočtovou 

technikou v učebni, 

organizačné pokyny 

1   Dodržiavať 

zásady správania 

sa v učebni 

informatiky 

  Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

 

Základné informácie 

o PC 
2  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Hardvér 

počítača 

 Softvér 

počítača 

2 

2 

 
 Poznať 

základnú 

terminológiu 

 Charakterizovať 

HW a SW 

 Uviedol 

a charakterizoval 

časti počítača 

 Uviedol a rozdelil 

softvér počítača 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

Didaktický 

test 

Operačný systém 

WINDOWS 
4  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Základy práce 

s OS,  užívateľské 

nastavenie 

2   Urobiť základné 

nastavenie PC 

 Nastavil PC Práca na PC Práca na PC 

 Práca 

s priečinkami a 

súbormi 

2  Urobiť základné 

operácie 

s priečinkami a 

súbormi 

 Vytvoril štruktúru 

priečinkov, uložil 

súbor 

Práca na PC Práca na PC 
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Práca v sieti internet 
10  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Internet – história 

a základné služby  

 

6 
 

Všeobecnovzdelávacie 

a odborné predmety 

 Potrebné 

informácie na 

samoštúdium 

predmetov 

 Vyhľadávanie 

podkladov pre 

úlohy a projekty 

 Vytvoriť  vlastnú 

e-mailovú 

schránku 

 Vedieť zásady 

komunikácie cez 

internet 

 Využiť všetky 

možnosti 

nastavenia 

schránky 

 Dodržiavať etické 

požiadavky na 

komunikáciu 

 

 Vytvoril si vlastnú 

e-mailovú 

schránku 

 Nastavil si 

prostredie 

schránky 

 Odoslal e-mail s 

prílohami 

 Neporušil etické 

zásady pri 

komunikácii 

 

Práca na PC  Práca na PC  

 Vyhľadávanie 

a ukladanie 

informácií z 

internetu 

 

4  Vedieť používať 

vyhľadávacie 

servery 

 Nájsť na internete 

konkrétne 

informácie 

 

 Použil správne 

vyhľadávací server 

 Našiel konkrétnu 

informáciu 

 

Práca na PC  Práca na PC  

Užívateľský softvér 

PC 
16  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Grafický program 

SKICÁR 

 

4 
 

Všeobecnovzdelávacie 

a odborné predmety 

 Úprava textu 

 

 Vedieť nakresliť 

jednoduchý 

obrázok 

 Vedieť upraviť 

existujúci obrázok 

 Nakreslil obrázok 

podľa predlohy 

 Upravil existujúci 

obrázok 

(fotografiu) 

Práca na PC  Práca na PC  
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 Použiť výrez 

obrázoku 

 

 Použil len 

potrebnú časť 

obrázku 

 

 Textový procesor 

WORD 

 

 

 

 

 

6  

Všeobecnovzdelávacie 

a odborné predmety 

 Úprava napísaného 

textu textu 

 

 

 

 Vedieť formátovať 

text (veľkosť, typ, 

štýl, farba, odsek, 

odrážky,) 

 Vedieť pracovať 

s blokmi 

(kopírovať, 

presúvať, 

formátovať...) 

 Vedieť opraviť 

chyby v texte 

 

 

 Naformátoval 

naoísaný text 

 Označil blok textu 

a pracoval s ním 

 Opravil chyby 

v texte 

 

 

 

Práca na PC  Práca na PC  

 Program na 

tvorbu 

prezentácií 

PowerPoint 

 

 

 

6 
 

Odborné predmety 

 

 Tvorba, úprava 

prezentácií 

 

 Vedieť 

vytvoriť 

jednoduchú 

prezentáciu 

 Vedieť vložiť 

animácie a efekty 

 

 

 Vie vytvoriť 

jednoduchú 

prezentáciu 

 Vie vložiť 

animácie a efekty 

 

Práca na PC Práca na PC 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

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 súbornú úlohu na overenie komplexných vedomostí 

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

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

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

Časový rozsah výučby 2, 0, 0 hodina týždenne, spolu 66 

vyučovacích hodín 

Ročník prvý 

Kód a názov učebného odboru 6444 H čašník, servírka  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu 

 

Cieľom obsahového štandardu je získať základné poznatky z makroekonomiky, 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 aj vedomosti o ochrane spotrebiteľa 

v zmysle platnej legislatívy. Získa vedomosti o kúpno-predajných vzťahoch a platobnom 

styku. 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 učebnom odbore 6445 H  kuchár    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 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, 

• 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 

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 

 

Národné hospodárstvo, 

zahraničný obchod 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Kúpno - predajné vzťahy 

a platobný styk 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a zákonmi 

Ochrana spotrebiteľa Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

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, ... 

Základné 

ekonomické 

pojmy 

Macáková M.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2002 

Orbanová D., 

Velichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Trh a trhový 

mechanizmus 

Jakubeková M.: 

Ekonomika 

pre študijné odbory 

výrobného 

a nevýrobného 

zamerania  

 SPN Bratislava 2004 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Národné 

hospodárstvo, 

zahraničný obchod 

Šlosár R.: Podniková 

ekonomika 2. časť 

SPN Bratislava 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Kúpno-predajné 

vzťahy a platobný 

styk 

Orbanová D., 

Velichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

1,2 

SPN Bratislava 2007 

Zákony: Obchodný, 

Občiansky  

 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

 Ochrana 

spotrebiteľa 

Zákon o ochrane 

spotrebiteľa  

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 
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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 
13  Žiak má: 

 

Žiak: 

 

  

Ekonómia a jej 

členenie 
4 Občianska náuka charakterizovať pojmy   charakterizoval pojmy 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

 

Potreby, statky, 

služby 
3 

Etická výchova 

občianska náuka 

rozlišovať 

a charakterizovať 

pojmy 

rozlišoval 

a charakterizoval 

pojmy 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Tovar, peniaze 2 Osobné financie 

vysvetliť význam 

peňazí 

uviesť príklady tovarov 

vysvetlil význam 

peňazí 

uviedol príklady 

tovarov 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Výroba, výrobné 

faktory 3 Odborný výcvik,  
popísať výrobu 

charakterizovať VF 

popísal výrobu 

charakterizoval VF 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Základné ekonomické 

problémy 
1 

Odborný výcvik 

občianska náuka 
vysvetliť pojmy vysvetlil pojmy 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

 Trh a trhový 

mechanizmus 
12  Žiak má: Žiak:   

Trh, subjekty, formy, 

typy 
2 

Aplikovaná 

informatika 
charakterizovať trh charakterizoval trh Ústne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Dopyt, činitele, 4 Aplikovaná 
vysvetliť dopyt 

a nakresliť krivku 

vysvetlil dopyt 

a nakreslil krivku Písomné Didaktický 
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krivka informatika 

odborný výcvik 

dopytu dopytu skúšanie test 

Ponuka, činitele, 

krivka 4 

Aplikovaná 

informatika 

odborný výcvik 

vysvetliť dopyt 

a nakresliť krivku 

dopytu 

 

vysvetlil dopyt 

a nakreslil krivku 

dopytu 

 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

 

 Rovnováha dopytu 

a ponuky, rovnovážna 

cena 

 

2 

Aplikovaná 

informatika 

odborný výcvik  

vysvetliť rovnováhu 

dopytu a ponuky 

a nakresliť graf 

rovnováhy 

vysvetlil rovnováhu 

dopytu a ponuky 

a nakreslil graf 

rovnováhy 

Písomné 

skúšanie 

 

Didaktický 

test 

Hospodársky cyklus, 

nezamestnanosť, 

inflácia 

7  Žiak má: 

 

Žiak: 

 

  

 Hospodársky cyklus, 

fázy, príčiny, 

dôsledky 
2 

Občianska náuka 

odborný výcvik 

 

popísať hospodársky 

cyklus a jeho fázy 

popísal hospodársky 

cyklus a jeho fázy 

Ústne 

skúšanie 
Ústna 

odpoveď 

 Nezamestnanosť, 

miera, druhy, príčiny 

a dôsledky 
3 

Aplikovaná 

informatika 

odborný výcvik 

vysvetliť 

nezamestnanosť 

vysvetlil 

nezamestnanosť 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

 Inflácia, miera, 

príčiny, dôsledky 2 

Aplikovaná 

informatika 

osobné financie 

vysvetliť infláciu vysvetlil infláciu 
Ústne 

skúšanie 
Ústna 

odpoveď 

Národné 

hospodárstvo 8  Žiak má: 

 

Žiak: 

 

  

Národné 

hospodárstvo, 

štruktúra a riadenie 
4 

Aplikovaná 

informatika 

charakterizovať 

národné hospodárstvo 

a popísať jeho štruktúru 

charakterizoval 

národné hospodárstvo 

a popísal jeho štruktúru 

Písomné 

skúšanie 

 

Didaktický 
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výchova k podnikaniu 
test   

 

 Základné 

makroekonomické 

ukazovatele 
4 

Aplikovaná 

informatika 

výchova k podnikaniu 

vysvetliť základné 

makroekonomické 

ukazovatele 

vysvetlil základné 

makroekonomické 

ukazovatele 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Kúpno-predajné 

vzťahy a platobný 

styk 
14  Žiak má: 

 

Žiak: 

 
  

Nákup a predaj 2 

Výchova k podnikaniu 

odborný výcvik 

rozlišovať základné 

pojmy spojené 

s nákupom a predajom 

rozlišoval základné 

pojmy spojené 

s nákupom a predajom 

Ústne 

skúšanie 
Ústna 

odpoveď 

Kúpna zmluva, obsah, 

náležitosti 8 

Výchova k podnikaniu 

odborný výcvik 
definovať kúpnu 

zmluvu, vysvetliť jej 

obsah a jednotlivé 

náležitosti 

definoval kúpnu 

zmluvu,  vysvetlil jej 

obsah a jednotlivé 

náležitosti 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 

Platobný styk a jeho 

formy 4 

Výchova k podnikaniu 
rozlíšiť a uviesť 

rozdiely medzi 

jednotlivými formami 

platobného styku 

rozlíšil a uviedol 

rozdiely medzi 

jednotlivými formami 

platobného styku 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 

Ochrana 

spotrebiteľa 12  Žiak má: 

 

Žiak: 

 

  

Legislatíva 

zabezpečenia ochrany 

spotrebiteľa 
1 Odborný výcvik  

sa má oboznámiť 

s legislatívou ochrany 

spotrebiteľa 

sa 

oboznámils legislatívou 

ochrany spotrebiteľa 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

Práva spotrebiteľa, 

povinnosti 

predávajúceho 
3 Odborný výcvik  

poznať práva 

a spotrebiteľa 

a povinnosti 

poznal práva 

a spotrebiteľa 

a povinnosti 

Ústne 

skúšanie 
Ústna 

odpoveď 
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predávajúceho predávajúceho 

Označenie výrobkov 

cenami 1 
Odborný výcvik  vedieť označovať 

výrobky cenami 

vedel označovať 

výrobky cenami 

Ústne 

skúšanie 
Ústna 

odpoveď 

Orgány verejnej 

správy 1 
Odborný výcvik  poznať orgány verejnej 

správy 

poznal orgány verejnej 

správy 

Ústne 

skúšanie 
Ústna 

odpoveď 

Informácie pre 

spotrebiteľa 2 

Odborný výcvik charakterizovať 

informácie pre 

spotrebiteľa 

charakterizoval 

informácie pre 

spotrebiteľa 

Ústne 

skúšanie 
Ústna 

odpoveď 

Poradenstvo 

a výchova 

spotrebiteľa 
2 

Odborný výcvik  
vedieť poradiť v oblasti 

výchovy spotrebiteľa 

vedel poradiť v oblasti 

výchovy spotrebiteľa 

Ústne 

skúšanie 
Ústna 

odpoveď 

Práca so zákonom 

o ochrane spotrebiteľa 2 

Odborný výcvik  vedieť sa orientovať 

v zákone o ochrane 

spotrebiteľa 

vedel sa orientovať 

v zákone o ochrane 

spotrebiteľa 

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. 
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Názov predmetu 
Komunikácia 

Časový rozsah výučby 1, 1, 0  hodín týždenne, spolu 66 

vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov učebného odboru  6444 H čašník, servírka 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu:  

 

Obsah výučby vychádza z psychológie osobnosti, sociálnej psychológie, etiky, 

estetiky a medzipredmetových vzťahov. Odborný predmet spoločenská komunikácia vedie 

žiakov k sebareflexii a poznávaniu iných, zvládnutiu komunikačných zručností, správnemu 

vyjadrovaniu sa, k nadobúdaniu kľúčových kompetencií, predovšetkým schopnosti otvorenej 

a efektívnej komunikácie. Uvedená schopnosť je predpokladom na rozvíjanie personálnych 

a interpersonálnych zručností i schopnosti tvorivo a kriticky riešiť problémy.  

Odborný predmet rozširuje a prehlbuje učivo psychológie, etiky, estetiky a rétoriky. 

Jeho obsah je štrukturovaný do tematických celkov (téma a podtémy). Vedomosti a zručnosti, 

ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko súvisia s každodenným životom  

a sebarealizáciou v rodine, v škole, na pracovisku i verejnosti. Je veľmi dôležité vedieť sa 

zdravo sebavedomo vyjadrovať, komunikovať, spolužiť a spoluvytvárať spoločenské 

hodnoty. Pri výbere učiva sme prihliadali na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. 

Prihliadali sme aj na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov veku 

primerane.  

Predmet je veľmi dôležitý pre fungovanie medziľudských vzťahov, získavanie nových 

informácií a skúseností, spoznávanie nových kultúr. Komunikácia je kontakt so životom, 

stretávame sa s ňou všade: v rodine, škole, na pracovisku i v občianskom živote. Úlohou 

predmetu je oboznámiť žiakov s významom efektívnej komunikácie, formovať ich 

komunikačné zručnosti a rozvíjať ich zdravé sebavedomie.  

Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný so všetkými predmetmi, 

predovšetkým však so psychológiou, etikou, estetikou, ale aj odborným výcvikom. Metódy, 

formy a prostriedky vyučovania spoločenskej komunikácie majú rozvíjať osobnosť žiaka, 

jeho poznávacie schopnosti a prezentáciu na verejnosti, podporovať slovnú zásobu, učiť ho 

umeniu počúvať a viesť dialóg, podporovať jeho samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme 

také stratégie vyučovania, v ktorých je žiak aktívnym subjektom, má možnosť vyjadrovať sa, 

spolupracovať a spolurozhodovať, pričom učiteľ povzbudzuje a motivuje. Pri výučbe 

používame interaktívne metódy a formy (brainstorming, rozhovor ...), audiovizuálne formy 

(videoprojekcia s diskusiou), práca s PC, masmediálnymi príspevkami, exkurzie. 

Hodnotenie žiakov bude založené na individuálnom verbálnom a neverbálnom 

prejave, vzájomnej spolupráci a individuálnej vlastnej tvorivosti. Klasifikácia bude vychádzať 

z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy 

a prostriedky hodnotenia.  

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 Hlavným cieľom je príprava absolventa, ktorý rozumie komunikácii ako prostriedku 

dorozumievania a prenosu informácií a vie komunikovať s ľuďmi. Pre mladých ľudí, ktorí sa 

pripravujú v oblasti služieb je komunikácia jedným zo základných faktorov k úspešnému 
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naplneniu získaných vedomostí  v reálnom pracovnom živote. Absolvent vie správne 

nadviazať kontakt, ovláda umenie komunikovať a správne používať komunikačné teórie pri 

rokovaní.  

Cieľom je spájať teóriu s praxou pri nadobúdaní kľúčových kompetencií žiaka, 

predovšetkým otvorenej efektívnej komunikácie, tvorivého riešenia problémov a spôsobilosti 

využívať informačné technológie. Na sebareflexiu sú najvhodnejšie komunikačné cvičenia 

a diskusia o prežitom. Veľmi dôležitá je aj výmena skúseností prostredníctvom skupinového 

vyučovania alebo brainstormingu. Dôležité je poskytnúť žiakom súbor vedomostí, zručností 

a kompetencií v komunikácii, dosiahnuť jej efektívnosť a predchádzať bariéram vo formovaní 

medziľudských vzťahov v rodine, škole, na pracovisku, v občianskom živote. 

Komunikácia je základom kooperácie a spoločenského života. Žiaci získajú poznatky 

o spoločenskej etikete a pracovnej kultúre. V komunikácii nejde len o vysielanie signálov 

a vhodnú voľbu slov, ale o veľmi zložitý proces, pri ktorom treba zvládnuť ďalšie aspekty: 

aktívne počúvanie, kladenie otázok, neverbálnu komunikáciu – reč tela, umenie odhadnúť 

partnera, schopnosť prijať a ponúknuť spätnú väzbu, asertívnym správaním predchádzať 

a riešiť konflikty v každodennom živote.  

 

Výkonové štandardy 

Absolvent má:  
- vyjadrovať sa ústne a písomne primerane situácii, 

- čítať s porozumením, počúvať pozorne, 

- voliť optimálnu formu komunikácie, 

- spracovať informácie, 

- prezentovať informácie primerane situácii, 

- používať informačné a komunikačné technológie, 

- ovládať normy spoločenského kontaktu a spoločenského aktu, 

- zvládať konfliktné komunikačné situácie. 

 

Obsahové štandardy 

Základné pojmy 

Obsah učiva sa zameriava na to, čo tvorí komunikáciu, význam komunikácie, spôsoby 

komunikácie. Poskytuje informácie o komunikačnom prenose, zložkách komunikácie a jej 

druhoch. Obsah sa venuje technickej komunikácii. 

Informácia (získanie, príjem, spracovanie, podávanie) 

Žiak sa učí racionálnemu príjmu, výberu, spracovaniu a poskytnutiu informácie. Obsahom 

učiva je čítanie s porozumením, aktívne počúvanie a problémy pri spracovaní informácií. Učí 

žiaka správne narábať s informáciou a vedieť sa orientovať v spleti množstva dostupných 

informácií. Obsah sa zameriava na spracovanie informácie – efektívnosť komunikácie. Učí 

žiaka k verbálnemu prejavu - hovorenému a písomnému. Žiak sa učí základom prezentovania 

svojich informácií. 

Spoločenská komunikácia 

Obsah učiva je zameraný na osobnosť človeka ako jedného z článkov komunikačného aktu. 

Žiak sa naučí spoločenským normám, ktoré určuje sociálna skupina. Obsah učiva vedie žiaka 

k používaniu komunikácie ako nástroja k vyjadreniu svojich myšlienok, ale aj znášania 

následkov ich komunikačného prenosu. Učivo je orientované na spoločenské normy a prejavy 

správania vo verbálnej a neverbálnej forme. 
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Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Vo vyučovacom predmete spoločenská komunikácia 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, výtvarný prejav) 

tak, aby každý každému porozumel, 

 zdravo sebavedomo vyjadriť alebo formulovať  vlastný názor a záver,  

 konštruktívnou kritikou 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 problém, ktorý sa objaví pri vzájomnej komunikácii a riešiť ho, 

 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 spoločenského významu 

 korigovať nesprávnu komunikáciu, odstraňovať bariéry 

 aplikovať teoretické poznatky v praxi 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie z masmédií  

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré vedú ku skvalitneniu 

vzájomnej komunikácie 

 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

 formulovať a prezentovať svoje postoje a názory, participovať na verejnom živote 

 preukázať vlastnú zodpovednosť za svoje správanie, zdravie a prezentáciu na verejnosti 
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Stratégia vyučovania 

 Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

OSOBNOSŤ Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Brainstorming                     

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s masmediálnymi 

príspevkami 

JEDNOTLIVEC A 

KOMUNIKÁCIA 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Brainstorming 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s PC a časopismi 

SPOLOČENSKÝ 

KONTAKT 

Reproduktívna-rozhovor 

 

Informačnoreceptívna-

výklad 

 

Heuristická-

rozhovor,riešenie úloh 

Frontálna a individuálna 

práca  

žiakov  

Frontálna výučba 

 

Skupinová práca žiakov-reč 

tela 

Práca v dvojiciach-

modelové situácie 

KONFLIKTY Reproduktívna-rozhovor 

Brainstorming 

DVDprojekcia 

Práca v dvojiciach-

modelové  

situácie  

Práca s flipchartom a 

časopismi 

Skupinová diskusia 

ÚSPECH A KARIÉRA Informačno-receptívna-

projekcia 

Reproduktívna-rozhovor 

Prezentácia 

Frontálna výučba s 

diskusiou 

Práca v dvojiciach a nácvik 

komunikačných zručností 

ORGANIZOVANIE 

PODUJATIA 

 

 

 

Informačnoreceptívna-

projekcia 

Brainstorming 

Prezentácia s projekciou 

Interaktívna výučba 

Práca s flipchartom-burza 

nápadov 

Práca s PC 

INTERKULTÚRNA 

KOMUNIKÁCIA 

Reproduktívna-rozhovor 

Brainstorming  

Interaktivně 

Exkurzia s diskusiou 

Interaktívna výučba 

Skupinová práca žiakov 
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Učebné zdroje 

Na podporu 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, ... 

 

OSOBNOSŤ 

 

M.Košč:Základy 

psychológie,SPN Ba 

2OOlHartmanová,Petrufov

á:Spoločenská 

komunikácia pre 

2.roč.obchodných 

akadémií SPN Ba 2OO5 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

Učebnice,papier,farby,fi

xky,vdf:Dievča 

z Manhatanu,vdf:Sila 

osobnosti, 

Internet 

Odborná 

literatura, 

časopisy 

JEDNOTLIVE

C A 

KOMUNIKÁC

IA 

Hartmanová,Petufová:Spol

očenská komunikácia 

2.roč.obchodných 

akadémiíSPN Ba 2OO5 

V.Kačáni:Psychológia 

práce a trhu,SPN Ba 2OO4 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

 

Papier,fixky,mikrofon,

DVD, 

Internet 

CD 

časopisy 

SPOLOČENS

KÝ 

KONTAKT 

N.Peltová:Umenie 

komunikovať bez 

zábran,Advent-

OrionVrútky l995 

J.Volný a kol.:Psychológia 

a spoločenská 

výchova,SPN Ba l99l 

V.Kačáni a kol.: 

Psychológia práce a trhu, 

SPN Ba 2004  

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

DVDprehrávač,CDpreh

rávač,,papier, 

fixky 

DVD,CD 

Masmediálne 

príspevky 

Obrázky,fotogra

fie 

 

KONFLIKTY 

Hartmanová,Petrufová:Spo

ločenská komunikácia pre 

2.roč.obchodných 

akadémií SPN 

Ba2OO5,M.Košč:Základy 

psychológie SPN Ba 2OOl 

V.Kačáni 

a kol.:Psychológia práce 

a trhu,SPN Ba 2OO4 

Flipchart 

Videotechni

ka 

PC 

Videofilm,DVD-

nahrávka,papier,fixky 

 

 

 

 

 

 

Obrázky 

z tlače,fotografi

e 

Masmediálne 

príspevky 

ÚSPECH A 

KARIÉRA 

Tim Hindle.Uspešná 

prezentácia,Slovart Ba 

2OOl Robert Heller: 

Úspešná motivácia,Slovart 

Ba 2OOl 

,Hartmanová,Petrufová:Sp

oločenská komunikácia pre 

2.roč.obchodných 

akadémií SPN Ba 2OO5 

Flipchart 

Videotechni

ka 

PC 

Plagáty 

a výstrižky,VDF-

DVD,fixky,papier 

Vdf:Zostaň so mnou 

Časopis Imidž 

CD-prezentácia 

projektu 
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ORGANIZOV

ANIE 

PODUJATIA 

Tim Hindle:Úspešná 

prezentácia,Slovart 

Ba2OO1,Hartmanová,Petr

ufová:Spoločenská 

komunikácia pre 

2.roč.obchodných 

akadémií SPN Ba 2OO5 

D.Brázdová:Pravidlá 

spoločenského správania 

,Iriis 1992 

Flipchart 

Dataprojekt

or 

PC 

DVDprehrá

vač 

CD,DVD,špecifické 

učelové prostriedky 

podľa zamerania 

podujatia 

DVD-

ukážka,videofil

m, 

internet 

INTERKULT

ÚRNA 

KOMUNIKÁC

IA 

Hartmanová,Petrufová:Spo

ločenská komunikácia pre 

2.roč.obchodných 

akadémií SPN Ba 2005 

E.Mistrík:Základy estetiky 

a etikety,SPN Ba 1994 

PC 

Videotechni

ka 

Flipchart 

CD,DVD,fixky,papier,

magnetky 

Videofilm, 

zahraničné 

časopisy, 

Internet, 

knižnica 
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ROČNÍK:  Prvý 

ROZPIS UČIVA V PREDMETE: Komunikácia                                                                          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 

I. OSOBNOSŤ  
8 

 

 
 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Všeobecná 

charakteristika 

osobnosti 

Štruktúra osobnosti 

Vlastnosti osobnosti 

Sebareflexia 

a poznávanie iných 

 

 

 

 

     1 

 

1 

4 

2 

 

 

 

 

 

 

Odborné predmety 

Prax 

 

 

- vedieť 

identifikovať 

silné a slabé 

stránky svojej 

osobnosti 

- naučiť sa 

prostredníctvom 

sebareflexie 

poznávať 

osobnosť iných 

- dokázať 

predvídať 

a odhadovať 

konanie 

a správanie ľudí 

v živote 

Vie bez 

problémov 

charakterizovať 

osobnosť a jej 

vlastnosti 

Vie vysvetliť 

význam vlastností 

osobnosti v živote 

Dokáže byť 

zdravo 

sebakritický 

a tolerantný k 

iným 

 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne individuálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Testy 

Písomná práca 

Modelové situácie 

II. JEDNOTLIVEC 

A KOMUNIKÁCIA 
6  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

  Verbálna 

a neverbálna 

3 

1 

 

Slovenský jazyk 

- vedieť 

porovnať  

- vie bez 

problémov 
Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Modelové situácie 
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komunikácia 

Komunikačné 

zručnosti 

Spätná väzba, 

interakcia 

 

 

Stres v komunikácii, 

bariéry 

1 

 

1 

 

 

a literatúra 

 

 

Prax 

význam 

verbálnej 

a neverbálnej 

komunikácie v 

živote 

- ovládať reč 

svojho tela 

- osvojiť si 

komunikačné 

zručnosti 

- popísať 

spoločenskú 

etiketu 

- vysvetliť 

príčiny, 

príznaky 

a prevenciu 

stresu v 

komunikácii 

porovnať 

verbálnu 

a neverbálnu 

komunikáciu 

- ovláda základné 

komunikačné 

zručnosti 

 - vie sa 

spoločensky 

správať 

 - dokáže riešiť 

stresové situácie 

efektívne bez 

urážania 

Ústne individuálne 

skúšanie 

Testy 

III. SPOLOČENSKÝ 

KONTAKT 
     9  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Štyri K komunikácie 

Komunikácia na 

pracovisku 

Komunikácia so 

zákazníkom 

 

Komunikácia na 

verejnosti 

1 

2 

       

      2  

 

        

        

 

     1 

 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

 

Odborné predmety 

 

Prax 

 

 

-  vedieť 

popísať 

podstatu 

fungovania 

komunikácie 

- vedieť popísať 

komunikáciu 

v pracovných 

vzťahoch 

- vedieť 

prispôsobiť 

- vie bez 

problémov 

vymenovať 

dôležité zložky 

komunikácie 

- vie vysvetliť 

rozdiel 

v komunikácii 

podľa pracovného 

zaradenia 

- dokáže sa 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne individuálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

Písomná práca 

Skupinová práca 
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Etiketa 
     3 

       

komunikáciu 

klientovi podľa 

rôznych kritérií 

 

správať 

empaticky 

IV. KONFLIKTY 10  Žiak má: Žiak:   

 Pojem a rozdelenie 

konfliktov 

Príčiny konfliktov 

Riešenia konfliktov 

Asertivita- prevencia 

konfliktov 

2 

     2  

 

3 

3 

  

 

Prax 

- dokázať  

predvídať 

konflikty  

- rozlišovať 

konflikty 

- vedieť riešiť 

konfliktné 

situácie 

v osobnom 

i pracovnom 

živote 

- vie vysvetliť 

53príčiny 

konfliktov 

- ovláda stratégiu 

riešenia 

konfliktov 

- dokáže riešiť 

konflikty 

- dokáže sa 

asertívne správať 

pri riešení 

konfliktov 

Ústne individuálne 

skúšanie 

Skupinové 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Skupinová práca 

Práca vo dvojiciach 
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ROČNÍK: Druhý 

ROZPIS UČIVA V PREDMETE: Komunikácia 1 hodina týždenne, 

spolu 33 

vyučovacích hodín  

 Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie 

výstupy 

Kritériá 

hodnotenia 

54vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

I. 
ÚSPECH 

A KARIÉRA 

13  
Žiak má Žiak: 

 
 

 Psychológia práce                                                                                                                                                                                                                

Motivácia na 

pracovisku 

Cesta k úspešnej 

kariére 

Osobný rast 

Príprava na pohovor 

a konkurz 

6 

1 

2 

2 

 

2 

 

Odborné predmety 

Prax 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

 

- ovládať 

základné 

pojmy zo 

psychológie 

práce 

 

- ovládať 

pravidlá 

tvorby 

profesionálnej 

kariéry 

- má vedieť 

plánovať svoj 

osobný 

i pracovný 

život 

- je pripravený 

na konkurz do 

zamestnania 

- ovláda základné 

pojmy        zo 

psychológie práce 

 

 

- vie vysvetliť 

pojmy motivácia, 

úspech a kariéra 

- vie sa zdravo 

sebarealizovať 

a presadiť 

- vie napísať 

životopis a viesť 

konštruktívny 

dialóg 

Písomné skúšanie 

Ústne individuálne 

skúšanie 

Projekty 

 

 

Práca vo dvojiciach 

Didaktický test 

Ústna odpoveď 

Prezentácia 

projektov 

 

 

Prezentácia práce 

dvojíc 

II. 
ORGANIZOVANIE 

PODUJATIA 

8  
Žiak má: Žiak:   
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 Projekt a prezentácia 

Organizačné 

zabezpečenie 

podujatia 

Realizácia podujatia 

Pracovné stretnutie, 

obchodné rokovanie 

2 

2 

 

2 

2 

 

Odborné predmety 

Prax 

- vedieť 

prezentovať 

vlastný projekt 

- aktívne 

prispieť pri 

príprave, 

organizácii 

a realizácii 

podujatia 

- vie vysvetliť 

prípravu projektu 

a zásady 

efektívnej 

prezentácie 

- vie správne 

komunikovať  
 

Ústne individuálne 

skúšanie 

 Písomné skúšanie 

Ústna odoveď  

Didaktický test 

III. 
INTERKULTÚRNA 

KOMUNIKÁCIA 

12  
Žiak má: Žiak:   

                                                                                                                                                                          

Psychológia trhu 

Pôsobenia na 

zákazníka a jeho 

ovplyvňovanie 

Profil osobnosti 

pracovníka 

v spoločnom  

stravovaníStyk so 

zákazníkom 

Správanie pracovníka 

v štandardných 

situáciách 

Správanie pri 

spoločenských 

podujatiach 

Komunikácia 

s cudzincami   

 

2 

2 

 

1 

 

 

1 

2 

 

2 

 

1 

 

 

 

Prax 

Odborné predmety 

 

- vedieť urobiť 

analýzu 

správania 

zákazníka, 

jeho potrieb 

motívov, 

záujmov 

- ovládať 

spôsoby 

pôsobenia na 

zákazníka 

-pochopiť 

profil 

osobnosti 

pracovníka 

v spoločnom 

stravovaní    

 

 

 

- vie urobiť 

analýzu správania 

zákazníka, jeho 

potrieb motívov, 

záujmov 

- ovláda  spôsoby 

pôsobenia na 

zákazníka 

-pochopil profil 

osobnosti 

pracovníka 

v spoločnom 

stravovaní    

- ovláda správny 

postup pri styku 

so zákazníkom 

 

 

 

Ústne individuálne 

skúšanie 

Písomné skúšanie 

Projekty a referáty 

 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia 

projektov  

a referátov 
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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). Prípravu 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. Hodnotiacu škálu si volí 

vyučujúci. Hodnotenie doplňuje aj individuálnymi a skupinovými výstupmi žiaka z modelových situácií, hodnotí aj prezentáciu žiaka, jeho 

správanie v škole, aj na exkurziách a podujatiach v kultúrnych a verejných zariadeniach .Komplexné hodnotenie ovplyvňuje aj samostatný 

a tvorivý prístup žiaka k riešeniu problémov v Komunikácii.  
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Názov predmetu Náuka o výžive 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích 

hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov učebného odboru 6444 H čašník, servírka 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti – Teoretické vzdelávanie  - ŠVP 64 

Ekonomika a organizácia, obchod a služby II, ktorú sme uplatnili pri tvorbe vyučovacieho 

predmetu. Jeho výučba je orientovaná do 1. ročníka štúdia.  

Odborný predmet Náuka o výžive v učebnom odbore rozvíja, rozširuje a prehlbuje 

učivo chémie a biológie človeka. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma 

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

úzko súvisia s príjmom a využitím potravy v organizme a  s jej vplyvom na zdravie človeka. 

Učivo sa skladá z poznatkov o základnej stavbe a funkcii tráviacej sústavy, o úlohe iných 

telových sústav pri látkovej premene, o látkovom a energetickom  metabolizme , o zásadách 

správnej výživy, o nových  trendoch  v stravovaní, o ochoreniach spôsobených  nesprávnou 

výživou a o zostavovaní jedálnych lístkov pre rôzne druhy diét. 

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

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

proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov.  

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

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

a zručnosti  v oblasti zdravej výživy, aby tieto mohli využiť aj v občianskom živote, ako pri 

svojom stravovaní, tak aj  v oblasti spoločného stravovania a tiež, aby dokázali usmerňovať 

výživové povedomie ľudí vo svojom okolí.  

Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný s odbornými vyučovacími predmetmi 

technológia prípravy pokrmov, náuka o potravinách a chémia.   

Metódy, formy a prostriedky vyučovania majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností 

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

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

spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať 

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

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

riadeného rozhovoru, preferujeme prácu s učebnicami a počítačom. Vhodné sú aj rôzne 

odborné časopisy s tematikou výživy.  

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu patria aj pozorovanie 

činnosti tráviacej sústavy a priebehu civilizačných chorôb súvisiacich s výživou zaznamenané 

na CD nosičoch, preto využitie počítačov a internetu tiež prestavuje možnosti simulácie 

fyziológie a biochémie výživy a porúch, súvisiacich s nimi.  

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

Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. 
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Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. Výučba bude prebiehať v bežnej 

triede.  

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu Náuka o výžive je poskytnúť žiakom  súbor vedomostí, 

zručností a kompetencií o význame výživy pre zdravie, naučiť žiakov zodpovednosti  za svoje 

vlastné zdravie i zdravie verejnosti. Predmet má vytvoriť správny postoj mladého človeka 

k výžive a ku kvalite, tak vlastných ako aj ponúkaných stravovacích zvyklostí, formovať 

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

v ďalšom vzdelávaní, odbornej praxi  a v občianskom živote.  

Vzdelávanie smeruje k tomu, aby žiaci dokázali: popísať stavbu a funkciu tráviacej 

sústavy,  vysvetliť úlohu ďalších sústav pri látkovej premene, charakterizovať látkový 

a energetický metabolizmus , uviesť zásady správnej výživy, chápať otázky vzniku 

civilizačných porúch zdravia a princípy ich prevencie, charakterizovať rôzne stravovacie 

zvyklosti, zdôvodniť požiadavky na výživu rôznych  skupín ľudí podľa veku, stavu a zdravia, 

zostaviť jedálne lístky pre rôzne druhy diét, ovládať výpočty   energetickej  a biologickej  

hodnoty  jedál. Žiaci nadobudnú presvedčenie o užitočnosti teoretických poznatkov 

a praktických zručností, že poznanie základov náuky o výžive  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 využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 

kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

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

každý každému porozumel, 

 vyjadriť alebo formulovať vlastný názor a záver,  

 kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), 

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

 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 

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

 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

 

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód 

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

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

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

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

informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 

 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 

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

problému. 
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Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód 

a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

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

k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

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

a spoluzodpovednosť za prevenciu pred civilizačnými chorobami v dôsledku nesprávnej 

výživy  
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Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Úvod do predmetu  Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Fyziológia výživy  Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna –  riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Biochémia výživy  Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Zásady správnej výživy  Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Civilizačné ochorenia a ich 

liečba výživou  

 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Alternatívne stravovanie, 

aplikovaná výživa   

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Energetická a výživová 

hodnota jedla  

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

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, ... 

Úvod  Úradníčková J., 

Marenčáková J., 

Jurgová O.: Potraviny 

a výživa I. SPN. 

Bratislava 2007 

Šimončič, R.-

Kružliak.P.: Výživa,  

5. vydanie, Bratislava: 

SPN 1993 

Odborné časopisy  

Dataprojektor  

PC 

Tabuľa  

Videotechnika  

 Internet  

 

Fyziológia výživy  Jurgová O., 

Marenčáková J.,  

Úradníčková J.: 

Potraviny a výživa II. 

1.vydanie, Prešov: 

Polygraf print s.r.o., 

2008 

Šimončič, R.-

Kružliak.P.: Výživa, 5. 

vydanie, Bratislava: 

SPN 1993 

Odborné časopisy  

Dataprojektor 

PC 

Tabuľa 

Videotechnika  

 Internet 

CD – Bol raz 

jeden život  

Biochémia výživy  Úradníčková J., 

Marenčáková J., 

Jurgová O.: Potraviny 

a výživa I. SPN. 

Bratislava 2007 

Jurgová O., 

Marenčáková J.,  

Úradníčková J.: 

Potraviny a výživa II. 

1.vydanie, Prešov: 

Polygraf print s.r.o., 

2008 

Šimončič, R.-

Kružliak.P.: Výživa, 5. 

vydanie, Bratislava: 

SPN 1993 

Odborné časopisy  

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

Tabuľa 

 

Tabuľky 

výživových 

hodnôt 

potravín 

  

Internet 

Knižnica 

 

Zásady správnej 

výživy  

Úradníčková J., 

Marenčáková J., 

Dataprojektor 

Videotechnika  

Vzorky 

biopotravín 

Internet 

Knižnica 
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Jurgová O.: Potraviny 

a výživa I. SPN. 

Bratislava 2007 

Jurgová O., 

Marenčáková J.,  

Úradníčková J.: 

Potraviny a výživa II. 

1.vydanie, Prešov: 

Polygraf print s.r.o., 

2008 

Šimončič, R.-

Kružliak.P.: Výživa, 5. 

vydanie, Bratislava: 

SPN 1993 

Odborné časopisy  

PC 

Tabuľa 

 

Vzorky 

výživových 

doplnkov  

Civilizačné 

ochorenia a ich 

liečba výživou  

Úradníčková J., 

Marenčáková J., 

Jurgová O.: Potraviny 

a výživa I. SPN. 

Bratislava 2007 

Jurgová O., 

Marenčáková J.,  

Úradníčková J.: 

Potraviny a výživa II. 

1.vydanie, Prešov: 

Polygraf print s.r.o., 

2008 

 Šimončič, R.-

Kružliak.P.: Výživa, 5. 

vydanie, Bratislava: 

SPN 1993 

Odborné časopisy 

 

Videotechnika  

PC 

Tabuľa 

 

Plagáty Internet 

Knižnica 

 

Alternatívne 

stravovanie, 

aplikovaná výživa  

Úradníčková J., 

Marenčáková J., 

Jurgová O.: Potraviny 

a výživa I. SPN. 

Bratislava 2007 

Jurgová O., 

Marenčáková J.,  

Úradníčková J.: 

Potraviny a výživa II. 

1.vydanie, Prešov: 

Polygraf print s.r.o., 

2008 

 Šimončič, R.-

Kružliak.P.: Výživa, 5. 

vydanie, Bratislava: 

SPN 1993 

Odborné časopisy 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

Tabuľa 

 

Tabuľky 

výživových 

hodnôt 

potravín 

  

 

Internet 

Knižnica 

Energetická Úradníčková J., Dataprojektor Tabuľky Internet 
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a výživová 

hodnota jedla   

Marenčáková J., 

Jurgová O.: Potraviny 

a výživa I. SPN. 

Bratislava 2007 

Jurgová O., 

Marenčáková J.,  

Úradníčková J.: 

Potraviny a výživa II. 

1.vydanie, Prešov: 

Polygraf print s.r.o., 

2008 

Odborné časopisy 

Videotechnika  

PC 

Tabuľa 

 

výživových 

hodnôt 

potravín 

  

Knižnica 
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ROČNÍK: Prvý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Náuka o výžive 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Úvod do predmetu   1   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Význam náuky o 

výžive 

1 Náuka o potravinách   

Technológia prípravy 

pokrmov  

 

 

 Objasniť úlohu 

predmetu 

 Uviesť vzťahy 

s ostatnými 

predmetmi a 

praxou 

 Objasnil úlohu 

predmetu 

 Uviedol vzťahy 

s ostatnými 

predmetmi a 

praxou 

Frontálne 

ústne 

skúšanie 

 

 

Ústne odpovede 

 

Fyziológia výživy 
11  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Tráviaca sústava  

 

4 Chémia 

Náuka o potravinách   

 

 

 

 Vysvetliť úlohu 

tráviacej sústavy 

 Opísať stavbu 

a význam ústnej 

dutiny, žalúdka, 

tenkého a hrubého 

čreva 

 Vysvetliť význam 

pečene, žlčníka 

a pankreasu pri 

trávení 

 Opísať proces 

vstrebávania 

 Vysvetlil úlohu 

tráviacej sústavy 

 Opísal stavbu 

a význam ústnej 

dutiny, žalúdka, 

tenkého a hrubého 

čreva 

 Vysvetlil význam 

pečene, žlčníka 

a pankreasu pri 

trávení 

 Opísal proces 

vstrebávania 

Frontálne 

ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

skúšanie 

 

 

 

Ústne odpovede 

 

Písomná práca 
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 Uviesť prehľad 

trávenia 

  

 Uviedol prehľad 

trávenia 

 

 Nervová sústava  

 

1   Popísať stavbu 

nervovej sústavy 

 Vysvetliť vplyv 

nervovej sústavy na 

vylučovanie 

tráviacich štiav, na 

premenu a výmenu 

látok  

 Popísal stavbu 

nervovej sústavy 

 Vysvetlil vplyv 

nervovej sústavy 

na vylučovanie 

tráviacich štiav, na 

premenu a výmenu 

látok 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

Písomná práca 

 Obehový systém 1  Opísať zloženie 

obehového systému 

 Vysvetliť úlohu 

obehového systému 

pri látkovej výmene 

v bunkách 

 Opísal zloženie 

obehového 

systému 

 Vysvetlil úlohu 

obehového 

systému pri 

látkovej výmene v 

bunkách 

Frontálne 

ústne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 Vylučovacia 

sústava 

1  Opísať stavbu 

vylučovacej 

sústavy 

 Vysvetliť úlohu 

vylučovacej 

sústavy v procese 

látkového 

metabolizmu 

 Opísal stavbu 

vylučovacej 

sústavy 

 Vysvetlil úlohu 

vylučovacej 

sústavy v procese 

látkového 

metabolizmu 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď 
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 Dýchacia 

sústava 

1  Opísať stavbu 

dýchacej sústavy 

 Vysvetliť úlohu 

dýchacej sústavy 

v procese látkového 

metabolizmu 

 Opísal stavbu 

dýchacej sústavy 

 Vysvetlil úlohu 

dýchacej sústavy 

v procese 

látkového 

metabolizmu 

Frontálne 

ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 

Písomná práca 

 Význam 

hormónov 

v látkovej 

premene 

3  Charakterizovať 

hormóny  

 Vysvetliť pojem 

žľazy s vnútorným 

vylučovaním 

 Vysvetliť význam 

hormónov 

jednotlivých žliaz  

 Charakterizoval 

hormóny  

 Vysvetlil pojem 

žľazy s vnútorným 

vylučovaním 

 Vysvetlil význam 

hormónov 

jednotlivých žliaz  

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

  

Didaktický test 

 

Biochémia výživy  
6  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Látkový 

a energetický 

metabolizmus  

 

2 
 

Chémia  

Náuka o potravinách   

 

 

 

 

 

 

 Charakterizovať 

látkový 

a energetický 

metabolizmus  

 Opísať premenu 

tukov, cukrov 

a bielkovín  

 Vysvetliť význam 

premeny energie  

 

 Charakterizoval 

látkový 

a energetický 

metabolizmus  

 Opísal premenu 

tukov, cukrov 

a bielkovín  

 Vysvetlil význam 

premeny energie  

 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

  

 

Písomná práca 
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 Význam 

a premena 

minerálnych solí  

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uviesť význam vo 

výžive Na, K, Cl, 

soli, Ca, P, Mg, 

ostatných 

minerálnych 

a stopových prvkov 

a ich výskyt 

v potravinách  

 Vysvetliť premenu 

minerálnych solí  

 Uviedol význam vo 

výžive  Na, K, Cl, 

soli, Ca, P, Mg, 

ostatných 

minerálnych 

a stopových prvkov  

a ich výskyt 

v potravinách  

 Vysvetlil premenu 

minerálnych solí  

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 

Didaktický test 

 

 

 Vitamíny vo 

výžive  

 

2  Vysvetliť význam 

vitamínov vo 

výžive  

 Uviesť rozdelenie 

vitamínov  

 Pomenovať 

poruchy 

z nedostatku 

a prebytku 

vitamínov  

 Uviesť výskyt 

jednotlivých 

vitamínov 

v potravinách a ich 

význam pre zdravie  

 Vysvetlil význam 

vitamínov vo 

výžive  

 Uviedol rozdelenie 

vitamínov  

 Pomenoval 

poruchy 

z nedostatku 

a prebytku 

vitamínov  

 Uviedol výskyt 

jednotlivých 

vitamínov 

v potravinách a ich 

význam pre zdravie  

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

  

 

Didaktický test 

 

Písomná práca 

Zásady správnej 

výživy  
4  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
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 Správna 

a nesprávna 

výživa  

 

2 Náuka o potravinách   

Chémia 

 

Komunikácia 

 Vysvetliť pojem 

racionálna výživa  

 Vymenovať 

zásadotvorné 

a kyselinotvorné 

potraviny  

 Vysvetliť význam 

výživových 

odporúčaných 

dávok  

 Charakterizovať 

nevyváženú výživu 

a jej následky  

 Objasniť hlad, 

anorexiu a ich 

následky  

 Vysvetliť význam 

denného pitného 

režimu 

 Vysvetliť vplyv 

alkoholu na 

organizmus 

 Vysvetlil pojem 

racionálna výživa  

 Vymenoval 

zásadotvorné 

a kyselinotvorné 

potraviny  

 Vysvetlil význam 

výživových 

odporúčaných 

dávok  

 Charakterizoval 

nevyváženú výživu 

a jej následky  

 Objasnil hlad, 

anorexiu a ich 

následky  

 Vysvetlil význam 

denného pitného 

režimu 

 Vysvetlil vplyv 

alkoholu na 

organizmus  

Ústne 

skúšanie 

  

 

Ústne odpovede 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentácie 

žiakov 
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 Ďalšie zložky  

zdravej výživy  

 

2  Objasniť význam 

vlákniny vo výžive  

 Vymenovať 

potraviny bohaté na 

vlákninu  

 Charakterizovať 

biopotraviny  

 Charakterizovať 

výživové doplnky  

 Objasnil význam 

vlákniny vo výžive  

 Vymenoval 

potraviny bohaté 

na vlákninu  

 Charakterizoval 

biopotraviny  

 Charakterizoval 

výživové doplnky  

 

Ústne 

skúšanie 

 Písomné 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Písomná práca 

Civilizačné 

ochorenia a ich 

liečba výživou  

4  
 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Druhy civilizačných 

ochorení a ich liečba 

výživou 

 
Technológia prípravy  

pokrmov 

Náuka o potravinách   

 

Komunikácia 

  

 

 

 

 Definovať tučnotu  

 Vysvetliť následky 

tučnoty na zdravie 

 Odporučiť správnu 

liečbu tučnoty   

 Charakterizovať 

srdcovo cievne 

ochorenia, ich 

príčiny a liečbu 

výživou   

 Charakterizovať 

cukrovku a výživu 

vhodnú ako liečbu 

aj ako prevenciu  

 Charakterizovať 

rakovinu a možnú 

liečbu výživou 

 Definoval  tučnotu 

 Vysvetlil následky 

tučnoty na zdravie 

človeka 

 Odporučil správnu 

liečbu tučnoty   

 Charakterizoval 

srdcovo cievne 

ochorenia, ich 

príčiny a liečbu 

vhodnou výživou   

 

 Charakterizoval 

cukrovku a výživu 

vhodnú ako liečbu 

aj ako prevenciu  

 Charakterizoval 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Frontálne 

ústne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 

Písomná práca 

Ústne odpovede 
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 Vymenovať 

ochorenia 

dýchacích ciest 

a možnosti liečby 

stravou 

 Uviesť ochorenia 

pohybového 

aparátu a možnosti 

liečby výživou  

 Charakterizovať 

alergie a iné 

civilizačné choroby 

 Uviesť možnosti 

ich liečby stravou   

 

rakovinu a možnú 

liečbu výživou 

 Vymenoval 

ochorenia 

dýchacích ciest 

a možnosti liečby 

stravou 

 Uviedol ochorenia 

pohybového 

aparátu a možnosti 

liečby výživou  

 Charakterizoval 

alergie a iné 

civilizačné choroby 

 Uviedol možnosti 

ich liečby stravou   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentácie 

žiakov 

 

Alternatívne 

stravovanie, 

aplikovaná výživa 

5  
 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 

Alternatívne 

stravovanie 

 

3 
Technológia  prípravy  

pokrmov 

 

Náuka o potravinách 

  

 

Komunikácia 

 

 

 Charakterizovať 

vegetariánstvo, 

makrobiotiku a 

delenú stravu  

z hľadiska stravy a 

významu pre 

organizmus 

 

 Charakterizoval 

vegetariánstvo, 

makrobiotiku a 

delenú stravu  

z hľadiska stravy a 

významu pre 

organizmus 

 

Ústne 

skúšanie 

Frontálne 

ústne 

skúšanie 

 

 

Ústne odpovede 

 

 

 

 

 

Prezentácie 

žiakov 
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Aplikovaná výživa 

 

2 
  Objasniť výživu 

tehotných 

a dojčiacich žien  

 Charakterizovať 

výživu detí 

a mládeže 

 Zdôvodniť výživu 

starých ľudí 

 Charakterizovať 

liečebnú výživu 

 Odporučiť vhodné 

a nevhodné jedlá 

pri základných 

diétach 

 

 Objasnil výživu 

tehotných 

a dojčiacich žien  

 Charakterizoval 

výživu detí 

a mládeže 

 Zdôvodnil výživu 

starých ľudí 

 Charakterizoval 

liečebnú výživu 

 Odporučil vhodné 

a nevhodné jedlá 

pri základných 

diétach 

 

  

Energetická 

a výživová hodnota 

jedla 

2  
 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Práca s tabuľkami 
1 

Technológia prípravy  

pokrmov 

Náuka o potravinách   

  

 

 

 Ovládať prácu 

s tabuľkami hodnôt 

potravín 

 Odporučiť vhodné 

a nevhodné jedlá 

pri základných 

diétach 

 

 Ovládal prácu 

s tabuľkami hodnôt 

potravín 

 Odporučil vhodné 

a nevhodné jedlá 

pri základných 

diétach 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Písomná práca 
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Výpočty  
1   Ovládať výpočty  

energetickej 

a biologickej 

hodnoty jedál  

 Ovládať výpočet 

dennej energetickej 

hodnoty jedla 

 

 Ovládal výpočty  

energetickej 

a biologickej 

hodnoty jedál  

 Ovládal výpočet 

dennej energetickej 

hodnoty jedla 

 

  

 

 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

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

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

v rámci tematických listov. 

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

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

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

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

testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom.  
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Názov predmetu Náuka o potravinách 

Časový rozsah výučby 1,1,1 hodina týždenne, spolu 96 

vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý, tretí 

Kód a názov učebného odboru 6444 H Čašník - servírka 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti – Teoretické/odborné/ vzdelávanie -  ŠVP 64 

Ekonomika a organizácia, obchod a služby II, ktorú sme uplatnili pri tvorbe vyučovacieho 

predmetu. Jeho výučba je orientovaná do 1. 2.  a 3. ročníka štúdia.  

Odborný predmet Náuka o potravinách v učebnom odbore rozvíja, rozširuje a prehlbuje učivo 

chémie. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy). Vedomosti 

a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko súvisia so 

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

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

potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu, pochutinách a koreninách, mliečnych 

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

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

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

proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov.  

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

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

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

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

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

k hospodárnemu využívaniu potravín.  

Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný s odbornými vyučovacími predmetmi 

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

Metódy, formy a prostriedky vyučovania majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností 

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

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

spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať 

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

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

riadeného rozhovoru, preferujeme prácu s učebnicami a počítačom. Odporúčajú sa aj rôzne 

odborné časopisy s gastrotematikou.  

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu 

potraviny proporcionálne zastúpenie a prepojenie praktického a teoretického poznávania. 

Dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, 

upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov je aj riešenie kvantitatívnych 

a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov, úloh komplexného charakteru, 
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ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci 

medzipredmetových vzťahov.   

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

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

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

tiež prestavuje možnosti simulácie experimentov.  

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

Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. 

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

triede.  

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu Náuka o potravinách je poskytnúť žiakom  súbor vedomostí, 

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

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

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

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

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

ovládať základné zmyslové skúšky akosti a zásady dodržiavania doby spotreby. 
 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 

kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

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

každý každému porozumel, 

 vyjadriť alebo formulovať vlastný názor a záver,  

 kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), 

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

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 

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

 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód 

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

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

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

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

informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 

 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 

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

problému. 
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Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód 

a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

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

k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

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

a spoluzodpovednosť za prevenciu pred civilizačnými chorobami v dôsledku nesprávnej 

výživy  

 
 

Výkonové štandardy 
Absolvent má: 

- vysvetliť zásady osobnej a prevádzkovej hygieny, 

- používať predpisy HACCP, 

- popísať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

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

- vysvetliť spôsoby ochrany vlastností potravín, 

- zhodnotiť kvalitu potravín, 

- spoznať základné potraviny a nápoje, ich charakteristiku a zloženia, základné zmyslové                  

   skúšky akosti, dodržiavanie doby spotreby. 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Potraviny 

Energetická a biologická 

hodnota potravín 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a PC 

Potraviny rastlinného 

pôvodu 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a PC 

Potraviny živočíšneho 

pôvodu 

Mlieko, vajcia 

 

 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Mäso  Informačnoreceptívna -  

výklad 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
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Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a PC 

Mäsové výrobky Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Hydina, zverina, ryby, 

kôrovce a mäkkýše 

 

 

 

Tuky 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a PC 

Pochutiny, kypriace 

prostriedky a sladidlá 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Nápoje Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a PC 

 

 

Učebné zdroje 

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

 

Názov 

tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie 

zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

Potraviny  Úradníčková J., 

Marenčáková J., 

Jurgová O.: Potraviny 

a výživa I. SPN. 

Bratislava 2007 

Jurgová O., 

Úradníčková J.: Náuka 

o potravinách. SPN. 

Bratislava 2004 

Schaller, Forró, 

Kružiak: Potraviny 

a nápoje 1, 2. 

Dataprojektor  

PC 

Tabuľa 

Videotechnika  

Vzorky 

potravín 

Vzorky 

surovín 

Ochranné 

pomôcky 

Internet  

CD – zdroje 

potravín  
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Bratislava 1987 

Odborné časopisy  

Energetická 

a biologická 

hodnota potravín 

Úradníčková J., 

Marenčáková J., 

Jurgová O.: Potraviny 

a výživa I. SPN. 

Bratislava 2007 

Schaller, Forró, 

Kružiak: Potraviny 

a nápoje 1, 2. 

Bratislava 1987 

Odborné časopisy  

Dataprojektor 

PC 

Tabuľa 

Videotechnika  

Chemické 

tabuľky 

 

 

Potraviny 

rastlinného 

pôvodu 

Úradníčková J., 

Marenčáková J., 

Jurgová O.: Potraviny 

a výživa I. SPN. 

Bratislava 2007 

Jurgová O., 

Úradníčková J.: Náuka 

o potravinách. SPN. 

Bratislava 2004 

Schaller, Forró, 

Kružiak: Potraviny 

a nápoje 1, 2. 

Bratislava 1987 

Odborné časopisy  

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

Tabuľa 

 

Vzorky 

surovín 

Ochranné 

pomôcky 

CD – 

spracovanie 

rastlinných 

plodov 

Potraviny 

živočíšneho 

pôvodu 

Úradníčková J., 

Marenčáková J., 

Jurgová O.: Potraviny 

a výživa I. SPN. 

Bratislava 2007 

Jurgová O., 

Úradníčková J.: Náuka 

o potravinách. SPN. 

Bratislava 2004 

Schaller, Forró, 

Kružiak: Potraviny 

a nápoje 1, 2. 

Bratislava 1987 

Odborné časopisy 

 

Videotechnika  

PC 

Tabuľa 

 

Vzorky 

surovín 

Ochranné 

pomôcky 

CD – 

spracovanie 

živočíšnych 

organizmov 

Tuky  Úradníčková J., 

Marenčáková J., 

Jurgová O.: Potraviny 

a výživa I. SPN. 

Bratislava 2007 

Schaller, Forró, 

Kružiak: Potraviny 

a nápoje 1, 2. 

Bratislava 1987 

Odborné časopisy 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

Tabuľa 

 

Vzorky  

Ochranné 

pomôcky 
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Mäso  Jurgová O., 

Úradníčková J.: Náuka 

o potravinách. SPN. 

Bratislava 2004 

Schaller, Forró, 

Kružiak: Potraviny 

a nápoje 1, 2. 

Bratislava 1987 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

Tabuľa 

 

Vzorky  

Ochranné 

pomôcky 

Internet 

CD 

Mäsové výrobky Jurgová O., 

Úradníčková J.: Náuka 

o potravinách. SPN. 

Bratislava 2004 

Schaller, Forró, 

Kružiak: Potraviny 

a nápoje 1, 2. 

Bratislava 1987 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

Tabuľa 

 

Vzorky  

Ochranné 

pomôcky 

 

Hydina, zverina, 

ryby, kôrovce a 

mäkkýše 

Jurgová O., 

Úradníčková J.: Náuka 

o potravinách. SPN. 

Bratislava 2004 

Schaller, Forró, 

Kružiak: Potraviny 

a nápoje 1, 2. 

Bratislava 1987 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

Tabuľa 

Vzorky  

Ochranné 

pomôcky 

Internet 

 

 

 

 

 

 

 

Pochutiny, 

kypriace 

prostriedky a 

sladidlá 

Úradníčková J., 

Marenčáková J., 

Jurgová O.: Potraviny 

a výživa I. SPN. 

Bratislava 2007 

Jurgová O., 

Úradníčková J.: Náuka 

o potravinách. SPN. 

Bratislava 2004 

Schaller, Forró, 

Kružiak: Potraviny 

a nápoje 1, 2. 

Bratislava 1987 

Odborné časopisy  

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

Tabuľa 

 

Vzorky  

Ochranné 

pomôcky 

 

Nápoje Jurgová O., 

Úradníčková J.: Náuka 

o potravinách. SPN. 

Bratislava 2004 

Schaller, Forró, 

Kružiak: Potraviny 

a nápoje 1, 2. 

Bratislava 1987 

Odborné časopisy 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

Tabuľa 

  

Schéma  Internet 

CD  
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ROČNÍK: Prvý 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  Náuka o potravinách 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 

Potraviny  10   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Pôvod, druhy 

a charakteristika 

potravín 

 

2 
 

Chémia 

 

Náuka o výžive 

 

 

 Rozlišovať 

a charakterizovať 

potraviny z hľadiska 

pôvodu, druhu 

 Bez problémov 

charakterizoval pôvod 

potravín 

 Správne vysvetlil druhy 

potravín 

Ústne  skúšanie 

 

Ústne odpovede  

 

 Zloženie potravín  

 

5  Popísať zloženie 

potravín 

 Vysvetliť význam 

bielkovín, lipidov 

a sacharidov vo výžive 

 Vysvetliť rozdelenie 

a význam vitamínov, 

minerálnych látok, 

vody a vláknin vo 

výžive  

 

 Popísal zloženie 

potravín  

 Vedel vysvetliť 

význam bielkovín, 

lipidov a sacharidov vo 

výžive a aplikoval 

vedomosti z chémie 

 Správne popísal 

rozdelenie a dôležitosť 

vitamínov, minerálnych 

látok, vody a vláknin 

vo výžive  

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne odpovede  

 

Didaktický test 
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 Skladovanie 

a konzervovanie 

potravín 

 

2  Popísať zásady 

skladovania potravín 

a jeho podmienky  

 Vysvetliť požiadavky 

na skladovanie 

niektorých druhov 

potravín 

 Popísať jednotlivé 

druhy konzervovania 

potravín 

 Uviesť najrozšírenejšie 

nákazy potravín 

 Popísal všeobecné 

zásady skladovania 

potravín a jeho 

podmienky 

 Správne uviedol 

požiadavky 

skladovania 3 druhov 

potravín 

 Popísal základné druhy 

konzervovania potravín 

 Uviedol 5 

najrozšírenejších príčin 

nákazy potravín 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede  

 

 Hygiena pri práci 

s potravinami 

(HACCP) 

a bezpečnosť pri práci 

 

 

 

1  Vysvetliť hygienu pri 

práci s potravinami 

 Zvládnuť základne 

bezpečnostné predpisy  

 Správne vysvetlil 

hygienu pri práci 

s potravinami 

 Zvládol základné 

bezpečnostné predpisy  

Ústne  skúšanie 

 

Ústne odpovede  

 

Energetická a biologická 

hodnota potravín 
4  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Biologická hodnota 

potravín 

 

2  

Chémia 

 

Náuka o výžive 

 

 

 

 Vysvetliť pojem 

biologická hodnota 

potravín  

 Uviesť jednotku 

biologickej hodnoty 

potravín a vysvetliť 

väzbu na príslušné 

skupiny živín 

 

 Vysvetlil správne 

pojem biologická 

hodnota potravín 

 Vedel jednotku 

biologickej hodnoty 

potravín a správne 

vysvetlil jej väzbu na 

základné skupiny živín 

Frontálne ústne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 
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 Energetická a 

výživová hodnota 

potravín 

 

2 
 

 

 

 Vysvetliť pojem 

energetická hodnota 

potravín  

 Vysvetliť pojem 

výživová hodnota 

potravín  

 Uviesť jednotky 

energetickej 

a výživovej hodnoty 

potravín a vysvetliť ich 

väzby na príslušné 

skupiny živín 

 Vysvetlil správne 

pojem energetická 

hodnota potravín 

 Vysvetlil správne 

pojem výživová 

hodnota potravín 

 Vedel jednotky 

energetickej a 

výživovej hodnoty 

potravín a správne 

vysvetlil ich väzby na 

základné skupiny živín 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

Potraviny rastlinného 

pôvodu 
19  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Ovocie 

 

3 
 

Chémia 

Technológia  

Náuka o výžive 

Odborný výcvik 

 

 

 

 

 

 Uviesť zloženie, 

rozdelenie a význam 

ovocia vo výžive 

 Popísať rôzne spôsoby 

konzervovania ovocia 

 Objasniť použitie 

ovocia v kuchyni 

 Uviedol zloženie, 

rozdelenie a význam 

ovocia vo výžive 

 Popísal rôzne spôsoby 

konzervovania ovocia 

 Objasnil použitie 

ovocia v kuchyni 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Didaktický test 

 

Prezentácie 

žiakov 

 Zelenina  

 

3  Uviesť zloženie, 

rozdelenie a význam 

zeleniny vo výžive 

 Popísať rôzne spôsoby 

konzervovania zeleniny 

 Objasniť použitie 

zeleniny v kuchyni 

 Uviedol zloženie, 

rozdelenie a význam 

zeleniny vo výžive 

 Popísal rôzne spôsoby 

konzervovania zeleniny 

 Objasnil použitie 

zeleniny v kuchyni 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Didaktický test 

Písomná práca 

 

 Zemiaky  

 

1  Uviesť zloženie, 

rozdelenie a význam 

zemiakov vo výžive 

 Popísať rôzne spôsoby 

uskladnenia zemiakov 

 Objasniť použitie 

zemiakov v kuchyni 

 Uviedol zloženie, 

rozdelenie a význam 

zemiakov vo výžive 

 Popísal rôzne spôsoby 

skladovania zemiakov 

 Objasnil použitie 

zemiakov v kuchyni 

Ústne  skúšanie 

 

Ústne odpovede  
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 Huby  

 

1  Uviesť zloženie, 

rozdelenie a význam 

húb vo výžive 

 Popísať rôzne spôsoby 

konzervovania húb 

 Objasniť použitie húb v 

kuchyni 

 Uviedol zloženie, 

rozdelenie a význam 

húb vo výžive 

 Popísal rôzne spôsoby 

konzervovania húb 

 Objasnil použitie húb v 

kuchyni 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede  

 

 Strukoviny  

 

3  Uviesť zloženie, 

rozdelenie a význam 

strukovín vo výžive 

 Popísať rôzne spôsoby 

konzervovania 

a uskladnenia strukovín 

 Objasniť použitie 

strukovín v kuchyni 

 Uviedol zloženie, 

rozdelenie a význam 

strukovín vo výžive 

 Popísal rôzne spôsoby 

konzervovania 

a uskladnenia strukovín 

 Objasnil použitie 

strukovín v kuchyni 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

 

Ústne odpovede  

Didaktický test 

Písomná práca 

 Obilniny  

 

3  Uviesť zloženie, 

rozdelenie a význam 

obilnín vo výžive 

 Objasniť použitie 

obilnín v kuchyni 

 Uviedol zloženie, 

rozdelenie a význam 

obilnín vo výžive 

 Objasnil použitie 

obilnín v kuchyni 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

 Mlynské a pekárenské 

výrobky, cestoviny 

 

4  Uviesť príklady 

mlynských výrobkov 

a ich použitie v 

stravovaní 

 Uviesť príklady 

pekárenských výrobkov 

a ich použitie 

v stravovaní 

 Uviesť príklady 

rôznych druhov 

cestovinových 

výrobkov a ich použitie 

v stravovaní 

 Uviedol príklady 

mlynských výrobkov 

a ich použitie v 

stravovaní 

 Uviedol príklady 

pekárenských výrobkov 

a ich použitie 

v stravovaní 

 Uviedol príklady 

rôznych druhov 

cestovinových 

výrobkov a ich použitie 

v stravovaní 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Didaktický test 

Písomná práca 

 

 

Prezentácie 

žiakov 
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 Význam potravín 

rastlinného pôvodu vo 

výžive  človeka   

1  

 

 Uviesť výskyt 

jednotlivých vitamínov 

v potravinách a ich 

význam vo výžive 

 Uviesť poruchy 

z nedostatku a prebytku 

vitamínov 

a minerálnych  

látok 

 

 

 Uviedol výskyt 

jednotlivých vitamínov 

v potravinách a ich 

význam vo výžive 

 Uviedol poruchy 

z nedostatku a prebytku 

vitamínov  

  

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 
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ROČNÍK: Druhý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Náuka o potravinách  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 

Potraviny 

živočíšneho pôvodu 
7  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Mlieko a mliečne 

výrobky 

 

6 
 

Chémia 

Technológia  

Náuka o výžive 

Odborný výcvik 

 

 

 Uviesť zloženie 

mlieka 

 Charakterizovať 

jednotlivé zložky 

mlieka 

 Popísať jednotlivé 

spôsoby 

spracovania 

a ošetrovania 

mlieka 

 Uviesť druhy 

a význam mlieka 

vo výžive 

 Vysvetliť princíp 

výroby mliečnych 

výrobkov (jogurty, 

maslo, smotana, 

tvaroh) 

 Popísať vlastnosti, 

druhy a význam 

syrov 

 Uviedol presne 

zloženie mlieka 

 Charakterizoval 

jednotlivé zložky 

mlieka 

 Popísal jednotlivé 

spôsoby 

spracovania 

a ošetrovania 

mlieka 

 Uviedol druhy 

a význam mlieka 

vo výžive 

 Vysvetlil správne 

princíp výroby 

mliečnych 

výrobkov (jogurty, 

maslo, smotana, 

tvaroh) 

 Popísal vlastnosti, 

druhy a význam 

syrov 

Ústne  

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

Didaktický 

test 

Písomná 

práca 

 

 

 

 

 

Prezentácie 

žiakov 
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 Vajcia 

 

1  Uviesť stavbu 

a zloženie vajec 

 Popísať metódy 

zistenia kvality, 

rozdelenia 

a významu vajec 

 Popísať chyby 

vajec  

 Vysvetliť 

skladovanie 

a spôsoby 

konzervovania 

vajec 

 Popísať 

najrozšírenejšiu 

nákazu vajec 

 Uviedol správne 

stavbu a zloženie 

vajec 

 Popísal metódy 

zistenia kvality, 

rozdelenia 

a významu vajec 

 Popísal chyby 

vajec  

 Vysvetlil 

skladovanie 

a spôsoby 

konzervovania 

vajec 

 Uviedol 

najrozšírenejšiu 

nákazu vajec 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

 

 

 

 

Mäso  
10  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Zloženie 

a rozdelenie masa 

 

2 
 

Chémia 

Technológia  

Náuka o výžive 

Technika obsluhy 

Odborný výcvik 

 

 

 Vysvetliť pojem 

mäsa a jeho 

rozdelenie 

 Vymenovať látky, 

z ktorých je mäso 

zložené 

 Charakterizovať 

kvalitatívne znaky 

mäsa 

 Uviesť spôsoby 

konzervovania 

mäsa 

 Vysvetlil správne 

pojem mäsa a jeho 

rozdelenie 

 Vymenoval látky, 

z ktorých je mäso 

zložené 

 Charakterizoval 

kvalitatívne znaky 

mäsa 

 Uviedol spôsoby 

konzervovania 

mäsa 

Frontálne 

ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 
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 Bravčové mäso 

 

2  Charakterizovať 

bravčové mäso 

 Uviesť jednotlivé 

časti bravčového 

mäsa 

 Roztriediť 

jednotlivé časti 

bravčového mäsa 

do tried kvality 

 Správne 

charakterizoval 

bravčové mäso 

 Uviedol jednotlivé 

časti bravčového 

mäsa 

 Vedel správne 

roztriediť 

jednotlivé časti 

bravčového mäsa 

do tried kvality 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

 

Ústna 

odpoveď 

Písomná 

práca 

 Ostatné druhy 

mäsa a 

vnútorností 

 

3  Charakterizovať 

hovädzie a teľacie 

mäso 

 Uviesť rozdiely 

medzi hovädzím 

a teľacím mäsom 

 Uviesť jednotlivé 

časti hovädzieho 

a teľacieho mäsa 

 Roztriediť 

jednotlivé časti 

hovädzieho 

a teľacieho mäsa 

do tried kvality 

 Charakterizoval 

správne hovädzie a 

teľacie mäso 

 Spoľahlivo uviedol 

rozdiely medzi 

hovädzím 

a teľacím mäsom 

 Uviedol jednotlivé 

časti hovädzieho 

a teľacieho mäsa 

 Vedel správne 

roztriediť 

jednotlivé časti 

hovädzieho 

a teľacieho mäsa 

do tried kvality 

Frontálne 

ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 
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 Hovädzie 

a teľacie mäso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Uviesť rozdiely 

medzi baraním, 

jahňacím, konským 

a králičím mäsom 

 Uviesť jednotlivé 

časti baranieho a 

králičieho mäsa 

 Vymenovať 

používané 

vnútornosti 

v stravovaní 

 Uviesť použitie 

a význam 

vnútornosti vo 

výžive 

 Uviedol rozdiely 

medzi baraním, 

jahňacím, konským 

a králičím mäsom 

 Vymenoval 

jednotlivé časti 

baranieho a 

králičieho mäsa 

 Vymenoval 

používané 

vnútornosti 

v stravovaní 

 Vysvetlil  použitie 

a význam 

vnútornosti vo 

výžive 

Frontálne 

ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

Písomná 

práca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mäsové výrobky 
     4 

 

 
 

Žiak má: 

 

Žiak: 
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 Salámy 

 

2 
 

Chémia 

Technológia  

Náuka o výžive 

Odborný výcvik 

 

 

 

 Uviesť zloženie 

a význam mäkkých 

salámových 

výrobkov vo 

výžive  

 Uviesť zloženie 

a význam 

trvanlivých 

salámových 

výrobkov vo 

výžive  

 Objasniť príčiny 

kazenia 

salámových 

výrobkov 

 

 Uviedol zloženie 

a význam mäkkých 

salámových 

výrobkov vo 

výžive  

 Uviedol zloženie 

a význam 

trvanlivých 

salámových 

výrobkov vo 

výžive  

 Vysvetlil  príčiny 

kazenia 

salámových 

výrobkov 

 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

 Konzervy   

 

 

 

 

 

2  Uviesť zloženie 

a význam 

mäsových konzerv 

vo výžive  

 Uviesť druhy 

mäsových konzerv  

 Objasniť príčiny 

kazenia mäsových 

konzerv 

 Uviedol zloženie 

a význam 

mäsových konzerv 

vo výžive  

 Vymenoval 5 

druhov mäsových 

konzerv  

 Vysvetlil  príčiny 

kazenia mäsových 

konzerv 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede  

 

 

 

 

 

Hydina, zverina, 

ryby, kôrovce 

a mäkkýše  

7  
 

Žiak má: 

 

Žiak: 
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 Hydina 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Technológia  

Náuka o výžive 

Odborný výcvik 

 

 

 Uviesť vlastnosti, 

zloženie a význam 

hydiny vo výžive 

 Roztriediť 

jednotlivé druhy 

hydinového mäsa 

 Uviesť spôsoby 

prípravy 

a konzervovania 

hydinového mäsa 

 Vysvetliť príčiny 

nákazy hydinového 

mäsa 

 Uviedol vlastnosti, 

zloženie a význam 

hydiny vo výžive 

 Roztriedil 

jednotlivé druhy 

hydinového mäsa 

 Uviedol spôsoby 

prípravy 

a konzervovania 

hydinového mäsa 

 Vysvetlil príčiny 

nákazy hydinového 

mäsa 

Ústne 

skúšanie 

 

 

Ústne 

odpovede 

 

 Zverina 

 

1 

 Roztriediť 

jednotlivé druhy 

hydinového mäsa 

 Uviesť spôsoby 

prípravy 

a konzervovania 

hydinového mäsa 

 Vysvetliť príčiny 

nákazy hydinového 

mäsa 

 Roztriedil 

jednotlivé druhy 

hydinového mäsa 

 Uviedol spôsoby 

prípravy 

a konzervovania 

hydinového mäsa 

 Vysvetlil príčiny 

nákazy hydinového 

mäsa 

Ústne 

skúšanie 

 

 

Ústne 

odpovede 
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 Ryby 3   Uviesť vlastnosti, 

zloženie a význam 

rýb (sladkovodné, 

morské) vo výžive 

 Roztriediť 

jednotlivé druhy 

rybacieho mäsa 

(sladkovodné, 

morské) 

 Uviesť spôsoby 

prípravy 

a konzervovania 

rybacieho mäsa 

(sladkovodné, 

morské) 

 Vysvetliť príčiny 

nákazy rybacieho 

mäsa 

(sladkovodné, 

morské) 

 Uviedol vlastnosti, 

zloženie a význam 

rýb (sladkovodné, 

morské) vo výžive 

 Roztriedil 

jednotlivé druhy 

rybacieho mäsa 

(sladkovodné, 

morské) 

 Popísal spôsoby 

prípravy 

a konzervovania 

rybacieho mäsa 

(sladkovodné, 

morské) 

 Vysvetlil príčiny 

nákazy rybacieho 

mäsa 

(sladkovodné, 

morské) 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

 

Ústne 

odpovede 

Didaktický 

test 

Písomná 

práca 

 

 Kôrovce a 

mäkkýše 

 

 

 

 

1  Roztriediť 

jednotlivé druhy 

mäsa kôrovcov 

a mäkkýšov 

 Uviesť spôsoby 

prípravy mäsa 

kôrovcov a 

mäkkýšov 

 Roztriedil správne 

jednotlivé druhy 

mäsa kôrovcov 

a mäkkýšov 

 Uviedol spôsoby 

prípravy mäsa 

kôrovcov a 

mäkkýšov 

Ústne 

skúšanie 

 

 

Ústne 

odpovede 

 

 

 

Prezentácie 

žiakov 

 

     Tuky  

 

5 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 
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 Zloženie 

a rozdelenie tukov 

 

1 
 

 

Chémia 

Technológia  

Náuka o výžive 

Odborný výcvik 

 

 

 Uviesť zloženie 

a rozdelenie tukov 

 Vysvetliť vzťah 

medzi 

konzistenciou 

tukov a ich 

zložením 

 Uviedol presne 

zloženie 

a rozdelenie tukov 

 Vysvetlil vzťah 

medzi 

konzistenciou 

tukov a ich 

zložením 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

  

 

 Rastlinné tuky 

 

 

 

1 

 

 

 

 Uviesť pôvod 

a význam 

rastlinných tukov 

vo výžive 

 Popísať výrobu 

oleja 

 Uviesť rozdelenie 

olejov a rastlinných 

tukov 

 

 Uviedol  pôvod 

a význam 

rastlinných tukov 

vo výžive 

 Popísal výrobu 

oleja 

 Uviedol rozdelenie 

olejov a rastlinných 

tukov 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

 Živočíšne tuky 

 

1  Uviesť pôvod 

a význam 

živočíšnych tukov 

vo výžive 

 Popísať výrobu 

živočíšnych tukov 

 Uviesť rozdelenie 

živočíšnych tukov 

 

 Uviedol  pôvod 

a význam 

živočíšnych tukov 

vo výžive 

 Popísal výrobu 

živočíšnych tukov 

 Uviedol rozdelenie 

živočíšnych tukov 

 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

 

Písomná 

práca 
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 Margarín 

a stužené 

pokrmové tuky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   Vysvetliť rozdiely 

medzi margarínom 

a stuženým 

pokrmovým tukom 

 Vysvetliť princíp 

stužovania tukov  

 Vysvetlil rozdiely 

medzi margarínom 

a stuženým 

pokrmovým tukom  

 Vysvetlil správne 

princíp stužovania 

tukov  

Ústne  

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

odpovede  

Písomná 

práca 

 

 

 

 

 Význam potravín 

živočíšneho 

pôvodu vo výžive  

človeka   

 

 

 

 

 

 

1  Uviesť  význam 

bielkovín a tukov 

vo výžive 

 

 

 

 Uviedol  význam 

bielkovín a tukov 

vo výžive 

 

 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 
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ROČNÍK: Tretí 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Náuka o potravinách  1 hodina týždenne, spolu  30 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Pochutiny, kypriace 

prostriedky a 

sladidlá 

12  
 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Pochutiny 

 

8 
 

 

Chémia 

Technológia  

Náuka o výžive 

Odborný výcvik 

 

 

 Uviesť rozdelenie 

a význam pochutín 

vo výžive 

 Charakterizovať 

vybrané druhy 

korenia 

 Uviesť výrobu 

kávy a kakaa 

 Uviesť druhy čajov 

 Objasniť význam 

octu a kuchynskej 

soli 

 Uviedol rozdelenie 

a význam pochutín 

vo výžive 

 Charakterizoval  

druhy korenia 

 Uviedol správne 

výrobu kávy 

a kakaa 

 Uviedol 5 druhov 

čajov 

 Objasnil význam 

octu a kuchynskej 

soli 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede  

Písomná 

práca 

 

 

 

 Kypriace 

prostriedky  a 

sladidlá 

 

4  Rozlišovať 

základné spôsoby 

kyprenia a uviesť 

rozdiely 

 Popísať význam 

kyprenia 

v stravovaní 

 Popísal základné 

spôsoby kyprenia 

a uviedol rozdiely 

medzi nimi 

 Popísal význam 

kyprenia 

v stravovaní 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede  
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 Vymenovať 

vlastnosti, druhy 

a význam 

jednotlivých 

sladidiel 

 Vymenoval 

vlastnosti, druhy 

a význam sladidiel 

 

 

Nápoje  
14  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Nealkoholické 

nápoje 

 

 

6 
 

Chémia 

Technológia  

Náuka o výžive 

Technika obsluhy 

Odborný výcvik 

 

 

 Uviesť vlastnosti a 

zloženie pitnej 

vody 

 Uviesť vlastnosti, 

zloženie a výrobu 

sódovej vody 

 Uviesť vlastnosti, 

zloženie a druhy 

minerálnej vody 

 Uviesť vlastnosti, 

zloženie a druhy 

ovocných nápojov 

 Uviesť vlastnosti, 

zloženie a druhy 

zeleninových 

nápojov 

 Uviesť prípravu 

ovocných nápojov 

 Uviesť prípravu 

zeleninových 

nápojov 

 Uviesť vlastnosti, 

zloženie a druhy 

 Uviedol vlastnosti 

a zloženie pitnej 

vody 

 Uviedol vlastnosti, 

zloženie a výrobu 

sódovej vody 

 Uviedol vlastnosti, 

zloženie a druhy 

minerálnej vody 

 Uviedol vlastnosti, 

zloženie a druhy 

ovocných nápojov 

 Uviedol vlastnosti, 

zloženie a druhy 

zeleninových 

nápojov 

 Uviedol prípravu 

ovocných nápojov 

 Uviedol prípravu 

zeleninových 

nápojov 

 Uviedol vlastnosti, 

zloženie a druhy 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

Didaktický 

test 

Písomná 

práca 
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mliečnych nápojov 

 Uviesť prípravu 

mliečnych nápojov 

 Uviesť vlastnosti, 

zloženie a druhy 

kávy 

 Uviesť prípravu 

kávy 

 Uviesť vlastnosti, 

zloženie a druhy 

čajov 

 Uviesť prípravu 

čajov 

 Uviesť vlastnosti, 

zloženie a druhy 

kakaa 

 Uviesť prípravu 

kakaa 

 Uviesť vlastnosti, 

zloženie a druhy 

teplej čokolády 

 Uviesť prípravu 

teplej čokolády 

 Uviesť vlastnosti, 

zloženie a druhy 

bielej kávy 

 Uviesť prípravu 

bielej kávy 

mliečnych nápojov 

 Uviedol prípravu 

mliečnych nápojov 

 Uviedol vlastnosti, 

zloženie a druhy 

kávy 

 Uviedol prípravu 

kávy 

 Uviedol vlastnosti, 

zloženie a druhy 

čajov 

 Uviedol prípravu 

čajov 

 Uviedol vlastnosti, 

zloženie a druhy 

kakaa 

 Uviedol prípravu 

kakaa 

 Uviedol vlastnosti, 

zloženie a druhy 

teplej čokolády 

 Uviedol prípravu 

teplej čokolády 

 Uviedol vlastnosti, 

zloženie a druhy 

bielej kávy 

 Uviedol prípravu 

bielej kávy 

 

 Alkoholické 

nápoje 

8            
 

Chémia 
 Uviesť 

charakteristiku, 

 Uviedol 

charakteristiku, 

Ústne 

frontálne 

Ústne 

odpovede 
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Technológia prípravy 

pokrmov 

Praktická príprava 

Stolovanie 

Technika obsluhy 

 

suroviny na výrobu 

piva a druhy piva 

 Popísať výrobu 

a skladovanie piva 

 Vysvetliť postup 

čapovania piva 

 Uviesť 

charakteristiku, 

suroviny na výrobu 

vína a druhy vína 

 Vymenovať 

vinárske oblasti 

v SR a EÚ 

 Popísať výrobu 

a skladovanie vina 

 Uviesť choroby 

a chyby vína 

 Popísať výrobu 

šumivého vína 

 Vysvetliť základné 

spôsoby 

servírovania vína 

 Uviesť 

charakteristiku, 

suroviny na výrobu 

liehovín a druhy 

liehovín 

 Popísať výrobu 

a skladovanie 

liehovín 

 Uviesť 

suroviny na výrobu 

piva a druhy piva 

 Popísal výrobu 

a skladovanie piva 

 Vysvetlil postup 

čapovania piva 

 Uviedol 

charakteristiku, 

suroviny na výrobu 

vína a druhy vína 

 Vymenoval 

vinárske oblasti 

v SR a EÚ 

 Popísal výrobu 

a skladovanie vina 

 Uviedol choroby 

a chyby vína 

 Popísať výrobu 

šumivého vína 

 Vysvetlil základné 

spôsoby 

servírovania vína 

 Uviedol 

charakteristiku, 

suroviny na výrobu 

liehovín a druhy 

liehovín 

 Popísal výrobu 

a skladovanie 

liehovín 

 Uviedol 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Písomná 

práca 
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najznámejšie druhy 

nesladených 

destilátov 

 Uviesť 

najznámejšie druhy 

likérov 

 Vysvetliť základné 

spôsoby 

servírovania 

liehovín 

 Uviesť 

charakteristiku, 

suroviny na výrobu 

miešaných nápojov 

a druhy miešaných 

nápojov 

 Uviesť pomôcky 

na prípravu 

miešaných nápojov 

 Popísať výrobu 

a skladovanie 

najznámejších 

druhov miešaných 

nápojov 

najznámejšie druhy 

nesladených 

destilátov 

 Uviedol 

najznámejšie druhy 

likérov 

 Vysvetlil základné 

spôsoby 

servírovania 

liehovín 

 Uviedol 

charakteristiku, 

suroviny na výrobu 

miešaných nápojov 

a druhy miešaných 

nápojov 

 Uviedol pomôcky 

na prípravu 

miešaných nápojov 

 Popísal výrobu 

a skladovanie 

najznámejších 

druhov miešaných 

nápojov 

 

 

 

 

Prezentácie 

žiakov 

Opakovanie 

k záverečným 

skúškam 

4 
 

Žiak má: Žiak:   

 Témy 

k záverečným 

skúškam 

4 
 

 Ovládať témy 

k záverečným 

skúškam 

 Ovláda témy 

k záverečným 

skúškam 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 
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  Písomné 

skúšanie 

Písomná 

práca 

 

 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

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

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

v rámci tematických listov. 

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

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

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

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

didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom.  

. 
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Názov predmetu 
Osobné financie 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov učebného  odboru 6444 H čašník, servírka 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu: 

 

Predmet zahŕňa pravidlá riadenia osobných financií. Obsah učiva je zameraný na vysvetlenie 

významu trvalých životných hodnôt, dôležitosti zabezpečenia životných potrieb a vplyvu 

peňazí na ich zachovanie. Oboznámia sa so systémom a fungovaním bankovej sústavy, 

s princípmi poskytovania úverov, úlohou poisťovníctva, s podstatou daní, ich vzťahom so 

štátnym rozpočtom a správou daní. Získavajú vedomosti o fungovaní systému zdaňovania, 

o vyplňovaní a podávaní daňových priznaní. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Cieľom vyučovacieho predmetu osobné financie je poskytnúť žiakom informácie v oblasti 

financií. Žiaci sa naučia nájsť, vyhodnocovať a použiť finančné informácie pre riadenie 

vlastných financií, osvoja si dôležitosť osobného zabezpečenia pre prípad  zdravotne a 

sociálne nepriaznivej situácie a staroby. Naučia sa rozoznávať možné riziká, stanoviť si reálne 

finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie. 

 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

 

Vo vyučovacom predmete osobné financie 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 

Banková sústava Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Daňová sústava Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

 

Poisťovníctvo Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Vecná stránka činnosti FO a 

PO 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a zákonmi 

Ekonomická stránka 

činnosti FO a PO 

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, ... 

Banková sústava Macáková M.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2002 

Orbanová D., 

Melichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Zákony 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Daňová sústava Macáková M.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2002 

Orbanová D., 

Melichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Zákony 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

Poisťovníctvo Macáková M.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2002 

Orbanová D., 

Melichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Zákony 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Vecná stránka 

činnosti FO a PO 

Macáková M.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2002 

Orbanová D., 

Melichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Zákony: 

Obchodný, Občiansky 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

Ekonomická 

stránka činnosti 

FO a PO 

Macáková M.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2002 

Orbanová D., 

Melichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Zákony: Obchodný, 

Občiansky 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 
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ROZPIS  UČIVA PREDMETU: OSOBNÉ FINANCIE 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 

Banková sústava 17  Žiak má: Žiak:   

Národná banka, jej úlohy a 

funkcie 
3 ekonomika 

pochopiť význam 

a úlohu  NBS  

pochopil význam a úlohu  

NBS 
Ústne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

Obchodné banky, úlohy, 

členenie 
4 ekonomika 

vedieť rozčleniť 

obchodné banky 

a pochopiť ich 

úlohy 

vedel rozčleniť obchodné 

banky a pochopil ich 

úlohy 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Aktívne bankové operácie 5 ekonomika 

popísať aktívne 

bankové operácie a 

postup pri 

poskytovaní úverov 

popísal aktívne bankové 

operácie a postup pri 

poskytovaní úverov 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Pasívne bankové operácie 5 ekonomika 

popísať formy 

vkladov a cenných 

papierov 

popísať formy vkladov a 

cenných papierov 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Daňová sústava 16  Žiak má: Žiak:   

Charakteristika daňového 

systému na Slovensku 
1 

ekonomika, 

hospodárska 

korešpondencia 

 

charakterizovať 

daňový systém na 

Slovensku 

charakterizoval daňový 

systém na Slovensku 

Ústne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Základné daňové pojmy 2 

ekonomika, 

hospodárska 

korešpondencia 

vysvetliť základné 

daňové pojmy 

vysvetlil základné daňové 

pojmy 

Ústne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 
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Priame dane 5 

ekonomika, 

hospodárska 

korešpondencia 

charakterizovať 

priame dane 

charakterizoval priame 

dane 

Ústne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Nepriame dane 5 

ekonomika, 

hospodárska 

korešpondencia 

charakterizovať 

nepriame dane 

charakterizoval nepriame 

dane 

Ústne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Štátny rozpočet 1 

ekonomika, 

hospodárska 

korešpondencia 

charakterizovať 

štátny rozpočet 

a vzťah daní k ŠR 

charakterizoval štátny 

rozpočet a vzťah daní k 

ŠR 

Ústne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Opakovanie a hodnotiaci 

test 
2 

ekonomika, 

hospodárska 

korešpondencia 

preverenie 

vedomostí 

odpovedal na jednotlivé 

úlohy 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický test 

Poisťovníctvo 12  Žiak má: Žiak:   

Základné pojmy 1 
ekonomika, 

komunikácia 

vysvetliť základné 

pojmy v poistení 

vysvetlil základné pojmy 

v poistení 
  

Poisťovne a ich činnosť 4 
ekonomika, 

komunikácia 

vysvetliť úlohu 

poistenia 

vysvetlil úlohu poistenia, 

základné pojmy v 

poistení 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

Klasifikácia poistení 3 
ekonomika, 

komunikácia 
rozčleniť poistenia rozčlení poistenia 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

Sociálne a zdravotné 

poistenie 3 
ekonomika, 

komunikácia 

charakterizovať 

vznik, zánik, dávky 

jednotlivých 

poistení 

charakterizoval vznik, 

zánik, dávky jednotlivých 

poistení 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Hodnotiaci test 1 
ekonomika, 

komunikácia 

preverenie 

vedomostí 

odpovedal na jednotlivé 

úlohy 
Písomné 

skúšanie 

Didaktický test 

Vecná stránka činnosť 

podniku 

 

11  Žiak má: Žiak:   
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 Členenie majetku – 

dlhodobý majetok 
3 

hospodárska 

korešpondencia,  

charakterizovať 

pojmy a zadeľovať 

majetok do 

jednotlivých skupín 

Bez problémov   

charakterizoval pojmy a 

zadeľoval majetok do 

jednotlivých skupín 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Členenie majetku – 

krátkodobý majetok 
2 

hospodárska 

korešpondencia,  

charakterizovať 

pojmy a zadeľovať 

majetok do 

jednotlivých skupín 

Bez problémov   

charakterizoval pojmy a 

zadeľoval majetok do 

jednotlivých skupín 

Ústne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Obstaranie, oceňovanie 

a opotrebenie majetku 
2 

hospodárska 

korešpondencia,  

charakterizovať 

pojmy a vedieť ich 

využiť   

charakterizoval pojmy 

a vedel ich využiť   
Ústne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Odpisovanie dlhodobého 

majetku 
2 

hospodárska 

korešpondencia,  

pochopiť podstatu 

odpisovania 

majetku 

pochopil podstatu 

odpisovania majetku 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický test 

Inventarizácia majetku 1 
hospodárska 

korešpondencia,  

pochopiť podstatu 

inventarizácie 

pochopil podstatu 

inventarizácie 
Písomné 

skúšanie 
Didaktický test 

Opakovanie  tematického 

celku 
1 

hospodárska 

korešpondencia,  

preverenie 

vedomostí 

odpovedal na jednotlivé 

úlohy 
Písomné 

skúšanie 

Didaktický test 

Ekonomická stránka 

činnosť podniku 10  Žiak má: Žiak:   

Náklady, pojem, členenie 

nákladov 
4 odborný výcvik 

vedieť rozlíšiť 

jednotlivé druhy 

nákladov 

vie rozlíšiť jednotlivé 

druhy nákladov 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Výnosy, pojem, členenie 

výnosov 
2 odborný výcvik 

vedieť rozlíšiť 

jednotlivé druhy 

výnosov 

vie rozlíšiť jednotlivé 

druhy výnosov 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Hospodársky výsledok, 2 odborný výcvik, 
 vysvetliť 

hospodársky 

 vysvetlil hospodársky 

výsledok a jeho podoby 

Písomné 

skúšanie 
Didaktický test 
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finančné hospodárenie 

podniku 

matematika výsledok a jeho 

podoby 

Opakovanie a hodnotiaci 

test 
2 

 preverenie 

vedomostí 

odpovedal na jednotlivé 

úlohy 

Písomné 

skúšanie 

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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Technika obsluhy 
 

 

Názov predmetu 
Technika obsluhy 

 

Časový rozsah výučby 3, 2, 2,5  hodiny týždenne, spolu 240 

vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý, tretí 

Kód a názov učebného odboru 6444 H čašník, servírka 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

 Charakteristika predmetu 
 

 

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

zručnosti a návyky stolovania v závodoch spoločného stravovania. Úlohou predmetu je 

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

Cieľom predmetu je poskytnúť žiakom vedomosti o technike jednoduchej a zložitej 

obsluhy, slávnostného stolovania a oboznámiť ich s bežným a špeciálnym inventárom 

používaným pri obsluhe. 

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

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

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

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

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

pravidlami a technikou obsluhy, gastronomickými pravidlami a zásadami, systémami 

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

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

nápoje, slávnostné stolovanie a jeho osobitné formy.     

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

      Cieľom vyučovacieho predmetu je oboznámiť žiakov s problematikou stolovania, s 

pravidlami a zásadami hygieny a bezpečnosti práce, so zásadami programu HACCP, 

s technikou jednotlivých druhov obsluhy. Rieši problematiku vyššej formy zložitej obsluhy, 

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

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

rôznych gastronomických akcií a slávnostných hostín. 

 

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

k čestnosti, spravodlivosti, k práci v tíme, ku kolegialite. Pri výklade učiva informuje 

o funkcii techniky obsluhy a v konečnej fáze k spokojnosti hosťa a jeho návratu do zariadenia 

spoločného stravovania. 
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     Vyučujúci používa vhodné názorné učebné pomôcky, audiovizuálnu techniku, počítače 

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

a agroturistiky doma i v celej Európskej únii.. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete technika obsluhy využívame pre utváranie a rozvíjanie 

nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom 

umožňujú: 

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód 

a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii  

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

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

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

informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 

 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 

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

problému, 

 korigovať nesprávne riešenia problému, 

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

pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód 

a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

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

k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 
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Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

I. Odbytové strediská Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

 

II. Inventár a zariadenie Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

 

III. Základné spoločenské 

pravidlá 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

 

IV. Zostavovanie 

jedálnych lístkov, menu 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

 

V. Zostavovanie 

nápojových lístkov 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

 

VI. Spôsoby obsluhy Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

 

VII. Systémy obsluhy Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

 

VIII. Technika a spôsoby 

jednoduchej obsluhy 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

 

IX. Zložitá obsluha, 

základná forma 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 
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rozhovor  

X. Vyššia forma zložitej 

obsluhy 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

 

XI. Pivničné hospodárstvo Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

 

XII. Spoločensko-zábavné 

strediská: Kaviarne 

a kaviarenské herne 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

 

XIII. Spoločensko-zábavné 

strediská: vinárne 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

 

XIV. Spoločensko-zábavné 

strediská: Bary 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

 

XV. Ostatné druhy 

spoločensko-zábavných 

stredísk 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

 

XVI. Miešané nápoje Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

 

XVII. Technika a spôsoby 

zložitej obsluhy 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

 

XVIII. technika obsluhy 

v dopravných 

prostriedkoch 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

 

XIX. Slávnostné stolovanie Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 



110 

 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Skupinová práca žiakov 

 

XX. Mimoriadne druhy 

slávnostného stolovania 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

 

XXI. Organizačné práce 

v pohostinských 

zariadeniach 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 
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Učebné zdroje 

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

odbornú literatúru a odborné časopisy a IKT. Vzhľadom na neustále vývojové trendy 

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

ostatné podujatia a akcie podľa dostupnosti a aktuálnosti. 

 

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

Názov tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

I. Odbytové 

strediská 

Salač,Šimková: 

Stolovanie 

Odborné časopisy a 

knihy 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Inventár a 

zariadenie 

Internet 

Odborná 

literatúra 

II. Inventár a 

zariadenie 

Salač,Šimková: 

Stolovanie 

Odborné časopisy a 

knihy 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Inventár a 

zariadenie 

Internet 

Odborná 

literatúra 

III. Základné 

spoločenské 

pravidlá 

Salač,Šimková: 

Stolovanie 

Odborné časopisy a 

knihy 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Inventár a 

zariadenie 

Internet 

Odborná 

literatúra 

IV. Zostavovanie 

jedálnych lístkov, 

menu 

Salač,Šimková: 

Stolovanie 

Odborné časopisy a 

knihy 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Inventár a 

zariadenie 

Internet 

Odborná 

literatúra 

V. Zostavovanie 

nápojových lístkov 

Salač,Šimková: 

Stolovanie 

Odborné časopisy a 

knihy 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Inventár a 

zariadenie 

Internet 

Odborná 

literatúra 

VI. Spôsoby 

obsluhy 

Salač,Šimková: 

Stolovanie 

Odborné časopisy a 

knihy 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Inventár a 

zariadenie 

Internet 

Odborná 

literatúra 

VII. Systémy 

obsluhy 

Salač,Šimková: 

Stolovanie 

Odborné časopisy a 

knihy 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Inventár a 

zariadenie 

Internet 

Odborná 

literatúra 

VIII. Technika 

a spôsoby 

jednoduchej 

obsluhy 

Salač,Šimková: 

Stolovanie 

Odborné časopisy a 

knihy 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Inventár a 

zariadenie 

Internet 

Odborná 

literatúra 

IX. Zložitá 

obsluha, základná 

forma 

Salač,Šimková: 

Stolovanie 

Odborné časopisy a 

knihy 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Inventár a 

zariadenie 

Internet 

Odborná 

literatúra 

X. Vyššia forma 

zložitej obsluhy 

Salač,Šimková: 

Stolovanie 

Odborné časopisy a 

knihy 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Inventár a 

zariadenie 

Interne 

Odborná 

literatúra 

XI. Pivničné 

hospodárstvo 

Salač,Šimková: 

Stolovanie 

Tabuľa 

PC 

Inventár a 

zariadenie 

Internet 

Odborná 
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Odborné časopisy a 

knihy 

Dataprojektor literatúra 

XII. Spoločensko-

zábavné strediská: 

Kaviarne 

a kaviarenské 

herne 

Salač,Šimková: 

Stolovanie 

Odborné časopisy a 

knihy 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Inventár a 

zariadenie 

Internet 

Odborná 

literatúra 

XIII. Spoločensko-

zábavné strediská: 

vinárne 

Salač,Šimková: 

Stolovanie 

Odborné časopisy a 

knihy 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Inventár a 

zariadenie 

Interne 

Odborná 

literatúra 

XIV. Spoločensko-

zábavné strediská: 

Bary 

Salač,Šimková: 

Stolovanie 

Odborné časopisy a 

knihy 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Inventár a 

zariadenie 

Internet 

Odborná 

literatúra 

XV. Ostatné druhy 

spoločensko-

zábavných stredísk 

Salač,Šimková: 

Stolovanie 

Odborné časopisy a 

knihy 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Inventár a 

zariadenie 

Internet 

Odborná 

literatúra 

XVI. Miešané 

nápoje 

Salač,Šimková: 

Stolovanie 

Odborné časopisy a 

knihy 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Inventár a 

zariadenie 

Interne 

Odborná 

literatúra 

XVII. Technika 

a spôsoby zložitej 

obsluhy 

Salač,Šimková: 

Stolovanie 

Odborné časopisy a 

knihy 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Inventár a 

zariadenie 

Internet 

Odborná 

literatúra 

XVIII. technika 

obsluhy 

v dopravných 

prostriedkoch 

Salač,Šimková: 

Stolovanie 

Odborné časopisy a 

knihy 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Inventár a 

zariadenie 

Internet 

Odborná 

literatúra 

XIX. Slávnostné 

stolovanie 

Salač,Šimková: 

Stolovanie 

Odborné časopisy a 

knihy 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Inventár a 

zariadenie 

Interne 

Odborná 

literatúra 

XX. Mimoriadne 

druhy 

slávnostného 

stolovania 

Salač,Šimková: 

Stolovanie 

Odborné časopisy a 

knihy 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Inventár a 

zariadenie 

Internet 

Odborná 

literatúra 

XXI. Organizačné 

práce 

v pohostinských 

zariadeniach 

Salač,Šimková: 

Stolovanie 

Odborné časopisy a 

knihy 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Inventár a 

zariadenie 

Internet 

Odborná 

literatúra 
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ROČNÍK: Prvý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Technika obsluhy 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

Názov 

tematického celku 

Témy 

Hodiny 
Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

  Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Úvodná hodina 1  

Vysvetliť pojem 

technika obsluhy, 

Uviesť význam 

predmetu  techniky 

obsluhy v praxi 

Vysvetlil pojem 

texchnika obsluhy, 

Správne uviedol 

význam techniky 

obsluhy v praxi 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

I. Odbytové 

strediská 3 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Charakteristika 

a členenie 

odbytových 

stredísk 

1 
Odborný výcvik 

 

Vysvetliť pojem 

odbytové stredisko, 

Objasniť úlohy 

odbytového strediska 

Vysvetlil pojem 

odbytové stredisko, 

Objasnil úlohy 

odbytového strediska 

Ústne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Zariadenie 

odbytových 

stredísk 

1 
Odborný výcvik 

 

Vymenovať a správne 

zaradil zariadenie 

podľa stredísk 

Vymenoval a správne 

zaradil zariadenie 

podľa stredísk 

Ústne 

a frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Dispozičné 

riešenie 

odbytových 

stredísk 

1 
Odborný výcvik 

 

Opísať dispozičné 

riešenie odbytových 

stredísk 

Opísal dispozičné 

riešenie odbytových 

stredísk 

Ústne 

a písomné 

skúšanie 

Ústna a písomná 

odpoveď 

II. Základné 

spoločenské 

pravidlá 

6 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 
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Správanie 

čašníkov na 

pracovisku 

3 
Odborný výcvik, 

Komunikácia 

Osvojiť si pravidlá 

správania sa čašníkov 

na pracovisku 

Osvojil si pravidlá 

správania sa čašníkov 

na pracovisku 

Ústne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

Pravidlá a zásady 

obsluhy 
3 

Odborný výcvik, 

Komunikácia 

Vymenovať pravidlá 

a zásady obsluhy 

Vymenoval pravidlá 

a zásady obsluhy 
Ústne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

       

III. Invenár 

a zariadenie  10 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Rozdelenie 

inventáru 
1 Odborný výcvik 

Vysvetliť pojem 

invetár a uviesť 

správne rozdelenie 

inventáru 

Vysvetlil pojem 

invetár a uviesť 

správne rozdelenie 

inventáru 

Ústne 

a písomné 

skúšanie 

Ústna a písomná 

odpoveď 

Stolový a sedací 

inventár 
1 

Odborný výcvik 

Matematika 

Vymenovať stolový 

a sedací inventár 

Vymenoval stolový 

a sedací inventár 

Frontálne 

a ústne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

Pomocný, veľký 

a malý stolový 

inentár 

2 Odborný výcvik 

Vymenovať 

pomocný, veľký 

a malý stolový 

inventár 

Vymenoval 

pomocný, veľký 

a malý stolový 

inventár 

Ústne 

skúšanie Ústna odpoveď 

Inventár: kovový, 

sklenený, 

porcelánový, 

bielizeň 

4 Odborný výcvik 

Vymenovať 

a charakterizovať 

bielizeň 

Vymenoval 

a charakterizoval 

bielizeň 

Ústne 

a písomné 

skúšanie 

Ústna a písomná 

odpoveď 

Vozíky 

v spoločnom 

stravovaní 

1 Odborný výcvik 

Vymenovať vozíky 

v spoločnom 

stravovaní 

Vymenoval vozíky 

v spoločnom 

stravovaní 

Ústne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 
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Ošetrovanie 

a udržiavanie 

inventára a 

zariadení 

1 
Odborný výcvik 

Chémia 

Opísať ošetrovanie 

inventáru a zariadenia 

Opísal ošetrovanie 

inventáru a zariadenia 
Ústne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

IV. Jednoduchá 

obsluha 
23 

Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Charakteristika 

jednoduchej 

obsluhy 

1 Odborný výcvik 

Vymenovať 

a charakterizovať 

jednoduchú obsluhu 

a jej formy 

Vymenoval 

a charakterizoval 

jednoduchú obsluhu 

a jej formy 

Ústne 

skúšanie 
Ústne odpoveď 

Prípravné práce 

pred prevádzkou 
1 Odborný výcvik 

Opísať prípravne 

práce pred začatím 

prevádzky 

Opísal prípravne 

práce pred začatím 

prevádzky 

Ústne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

Príprava 

príručných stolov a 

inventáru 

1 Odborný výcvik 

Opísať prípravu 

príručných stolov a 

inventáru 

Opísal prípravu 

príručných stolov a 

inventáru 

Frontálne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

Príprava 

bufetových stolov 
1 Odborný výcvik 

Opísať prípravu 

bufetových stolov 

Opísal prípravu 

bufetových stolov 

Ústne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

Uvítanie 

a uvedenie hosťa k 

stolu 

1 
Odborný výcvik, 

Komunikácia 

Opísať postupnosť 

uvítania a uvedenia 

hosťa k stolu 

Opísal postupnosť 

uvítania a uvedenia 

hosťa k stolu 

Ústne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

Prijímanie 

objednávky 
1 

Odborný výcvik, 

Komunikácia 

Vysvetliť postup pri 

prijímaní objednávky 

od hosťa 

Vysvetlil postup pri 

prijímaní objednávky 

od hosťa 

Ústne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

Jednoduché 

raňajky 
1 

Odborný výcvik 

Technológia 

Charakterizovať 

a rozdeliť jednoduché 

raňajky, popísať 

podávanie raňajok 

Charakterizoval 

a rozdeliť jednoduché 

raňajky, popísať 

podávanie raňajok 

Ústne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 
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Desiata a Olovrant 1 
Odborný výcvik 

Technológia 

Popísať podávanie 

desiatej a olovrantu 

Popísal podávanie 

desiatej a olovrantu 

Písomné 

skúšanie 
Písomná odpoveď 

Podávanie 

aperitívov 
1 Odborný výcvik 

Popísať podávanie 

aperitívov 

Popísal podávanie 

aperitívov 

Ústne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

Podávanie 

studených nápojov 
1 Odborný výcvik 

Popísať podávanie 

studených nápojov 

Popísal podávanie 

studených nápojov 

Ústne 

skúšanie 
Ústne skúšanie 

Podávanie 

predjedál 
1 

Odborný výcvik 

Technológia 

 

Popísať podávanie 

predjedál 

Popísal podávanie 

predjedál 

Ústne 

skúšanie 
Ústne skúšanie 

Podávanie 

polievok 
1 

Odborný výcvik 

Technológia 

 

Popísať podávanie 

polievok 

Popísal podávanie 

polievok 

Ústne 

skúšanie 
Ústne skúšanie 

Podávanie 

hlavných jedál 
1 

Odborný výcvik 

Technológia 

 

Popísať podávanie 

hlavných jedál 

Popísal podávanie 

hlavných jedál 

Ústne 

skúšanie 
Ústne skúšanie 

Podávanie 

múčnikov 
1 

Odborný výcvik 

Technológia 

 

Popísať podávanie 

múčnikov 

Popísal podávanie 

múčnikov 

Ústne 

skúšanie 
Ústne skúšanie 

Podávanie teplých 

nápojov 
1 

Odborný výcvik 

Technológia 

Popísať podávanie 

teplých nápojov 

Popísal podávanie 

teplých nápojov 

Ústne 

skúšanie 
Ústne skúšanie 

Podávanie 

digestívov 
1 Odborný výcvik 

Popísať podávanie 

digestívov 

Popísal podávanie 

digestívov 

Ústne 

skúšanie 
Ústne skúšanie 
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Príprava 

pracoviska na 

večernú prevádzku 

1 Odborný výcvik 

Opísať postup 

prípravy pracoviska 

na večernú prevádzku 

Opísal postup 

prípravy pracoviska 

na večernú prevádzku 

Ústne 

skúšanie 
Ústne skúšanie 

Jednoduchá večera 1 

Odborný výcvik 

Technológia 

 

Charakterizovať 

a popísať podávanie 

večerí 

Charakterizoval 

a popísať podávanie 

večerí 

Ústne 

skúšanie 
Ústne skúšanie 

Práce po skončení 

prevádzky 
1 Odborný výcvik 

Opísať postupnosť 

prác po skončení 

prevádzky 

Opísal postupnosť 

prác po skončení 

prevádzky 

Ústne 

skúšanie 
Ústne skúšanie 

Vyúčtovanie 

s hosťom, 

náležitosti účtu 

1 

Odborný výcvik 

Ekonomika 

Aplikovaná informatika 

Matematika, 

Komunikácia 

Vymenovať 

a charakterizovať 

spôsoby platenia 

a objasniť náležitosti 

účtu 

Vymenoval 

a charakterizoval 

spôsoby platenia 

a objasniť náležitosti 

účtu 

Ústne 

skúšanie 
Ústne skúšanie 

Rozlúčenie sa s 

hosťom 
1 

Odborný výcvik, 

Komunikácia 

Popísať odprevadenie 

a rozlúčenie sa s 

hosťom 

Popísal odprevadenie 

a rozlúčenie sa s 

hosťom 

Ústne 

skúšanie 
Ústne skúšanie 

Obsluha skupín 1 

Odborný výcvik, 

Komunikácia 

 

Popísať obsluhu 

skupín 

Popísal obsluhu 

skupín 

Ústne, 

frontálne 

skúšanie 

Ústne skúšanie 

Formy predaja 1 

Odborný výcvik, 

Ekonomika, 

Komunikácia 

 

Popísať formy 

predaja 
Popísal formy predaja 

Písomné 

skúšanie 
Písomná odpoveď 

V. Zostavovanie 

jedálneho lístka, 
9 Odborný výcvik Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 
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menu 

Pravidlá, zásady, 

funkcie a typy, 

náležitosti lístkov 

3 

Odborný výcvik 

Technológia 

 

Vysvetliť pojem 

jedálne lístky, 

vymenovať 

gastronomické 

pravidlá a zásady, 

funkcie, typy 

a náležitosti lístkov 

Vysvetlil pojem 

jedálne lístky, 

vymenoval 

gastronomické 

pravidlá a zásady, 

funkcie, typy 

a náležitosti lístkov 

Ústne, 

frontálne 

a písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

a didaktický test 

Obsah jedálnych 

lístkov 
4 

Odborný výcvik 

Technológia, Náuka 

o výžive, Náuka o 

potravinách 

  

Správne zoradiť jedlá 

podľa 

gastronomických 

pravidiel, 

Prakticky zostaviť 

jedálny lístok 

s prihliadnutím na 

dodržiavanie 

gastronomických 

pravidiel 

Správne zoradil jedlá 

podľa 

gastronomických 

pravidiel, 

Prakticky zostavil 

jedálny lístok 

s prihliadnutím na 

dodržiavanie 

gastronomických 

pravidiel 

Ústne 

a písomné 

skúšanie 

Ústna a písomná 

odpoveď 

Pravidlá správnej 

výživy 
2 

Odborný výcvik 

Technológia, Náuka 

o výžive, Náuka o 

potravinách 

 

Vymenovať pravidlá 

správnej výživy 

Vymenovať pravidlá 

správnej výživy 
Ústne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

VI. Zostavovanie 

nápojových 

lístkov 

4 Odborný výcvik Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Pravidlá, zásady 

a náležitosti lístkov 
1 Odborný výcvik 

Vymenovať pravidlá, 

zásady a náležitosti 

Vymenoval pravidlá, 

zásady a náležitosti 

Ústne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 
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Technológia 

 

lístkov lístkov 

Obsah lístkov 3 

Odborný výcvik 

Technológia 

 

Správne zoradiť 

nápoje podľa 

gastronomických 

pravidiel, 

Prakticky zostaviť 

nápojový lístok 

s prihliadnutím na 

dodržiavanie 

gastronomických 

pravidiel 

Správne zoradil jedlá 

podľa 

gastronomických 

pravidiel, 

Prakticky zostavil 

jedálny lístok 

s prihliadnutím na 

dodržiavanie 

gastronomických 

pravidiel 

Ústne, 

frontálne 

a písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

a didaktický test 

VII. Spôsoby 

obsluhy 
4 

Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Reštauračný 1 
Odborný výcvik 

 

Objasniť a popísať 

reštauračný spôsob 

obsluhy 

Objasnil a popísal 

reštauračný spôsob 

obsluhy 

Ústne 

a písomné 

skúšanie 

Ústna a písomná 

odpoveď 

Spôsoby obsluhy 

podľa jednotlivých 

stredísk 

3 
Odborný výcvik 

 

Vysvetliť 

a vymenovať 

jednotlivé spôsoby 

obsluhy 

Vysvetlil 

a vymenoval 

jednotlivé spôsoby 

obsluhy 

Písomné 

a frontálne 

skúšanie 

Písomná odpoveď 

VIII. Systémy 

obsluhy 
6 

Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Systémy obsluhy 

jednotlivých 

odbytových 

stredísk  

2 
Odborný výcvik 

 

Vysvetliť, vymenovať 

a charakterizovať 

jednotlivé systémy 

odbytových stredísk 

Vysvetlil, vymenovať 

a charakterizovať 

jednotlivé systémy 

odbytových stredísk 

Písomné 

skúšanie Písomná odpoveď 

Rajónový, 

viedenský a 
1 

Odborný výcvik 

 

Vysvetliť, vymenovať 

systémy 

Vysvetlil, vymenoval 

systémy 
Ústne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 
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skupinový 

Hlavného čašníka 1 
Odborný výcvik 

 

Vysvetliť a 

charakterizovať 

systém 

Vysvetlil 

a charakterizoval 

systém 

Ústne 

a písomné 

skúšanie 

Ústna a písomná 

odpoveď 

Francúzsky systém 1 
Odborný výcvik 

 

Vysvetliť a 

charakterizovať 

systém 

Vysvetlil a 

charakterizoval 

systém 

Ústne 

a písomné 

skúšanie 

Ústna a písomná 

odpoveď 

Systémy obsluhy 

pri slávnostnom 

stolovaní 

1 
Odborný výcvik 

 

Vysvetliť, vymenovať 

a krátko 

charakterizovať 

systém 

Vysvetlil, vymenoval 

a krátko 

charakterizoval 

systém 

Ústne, 

frontálne 

a písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

a didaktický test 
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Ročník druhý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Technika obsluhy 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.Technika 

a spôsoby 

jednoduchej 

obsluhy 

4 Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Úvodná hodina 1      

Technika 

jednoduchej 

obsluhy 

3 Odborný výcvik 
Charakterizovať 

a popísať jednoduchú 

obsluhu 

Charakterizoval 

a popísať jednoduchú 

obsluhu 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

II. Zložitá 

obsluha, základná 

forma 
5 

Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Charakteristika 

zložitej obsluhy 
1 Odborný výcvik 

Charakterizovať 

zložitú obsluhu 

Charakterizoval 

zložitú obsluhu 

Ústne 

a frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Zložité raňajky 

a ich podávanie 
2 

Odborný výcvik, Náuka 

o potravinách, 

technológia 

Charakterizovať 

zložitú obsluhu 

Charakterizoval 

zložité raňajky 

Ústne 

a frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Zložitý obed a jeho 

podávanie 
1 

Odborný výcvik, Náuka 

o potravinách, 

technológia 

Charakterizovať 

zložitú obsluhu 

Charakterizoval 

zložitý obed 

Ústne 

a frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Zložitá večera 

a jeho podávanie 
1 

Odborný výcvik, Náuka 

o potravinách, 

technológia 

Charakterizovať 

zložitú obsluhu 

Charakterizoval 

zložitú večeru 

Ústne 

a frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 
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III. Vyššia forma 

zložitej obsluhy 
14 

Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Dochucovanie 

pokrmov pred 

zrakom hostí 

1 

Odborný výcvik, Náuka 

o potravinách, 

technológia 

Vysvetliť postup pri 

dochucovaní 

pokrmov pred zrakom 

hostí 

Vysvetlil postup pri 

dochucovaní 

pokrmov pred 

zrakom hostí 

Ústne 

a frontálne 

skúšanie, 

písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď, 

písomná odpoveď 

Miešanie pokrmov 

pred zrakom hostí 
2 

Odborný výcvik, Náuka 

o potravinách, 

technológia 

Vysvetliť postup pri 

miešaní pokrmov 

pred zrakom hostí 

Vysvetlil postup pri 

miešaní pokrmov 

pred zrakom hostí 

Ústne 

a frontálne 

skúšanie, 

písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď, 

písomná odpoveď 

Dokončovanie 

polievok a omáčok 

pred zrakom hostí 

2 

Odborný výcvik, Náuka 

o potravinách, 

technológia 

Vysvetliť postup pri 

dokončovaní 

pokrmov pred zrakom 

hostí 

Vysvetlil postup pri 

dokončovaní 

pokrmov pred 

zrakom hostí 

Ústne 

a frontálne 

skúšanie, 

písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď, 

písomná odpoveď 

Flambovanie  3 

Odborný výcvik, Náuka 

o potravinách, 

technológia 

Vysvetliť postup pri 

flambovaní pokrmov 

pred zrakom hostí 

Vysvetlil postup pri 

flambovaní pokrmov 

pred zrakom hostí 

Ústne 

a frontálne 

skúšanie, 

písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď, 

písomná odpoveď 

Tranšírovanie 4 

Odborný výcvik, Náuka 

o potravinách, 

technológia 

Vysvetliť postup pri 

tranšírovaní pokrmov 

pred zrakom hostí 

Vysvetlil postup pri 

tranšírovaní pokrmov 

pred zrakom hostí 

Ústne 

a frontálne 

skúšanie, 

písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď, 

písomná odpoveď 

Špeciálna príprava 

pokrmov pri stole 

hostí 

2 

Odborný výcvik, Náuka 

o potravinách, 

technológia 

Vysvetliť postup pri 

špeciálnej príprave 

pokrmov pri stole 

hostí 

Vysvetlil postup pri 

špeciálnej príprave 

pokrmov pri stole 

hostí 

Ústne 

a frontálne 

skúšanie, 

písomné 

Ústna odpoveď, 

písomná odpoveď 
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skúšanie 

IV. Pivničné 

hospodárstvo 7 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

História piva, 

záručné lehoty, 

pivo 

3 

Odborný výcvik, Náuka 

o potravinách, 

technológia 

Charakterizovať pivo 

a opísať históriu piva 

Charakterizoval pivo 

a opísal históriu piva 

Ústne 

a frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Výčapné 

zariadenie, 

pracovná náplň 

výčapníka, 

čapovanie piva, 

ošetrovanie piva 

3 

Odborný výcvik, Náuka 

o potravinách, 

technológia 

Popísať výčapné 

zariadenie a pracovnú 

náplň výčapníka 

a postupnosť pri 

čapovaní piva 

Popísal výčapné 

zariadenie a pracovnú 

náplň výčapníka 

a postupnosť pri 

čapovaní piva 

Ústne 

a frontálne 

skúšanie, 

písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď, 

písomná odpoveď 

Podávanie piva 1 

Odborný výcvik, Náuka 

o potravinách, 

technológia 

Vysvetliť podávanie 

piva 

Vysvetlil podávanie 

piva 

Ústne 

a frontálne 

skúšanie, 

písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď, 

písomná odpoveď 

V. Spoločensko-

zábavné 

strediská: 

Kaviarne 

a kaviarenské 

herne 

9 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

História kaviarní, 

kávy 
2 

Odborný výcvik, Náuka 

o potravinách, 

technológia 

Opísať históriu 

kaviarní a kávy 

Opísal históriu 

kaviarní a kávy 

Ústne 

a frontálne 

skúšanie, 

písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď, 

písomná odpoveď 
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Druhy kaviarní, 

práce pred začatím 

a po skončení 

prevádzky, 

technologické 

postupy príprav 

káv, podávanie 

nápojov a jedál v 

kaviarni 

5 

Odborný výcvik, 

Technológia,  

Aplikovaná 

informatika, 

Komunikácia, Náuka 

o potravinách, Osobné 

financie 

Vymenovať druhy 

kaviarní a popísať 

postup pri 

prípravných prácach 

a príprave káv a a j 

prácach po skončení 

prevádzky 

Vymenoval druhy 

kaviarní a popísal 

postup pri 

prípravných prácach 

a príprave káv a a j 

prácach po skončení 

prevádzky 

Ústne 

a frontálne 

skúšanie, 

písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď, 

písomná odpoveď 

Kaviarenské herne 2 Odborný výcvik 
Charakterizovať 

kaviarenské herne 

Charakterizoval 

kaviarenské herne 

Ústne 

a frontálne 

skúšanie, 

písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď, 

písomná odpoveď 

VI. Spoločensko-

zábavné 

strediská: 

Vinárne 

13 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

História vína, 

chyby a choroby 

vína, vinárenské 

oblasti 

2 

Odborný výcvik, Náuka 

o potravinách, 

technológia 

Opísať históriu vína 

a vymenovať choroby 

vína a vinárenské 

oblasti 

Opísal históriu vína 

a vymenoval choroby 

vína a vinárenské 

oblasti 

Ústne 

a frontálne 

skúšanie, 

písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď, 

písomná odpoveď 

Druhy vinární 

a ich 

charakteristika 

2 Odborný výcvik 

Vymenovať druhy 

vinární 

a charakterizovať 

vinárne 

Vymenoval druhy 

vinární 

a charakterizoval 

vinárne 

Ústne 

a frontálne 

skúšanie, 

písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď, 

písomná odpoveď 

Rozdelenie 

a charakteristika 

vín 

2 

Odborný výcvik, Náuka 

o potravinách, 

technológia 

Popísať rozdelenie 

vín a charakterizovať 

vína 

Popísal rozdelenie 

vín a charakterizoval 

vína 

Ústne 

a frontálne 

skúšanie, 

písomné 

Ústna odpoveď, 

písomná odpoveď 
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skúšanie 

Prípravné práce vo 

vinárni, jedálny 

a nápojový 

vinárenský lístok 

2 

Odborný výcvik, 

Technológia,  

Aplikovaná 

informatika, 

Komunikácia, Náuka 

o potravinách, Osobné 

financie 

Opísať činnosti pri 

prípravných prácach 

vo vinárni a popísať 

sortiment jedál 

a nápojov vo vinárni 

Opísal činnosti pri 

prípravných prácach 

vo vinárni a popísal 

sortiment jedál 

a nápojov vo vinárni 

Ústne 

a frontálne 

skúšanie, 

písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď, 

písomná odpoveď 

Obsluha vo 

vinárňach- 

podávanie 

sudového vína, 

bieleho 

a červeného vína, 

šumivého vína, 

odporúčané vína 

k jednotlivým 

jedlám 

5 

Odborný výcvik, 

Technológia,  

Aplikovaná 

informatika, 

Komunikácia, Náuka 

o potravinách, Osobné 

financie 

Charakterizovať 

obsluhu vo vinárňach 

a popísať postup pri 

podávaní vín 

Charakterizoval 

obsluhu vo vinárňach 

a popísal postup pri 

podávaní vín 

Ústne 

a frontálne 

skúšanie, 

písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď, 

písomná odpoveď 

VII. Spoločensko-

zábavné 

strediská: Bary 

4 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

História barov, 

druhy-rozdelenie 

barov, prípravné 

práce pred 

prevádzkou, 

barový pult 

2 Odborný výcvik 

Opísať históriu barov 

a popísať ich 

rozdelenie a pracovné 

činnosti v bare 

Opísal históriu barov 

a popísal ich 

rozdelenie a pracovné 

činnosti v bare 

Ústne 

a frontálne 

skúšanie, 

písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď, 

písomná odpoveď 

Povinnosti 

barmana, jedálny 

a nápojový lístok 

2 

Odborný výcvik, 

Technológia,  

Aplikovaná 

Popísať povinnosti 

barmana a ponúkaný 

sortiment jedál 

Popísal povinnosti 

barmana a ponúkaný 

sortiment jedál 

Ústne 

a frontálne 

skúšanie, 

Ústna odpoveď, 

písomná odpoveď 
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v bare, obsluha v 

baroch 

informatika, 

Komunikácia, Náuka 

o potravinách, Osobné 

financie 

a nápojov v bare. 

Vysvetliť obsluhu v 

bare 

a nápojov v bare. 

Vysvetlil obsluhu v 

bare 

písomné 

skúšanie 

VIII. Ostatné 

druhy 

spoločensko-

zábavných 

stredísk 

2 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Varieté, Kabarety, 

Koliby a salaše, 

jedálny a nápojový 

lístok, obsluha 

v týchto 

strediskách 

2 

Odborný výcvik, 

Technológia,  

Aplikovaná 

informatika, 

Komunikácia, Náuka 

o potravinách, Osobné 

financie 

Charakterizovať 

ostatné druhy 

spoločensko-

zábavných stredísk 

a obsluhy v nich 

Charakterizoval 

ostatné druhy 

spoločensko-

zábavných stredísk 

a obsluhy v nich 

Ústne 

a frontálne 

skúšanie, 

písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď, 

písomná odpoveď 

IX. Miešané 

nápoje 
8 

Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

História prípravy 

miešaných 

nápojov, význam 

a rozdelenie 

nápojov, inventár a 

suroviny na 

prípravu 

miešaných 

nápojov, 

charakteristika 

jednotlivých 

druhov miešaných 

nápojov 

8 

Odborný výcvik, 

Technológia,  

Aplikovaná 

informatika, 

Komunikácia, Náuka 

o potravinách, Osobné 

financie,  

Charakterizovať 

miešané nápoje, 

popísať ich prípravu a 

podávanie 

Charakterizoval 

miešané nápoje, 

popísal ich prípravu a 

podávanie 

Ústne 

a frontálne 

skúšanie, 

písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď, 

písomná odpoveď 
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Ročník tretí 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Technika obsluhy 2,5 hodiny týždenne, spolu 75 vyučovacích hodín 

Názov 

tematického celku 

Témy 

Hodiny 
Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

I.Technika 

a spôsoby zložitej 

obsluhy 

4 Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Úvodná hodina 1      

Technika zložitej 

obsluhy 
3 Odborný výcvik 

Charakterizovať 

a popísať zložitú 

obsluhu 

Charakterizoval 

a popísať zložitú 

obsluhu 

Ústne 

a písomné 

skúšanie, 

Frontálne 

skúšanie 

Ústna a písomná 

odpoveď 

II.Technika 

obsluhy 

v dopravných 

prostriedkoch 

6 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Technika obsluhy 

vo vlakoch, 

lietadlách, na 

lodiach, 

autobusoch, 

autokaroch a 

karavanoch 

6 Odborný výcvik 

Popísať obsluhu 

v dopravných 

prostriedkoch 

Popísal obsluhu 

v dopravných 

prostriedkoch 

Ústne 

a frontálne 

skúšanie, 

písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď, 

písomná odpoveď 

III.Slávnostné 

stolovanie 
37 

Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 
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Slávnostné 

stolovanie, etapy 

slávnostných 

hostín 

2 Odborný výcvik 

Charakterizovať 

slávnostné stolovanie 

a etapy slávnostných 

hostín 

Charakterizovať 

slávnostné stolovanie 

a etapy slávnostných 

hostín 

Ústne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

Charakteristika 

banketu, pracovný 

príkaz-komando, 

postup 

zabezpečenia 

slávnostnej hostiny 

5 

Odborný výcvik, 

Technológia, Výchova 

k podnikaniu  

Charakterizovať 

a popísať slávnostnú 

hostinu banket 

a vedieť popísať 

zabezpečenie banketu 

Charakterizovať 

a popísať slávnostnú 

hostinu banket 

a vedieť popísať 

zabezpečenie banketu 

Ústne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

Banketový systém 

a spôsob obsluhy, 

vypracovanie 

Libreta 

8 

Odborný výcvik, 

Technológia, Výchova 

k podnikaniu, 

Matematika 

Vysvetliť a opísať 

banketový systém 

a spôsob obsluhy, 

vypracovať Libreto k 

banketu  

Vysvetlil a opísal 

banketový systém 

a spôsob obsluhy, 

vypracovať Libreto k 

banketu 

Ústne 

a písomné 

skúšanie 

Ústna a písomná 

odpoveď 

Charakteristika 

rautu, organizácia 

rautu 

5 

Odborný výcvik, 

Technológia, Výchova 

k podnikaniu 

Charakterizovať 

a popísať slávnostnú 

hostinu raut 

Charakterizoval 

a popísal slávnostnú 

hostinu raut 

Ústne 

a písomné 

skúšanie 

Ústna a písomná 

odpoveď 

Rautový spôsob 

obsluhy, 

organizačno-

technické 

zabezpečenie 

rautu, 

vypracovanie 

libreta na raut 

6 

Odborný výcvik, 

Technológia, Výchova 

k podnikaniu, 

Matematika 

Opísať organizačno-

technické 

zabezpečenie rautu 

a spôsob obsluhy 

Opísal organizačno-

technické 

zabezpečenie rautu 

a spôsob obsluhy 

Frontálne 

a ústne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

Slávnostný obed 

a večera, spoločný 

obed a večera 

4 Odborný výcvik 

Charakterizovať 

a popísať slávnostný 

obed a večera, 

spoločný obed 

Charakterizoval 

a popísať slávnostný 

obed a večera, 

spoločný obed 

Ústne 

skúšanie Ústna odpoveď 
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a večera a večera 

Súkromné hostiny-

svadba, svadobné 

zvyky a tradície 

7 
Odborný výcvik, 

Technológia 

Charakterizovať 

a popísať súkromné 

hostiny-svadba, 

svadobné zvyky 

a tradície 

Charakterizoval 

a popísať súkromné 

hostiny-svadba, 

svadobné zvyky 

a tradície 

Ústne 

a písomné 

skúšanie 

Ústna a písomná 

odpoveď 

IV. Mimoriadne 

druhy 

slávnostného 

stolovania 

19 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Koktail párty, river 

párty, garden párty 

a jej organizačno-

technické 

zabezpečenie, 

piknik, čaša vína, 

čaj o piatej, 

hudobné a filmové 

popoludnie, veľké 

spoločenské 

podujatia, bowle 

párty, open bar 

párty 

19 

Odborný výcvik, Náuka 

o potravinách, 

Technológia 

Charakterizovať 

a popísať mimoriadne 

druhy slávnostných 

hostín 

Charakterizoval 

a popísal mimoriadne 

druhy slávnostných 

hostín 

Ústne 

a frontálne 

skúšanie, 

písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď, 

písomná odpoveď 

V. V.Organizačné 

práce 

v pohostinských 

zariadeniach 

9 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Pracovníci 

a organizácia prác 

v skladovom 

3 
Odborný výcvik, 

Výchova k podnikaniu 

Charakterizovať 

a opísať prácu 

v skladovom 

Charakterizoval 

a opísal prácu 

v skladovom 

Ústne, 

frontálne 

a písomné 

Ústna odpoveď 

a didaktický test 
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hospodárstve hospodárstve hospodárstve skúšanie 

Pracovníci 

a organizácia práce 

vo výrobných 

strediskách 

2 Odborný výcvik 

Charakterizovať 

a opísať prácu vo 

výrobnom stredisku 

Charakterizoval 

a opísal prácu vo 

výrobnom stredisku 

Ústne 

a písomné 

skúšanie 

Ústna a písomná 

odpoveď 

Pracovníci 

a organizácia práce 

v odbytových 

strediskách 

4 

Odborný výcvik, 

Základy ubytovacích 

služieb 

Charakterizovať 

a opísať prácu vo 

výrobnom stredisku 

Charakterizoval 

a opísal prácu vo 

výrobnom stredisku 
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, 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 Technológia 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 96 vyučovacích 

hodín 

Ročník  prvý, druhý, tretí 

Kód a názov študijného odboru 6444 H čašník, servírka 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

1. Charakteristika predmetu 
 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti odborných predmetov „Ekonomika 

a organizácia“ a „Obchod a služby“. Na vytvorenie predmetu sme integrovali obsahové 

štandardy „ Úvod k predmetu a história gastronómie, hygiena a bezpečnosť pri práci, program 

HACCP, výrobné stredisko, predbežná a kuchynská úprava surovín, výpočet spotreby surovín 

pokrmov teplej a studenej kuchyne, polievky, omáčky, prílohy a doplnky k jedlám, bezmäsité 

jedlá, jatočné druhy mäsa, rýb, hydiny, zveriny, špeciálnych pokrmov, jedál na objednávku, 

múčnikov a dezertov, produktov studenej kuchyne a medzinárodná gastronómia“. 

 

Obsah učiva sa zameriava na zásady organizácie práce vo výrobnom stredisku 

gastronomického podniku a zvládnutie odbornej terminológie súvisiacej s výkonom povolania 

kuchára. Žiak sa oboznamuje s účelovým vnútorným vybavením pracoviska kuchyne a 

ostatných priestorov výrobného strediska, s druhmi potrebných zariadení a strojov. 

Oboznamuje sa s funkciou, obsluhou a využitím zariadení a strojov v prevádzke. Učí sa o 

správnej manipulácii, ošetrovaní a zabezpečovaní jednoduchej údržby zariadení a strojov. Učí 

sa hospodárnemu vzťahu k surovinám a majetku. Výučba sa ďalej zameria na technologické 

postupy pri príprave finálnych produktov, na základné techniky používané vo výrobných a 

odbytových strediskách. Oboznamuje žiaka s výrobným sortimentom gastronomickej 

prevádzky a manipuláciou s tovarom. Obsah učiva je taktiež zameraný na získanie základných 

poznatkov o receptúrach a technologických postupoch prípravy pokrmov, ovládanie 

kalkulácií a výpočtov množstva spotreby surovín. Žiak poznáva charakteristiku a 

technologické postupy prípravy teplých a studených jedál, múčnikov, teplých a studených 

nápojov a získava základné poznatky o gastronomických pravidlách a zásady 

zostavovania jedálnych a nápojových lístkov 

 

Na  menovanú vzdelávaciu oblasť školského vzdelávacieho programu bola vyčlenená jedna 

hodina týždenne v 1., 2. a  3. ročníku štúdia.  

 

Predmet technológia v učebnom odbore 6444 H čašník, servírka nadväzuje svojim obsahom 

na učivo základnej školy a učivo 1. ročníka, rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. Jeho obsah je 

štrukturovaný do tematických celkov, tém a podtém. Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci 

získavajú počas štúdia v tomto predmete súvisia so zabezpečovaním výživy, správnymi 

hygienickými predpismi, predbežnou a kuchynskou úpravou potravín, technologickými 

procesmi. Učivo sa skladá z poznatkov o všeobecných zásadách zaobchádzania s potravinami. 

Žiak si má uvedomiť, že technológia a jej jednotlivé procesy zaručujú hosťom kvalitné, 

technologicky, biologicky a správne pripravené pokrmy a nápoje. Preto sme pri výbere učiva 

rozvážne pristupovali i vzhľadom k aplikácii odborných predmetov a s prihliadnutím na 
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týždennú hodinovú dotáciu, tiež na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopnosti 

žiakov.  

 

Predmet technológia vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti 

a personálne vzťahy budovali na základe tolerancie, získali a osvojili si teoretické vedomosti 

a zručnosti v oblasti hygieny, práce so surovinami i konkrétne spracovanie technologickej 

prípravy pokrmov a nápojov za účelom uchovania cenných látok v potravinách a pokrmoch 

a udržania dobrého zdravia hosťa. Cieľom je šetrenie surovinami, energiou a tak ochrana 

životného prostredia. 

 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania technológie majú stimulovať rozvoj poznávacích 

schopností žiakov, podporovať ich samostatnosť, tvorivosť a cieľavedomosť. 

Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak má možnosť v procese výučby 

pracovať v tíme, vedieť sa správne rozhodnúť, vybrať správne cesty. Učiteľ má povinnosť 

motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, správnym rozhodnutiam, 

podporovať jeho aktivity vo všetkých oblastiach vzdelávania v rámci študijného odboru za 

účelom celoživotného vzdelávania. 

 

Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvíjaniu a upevňovaniu kľúčových 

kompetencií žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať  komunikatívne, 

sociálno-interakčné, interpersonálne-intrapersonálne kompetencie, spôsobilosti riešiť 

problémy, využívať informačné a komunikačné technológie. Preto je dôležitou súčasťou 

teoretického poznávania a prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania 

a systematizácie poznatkov, úloh z učiva konkrétnych tematických celkov, ktoré umožňujú 

spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov. 

 

Predmet technológia je previazaný v rámci medzipredmetových vzťahov s predmetmi 

technika obsluhy, ekonomika, náuka o potravinách, náuka o výžive, etická výchova, 

matematika, aplikovaná informatika, komunikácia a odborný výcvik.  

 

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese patria odborné exkurzie, ktoré 

žiakom poskytujú možnosť rozširovať obzor odborného vzdelávania. 

 

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách v konkrétnom vzdelávacom výstupe. 

Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto vzdelávacieho programu. Používajú 

sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. 

 

Výučba bude prebiehať v odborných učebniach a bežných triedach. Tiež prostredníctvom 

odborných exkurzií a rôznych gastronomických akcií počas štúdia.  

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Cieľom vyučovacieho predmetu technológia v študijnom odbore 6444 H čašník, servírka je 

poskytnúť žiakom súbor vedomostí a kompetencií o kuchynskej úprave, zložení a biologickej 

hodnote  podávaných jedál teplej a studenej kuchyne tak, aby ich vedeli  uplatniť pri 

zostavovaní jedálnych lístkov a pri odporúčaní hosťom.  

 Tiež formovanie logického myslenia a rozvíjania vedomostí, zručností a kľúčových 

kompetencií, ktoré bude vedieť využívať v ďalšom vzdelávaní ako aj v odbornom výcviku 

a vo svojom ďalšom živote. 
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Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

 

V predmete technológia využívame pre utváranie a rozvoj kľúčových kompetencií výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré umožňujú žiakom: 

 

Komunikatívne a sociálno interakčné spôsobilosti 

 informácie sprostredkovať vhodným spôsobom tak, aby každý každému porozumel, napr. 

video, text, hovorené slovo, diagram a pod., 

 vyjadriť alebo formulovať vlastný názor, 

 správne interpretovať získané fakty, 

 kriticky hodnotiť informácie. 

 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, 

 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a prácu v kolektíve, 

 hodnotiť a rešpektovať prácu svoju aj ostatných 

 

Schopnosť riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy  v priebehu odborného vzdelávania s využívaním všetkých 

metód a prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, 

 vyjadriť alebo formulovať problém, ktorý sa objaví pri vzdelávaní, 

 hľadať, navrhovať alebo využívať metódy, informácie, nástroje, ktoré by mohli 

prispieť k riešeniu daného problému, 

 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti 

alebo efektívnosti, 

 korigovať nesprávne riešenia problému, 

 používať osvojené metódy riešenia problémov v konkrétnych oblastiach vzdelávania, 

ak sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné. 

 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu vzdelávania, vedieť využívať všetky dostupné metódy 

a prostriedky, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré môžu prispieť 

k riešeniu problémových úloh. 

 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

 formulovať a prezentovať postoje v priebehu vzdelávania, využívaním všetkých    

dostupných metód a prostriedkov, 



50 

 

 preukázať vlastnú zodpovednosť za zverený inventár a suroviny, za svoje správanie, 

zdravie a spoluzodpovednosť za životné prostredie. 

 

Stratégie vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Úvod do predmetu Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s počítačom  

Hygiena a bezpečnosť 

a ochrana zdravia pri práci vo 

výrobnom stredisku  

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s počítačom 

Výrobné stredisko Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s počítačom 

Predbežná úprava surovín   Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s počítačom 

Základné tepelné úpravy 

surovín 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s počítačom 

Výpočet spotreby surovín pri 

príprave pokrmov 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s počítačom 

Polievky Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s počítačom 

Omáčky Informačnoreceptívna -  Frontálna výučba 
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výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s počítačom 

Prílohy, doplnky, obloženia  k 

jedlám 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s počítačom 

Bezmäsité jedlá Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s počítačom 

Jatočné druhy mäsa, rýb, 

hydiny, zveriny, špeciálnych 

pokrmov 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s počítačom 

Jedlá na objednávku Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s počítačom 

Jedlá studenej kuchyne Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s počítačom 

Múčniky, dezerty Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s počítačom 

Medzinárodná gastronómia 

 

 

 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s počítačom 
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Učebné zdroje 

 

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

 

Názov 

tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie 

zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

Úvod do predmetu Verčimáková, Ľ.: 

Technológia1, 2008, 

SPN - Mladé letá, 

s.r.o.,ISBN 978-80-10-

01437-8 

Odborné časopisy: 

Gastro, Horeca, Apetít, 

Dobré jedlo, Minútka 

a iné 

Brhlík, Romaňuk, 

Matejka: Technológia 

Konrád, Kendík: 

Materiálové spotrebné 

normy studenej 

a teplej kuchyne 

PC 

Tabuľa 

Filpchart  

IKT 

 

Obrázkový 

materiál 

Internet  

CD – zdroje 

potravín  

Hygiena a 

bezpečnosť 

a ochrana zdravia 

pri práci vo 

výrobnom 

stredisku  

Verčimáková, Ľ.: 

Technológia1, 2008, 

SPN - Mladé letá, 

s.r.o.,ISBN 978-80-10-

01437-8 

Odborné časopisy: 

Gastro, Horeca, Apetít, 

Dobré jedlo, Minútka 

a iné 

Brhlík, Romaňuk, 

Matejka: Technológia 

PC 

Tabuľa 

Filpchart  

IKT 

Predpisy 

Vyhlášky 

Normy 

Ochranné 

pomôcky 

Internet  

CD – zdroje 

potravín  

Výrobné stredisko Verčimáková, Ľ.: 

Technológia1, 2008, 

SPN - Mladé letá, 

s.r.o.,ISBN 978-80-10-

01437-8 

Odborné časopisy: 

Gastro, Horeca, Apetít, 

Dobré jedlo, Minútka 

a iné 

Brhlík, Romaňuk, 

Matejka: Technológia 

PC 

Tabuľa 

Filpchart  

IKT 

Predpisy 

Vyhlášky 

Normy 

Obrázkový 

materiál 

Internet  

CD – zdroje 

potravín  

Predbežná úprava 

surovín 

Verčimáková, Ľ.: 

Technológia1, 2008, 

SPN - Mladé letá, 

PC 

Tabuľa 

Filpchart  

Obrázkový 

materiál 

Internet  

CD – zdroje 
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s.r.o.,ISBN 978-80-10-

01437-8 

Odborné časopisy: 

Gastro, Horeca, Apetít, 

Dobré jedlo, Minútka 

a iné 

Brhlík, Romaňuk, 

Matejka: Technológia 

IKT 

Základné tepelné 

úpravy surovín 

Verčimáková, Ľ.: 

Technológia1, 2008, 

SPN - Mladé letá, 

s.r.o.,ISBN 978-80-10-

01437-8 

Odborné časopisy: 

Gastro, Horeca, Apetít, 

Dobré jedlo, Minútka 

a iné 

Brhlík, Romaňuk, 

Matejka: Technológia  

IKT 

PC 

Tabuľa 

Filpchart  

Obrázkový 

materiál - 

zariadenie 

prevádzok 

Ochranné 

pomôcky 

Internet  

CD – zdroje 

Výpočet spotreby 

surovín pri 

príprave pokrmov  

Verčimáková, Ľ.: 

Technológia1, 2008, 

SPN - Mladé letá, 

s.r.o.,ISBN 978-80-10-

01437-8 

Konrád, Kendík: 

Materiálové spotrebné 

normy studenej 

a teplej kuchyne  

Tlačivá ŠEVT 

PC 

Tabuľa 

Filpchart  

IKT 

Materiálové 

spotrebné 

normy 

Tlačivá 

ŠEVT 

IKT 

Odborná 

literatúra 

Internet  

CD – zdroje 

Polievky Verčimáková, Ľ.: 

Technológia1, 2008, 

SPN - Mladé letá, 

s.r.o.,ISBN 978-80-10-

01437-8 

 Odborné časopisy: 

Gastro, Horeca, Apetít, 

Dobré jedlo, Minútka 

a iné 

Brhlík, Romaňuk, 

Matejka: Technológia 

Konrád, Kendík: 

Materiálové spotrebné 

normy studenej 

a teplej kuchyne 

PC 

Tabuľa 

Filpchart  

IKT 

Materiálové 

spotrebné 

normy 

Obrázkový 

materiál 

Odborná 

literatúra 

Internet  

CD – zdroje 

Omáčky Verčimáková, Ľ.: 

Technológia2, 2009, 

SPN - Mladé letá, 

s.r.o.,ISBN 978-80-10-

01664-8 

Odborné časopisy: 

IKT  

PC 

Tabuľa 

Filpchart  

Materiálové 

spotrebné 

normy 

Obrázkový 

materiál 

Odborná 

literatúra 

Internet  

CD – zdroje 



49 

 

Gastro, Horeca, Apetít, 

Dobré jedlo, Minútka 

a iné 

Brhlík, Romaňuk, 

Matejka: Technológia 

Konrád, Kendík: 

Materiálové spotrebné 

normy studenej 

a teplej kuchyne  

Prílohy, doplnky, 

obloženia  k 

jedlám 

Verčimáková, Ľ.: 

Technológia2, 2009, 

SPN - Mladé letá, 

s.r.o.,ISBN 978-80-10-

01664-8 

Odborné časopisy: 

Gastro, Horeca, Apetít, 

Dobré jedlo, Minútka 

a iné 

Brhlík, Romaňuk, 

Matejka: Technológia 

Konrád, Kendík: 

Materiálové spotrebné 

normy studenej 

a teplej kuchyne 

IKT  

PC 

Tabuľa 

Filpchart  

Materiálové 

spotrebné 

normy 

Obrázkový 

materiál 

Odborná 

literatúra 

Internet  

CD – zdroje 

Bezmäsité jedlá Verčimáková, Ľ.: 

Technológia2, 2009, 

SPN - Mladé letá, 

s.r.o.,ISBN 978-80-10-

01664-8 

Odborné časopisy: 

Gastro, Horeca, Apetít, 

Dobré jedlo, Minútka 

a iné 

Brhlík, Romaňuk, 

Matejka: Technológia 

Konrád, Kendík: 

Materiálové spotrebné 

normy studenej 

a teplej kuchyne 

IKT 

PC 

Tabuľa 

Filpchart  

Materiálové 

spotrebné 

normy 

Obrázkový 

materiál 

Odborná 

literatúra 

Internet  

CD – zdroje 

Jatočné druhy 

mäsa, rýb, hydiny, 

zveriny, 

špeciálnych 

pokrmov 

Verčimáková, Ľ.: 

Technológia2, 2009, 

SPN - Mladé letá, 

s.r.o.,ISBN 978-80-10-

01664-8 

Verčimáková, Ľ.: 

Technológia3, 2011, 

SPN - Mladé letá, 

s.r.o.,ISBN 978-80-10-

01883-3 

Odborné časopisy: 

IKT  

PC 

Tabuľa 

Filpchart  

Materiálové 

spotrebné 

normy 

Obrázkový 

materiál 

Odborná 

literatúra 

Internet  

CD – zdroje 

 



50 

 

Gastro, Horeca, Apetít, 

Dobré jedlo, Minútka 

a iné 

Brhlík, Romaňuk, 

Matejka: Technológia 

Konrád, Kendík: 

Materiálové spotrebné 

normy studenej 

a teplej kuchyne 

Jedlá na 

objednávku 

Verčimáková, Ľ.: 

Technológia3, 2011, 

SPN - Mladé letá, 

s.r.o.,ISBN 978-80-10-

01883-3 

Odborné časopisy: 

Gastro, Horeca, Apetít, 

Dobré jedlo, Minútka 

a iné 

Brhlík, Romaňuk, 

Matejka: Technológia 

Konrád, Kendík: 

Materiálové spotrebné 

normy studenej 

a teplej kuchyne 

IKT  

PC 

Tabuľa 

Filpchart  

Materiálové 

spotrebné 

normy  

Obrázkový 

materiál 

Odborná 

literatúra 

Internet  

CD – zdroje 

Jedlá studenej 

kuchyne 

Verčimáková, Ľ.: 

Technológia4, 2012, 

SPN - Mladé letá, 

s.r.o.,ISBN 978-80-10-

02277-9  

Odborné časopisy: 

Gastro, Horeca, Apetít, 

Dobré jedlo, Minútka 

a iné 

Brhlík, Romaňuk, 

Matejka: Technológia 

Konrád, Kendík: 

Materiálové spotrebné 

normy studenej 

a teplej kuchyne 

IKT  

PC 

Tabuľa 

Filpchart  

Materiálové 

spotrebné 

normy 

Obrázkový 

materiál 

Odborná 

literatúra 

Internet  

CD – zdroje 

Múčniky, dezerty Verčimáková, Ľ.: 

Technológia3, 2011, 

SPN - Mladé letá, 

s.r.o.,ISBN 978-80-10-

01883-3 

Odborné časopisy: 

Gastro, Horeca, Apetít, 

Dobré jedlo, Minútka 

a iné 

Brhlík, Romaňuk, 

Matejka: Technológia 

IKT 

PC 

Tabuľa 

Filpchart  

Materiálové 

spotrebné 

normy 

Cukrárske 

spotrebné 

normy 

Obrázkový 

materiál 

Odborná 

literatúra 

Internet  

CD – zdroje 



51 

 

Konrád, Kendík: 

Materiálové spotrebné 

normy studenej 

a teplej kuchyne  

Medzinárodná 

gastronómia 

 

 

 

Verčimáková, Ľ.: 

Technológia4, 2012, 

SPN - Mladé letá, 

s.r.o.,ISBN 978-80-10-

02277-9  

Odborné časopisy: 

Gastro, Horeca, Apetít, 

Dobré jedlo, Minútka 

a iné 

Brhlík, Romaňuk, 

Matejka: Technológia 

Konrád, Kendík: 

Materiálové spotrebné 

normy studenej 

a teplej kuchyne 

IKT 

PC 

Tabuľa 

Filpchart 

Materiálové 

spotrebné 

normy 

Odborná 

literatúra 

Internet  

CD – zdroje 

 

 

 



 

ROČNÍK: Prvý   

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

Názov tematického 

celku 

Témy 

Hodiny 
Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Úvod do predmetu 3 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Význam predmetu 1 

Technika obsluhy 

Vysvetliť význam 

predmetu pre čašníka 

Uviesť obsah 

predmetu 

Vysvetlil význam 

predmetu pre čašníka 

Uviesť obsah 

predmetu 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

História gastronómie 2 

Popísať vývoj 

svetovej gastronómie  

Popísať históriu 

gastronómie na 

Slovensku 

Popísal vývoj 

svetovej gastronómie  

Popísal históriu 

gastronómie na 

Slovensku 

Ústne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

Hygiena 

a bezpečnosť 

a ochrana zdravia 

pri  práci vo 

výrobnom stredisku 

3 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Hygiena vo 

výrobnom stredisku 
1 

Technika obsluhy 

Odborný výcvik 

 

Objasniť pojem 

a význam hygieny 

Vymenovať 

požiadavky osobnej 

hygieny, hygieny 

pracoviska a hygieny 

prípravy a expedície  

pokrmov 

Objasnil pojem a 

významhygieny 

Vymenoval 

požiadavky osobnej 

hygieny, hygieny 

pracoviska a hygieny 

prípravy a expedície 

pokrmov 

Ústne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

Program HACCP 1 Charakterizovať Charakterizoval Ústne Ústna  odpoveď 



 

program HACCP 

Vysvetliť význam 

slova HACCP 

Uviesť riziká 

ohrozujúce zdravotnú 

bezpečnosť pokrmov 

Popísať súčasti 

programu HACCP 

program HACCP 

Vysvetlil význam 

slova HACCP 

Uviedol  riziká 

ohrozujúce zdravotnú 

bezpečnosť pokrmov 

Popísal súčasti 

programu HACCP 

skúšanie 

Bezpečnosť 

a ochrana zdravia pri 

práci vo výrobnom 

stredisku 

1 

Uviesť právne 

predpisy o BOZP 

Vymenovať 

povinnosti 

zamestnanca 

a zamestnávateľa 

ohľadom BOZP 

Uviesť príklady 

úrazov v kuchyni 

a ich príčiny 

Uviedol  právne 

predpisy o BOZP 

Vymenoval 

povinnosti 

zamestnanca 

a zamestnávateľa 

ohľadom BOZP 

Uviedol  príklady 

úrazov v kuchyni 

a ich príčiny 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

 

Písomné  

odpovede 

Výrobné stredisko       3 Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Časti výrobného 

strediska 
1 

Odborný výcvik 

Technika obsluhy 

Popísať jednotlivé 

časti výrobného 

strediska a ich 

využitie 

Uviesť rozdelenie 

skladov a ich využitie 

Popísal jednotlivé 

časti výrobného 

strediska a ich 

využitie 

Uviedol  rozdelenie 

skladov a ich využitie 

Ústne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

Zariadenie a inventár 

výrobného strediska 
1 

Popísať zariadenie 

výrobného strediska 

na  mechanické 

spracovanie surovín 

Popísal zariadenie 

výrobného strediska 

na  mechanické 

spracovanie surovín 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 



 

Popísať zariadenie 

výrobného strediska 

na tepelné 

spracovanie surovín 

Popísať zariadenie 

výrobného strediska 

na uchovávanie 

hotových  pokrmov 

Vymenovať chladiace 

a mraziace zariadenia 

vo výrobnom 

stredisku 

Uviesť  rozdelenie 

inventáru podľa účelu 

Popísal zariadenie 

výrobného strediska 

na tepelné 

spracovanie surovín 

Popísal zariadenie 

výrobného strediska 

na uchovávanie 

hotových  pokrmov 

Vymenoval chladiace 

a mraziace zariadenia 

vo výrobnom 

stredisku 

Uviedol rozdelenie 

inventáru podľa účelu 

Pracovné činnosti vo 

výrobnom stredisku 
1 

Popísať pracovné 

činnosti pred začatím, 

počas prípravy jedál 

a po ukončení 

prevádzky 

Vymenovať rôzne  

funkcie kuchárov 

podľa ich činnosti 

Popísal pracovné 

činnosti pred začatím, 

počas prípravy jedál 

a po ukončení 

prevádzky 

Vymenoval rôzne 

funkcie kuchárov 

podľa ich činnosti 

Písomné 

skúšanie 
Písomné  

odpovede 

Predbežná úprava 

surovín 
5 

Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Technologická 

úprava surovín 
1 

  

  Náuka o potravinách 

 

 Vysvetliť význam 

technologickej úpravy  

surovín   

Popísať spôsoby  

úpravy potravín za 

surova 

Uviesť rozdelenie 

 Vysvetlil význam 

technologickej 

úpravy surovín    

Popísal spôsoby  

úpravy potravín za 

surova 

Uviedol  rozdelenie 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 



 

technologickej úpravy 

surovín na pokrmy 

z časového 

a tepelného hľadiska 

 

technologickej 

úpravy surovín na 

pokrmy z časového 

a tepelného hľadiska 

 

Predbežná úprava 

rastlinných surovín  
1 

Vysvetliť pojem 

predbežná úprava 

surovín 

Popísať spôsoby 

predbežnej úpravy  

jednotlivých druhov 

rastlinných potravín  

 

Vysvetlil pojem 

predbežná úprava 

surovín 

Popísal spôsoby 

predbežnej úpravy  

jednotlivých druhov 

rastlinných potravín  
 

Ústne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

 

Písomné  

odpovede 

Predbežná 

úprava živočíšnych 

surovín, korenenie 

3  

Popísať predbežnú 

úpravu  živočíšnych 

surovín - rýb, hydiny 

Popísať predbežnú 

úpravu mäsa 

jatočných zvierat 

Rozdeliť koreniny 

Uviesť použitie 

jednotlivých druhov 

korenín 

Popísal predbežnú 

úpravu  živočíšnych 

surovín - rýb, hydiny 

Popísal predbežnú 

úpravu mäsa 

jatočných zvierat 

Rozdelil koreniny 

Uviedol  použitie 

jednotlivých druhov 

korenín 

Ústne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

 

Písomné  

odpovede 

Základné tepelné 

úpravy surovín 
5 

Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Varenie  1 

Náuka o výžive 

Náuka o potravinách 

Odborný výcvik 

Technika obsluhy 

Popísať zásady 

a technologický 

postup varenia 

jednotlivých druhov 

potravín - mäsa, 

zeleniny, obilnín, 

strukovín, cestovín  

Popísal zásady 

a technologický 

postup varenia 

jednotlivých druhov 

potravín - mäsa, 

zeleniny, obilnín, 

strukovín, cestovín 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 



 

 Dusenie   1 

Popísať zásady 

a technologický 

postup dusenia 

jednotlivých druhov 

potravín - mäsa, rýb, 

zeleniny, obilnín,  

cestovín 

Popísal zásady 

a technologický 

postup dusenia 

jednotlivých druhov 

potravín - mäsa, rýb. 

zeleniny, obilnín,  

cestovín  

 Ústne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

Pečenie 1 

Popísať zásady 

a technologický 

postup pečenia 

jednotlivých druhov 

potravín   

Popísal zásady 

a technologický 

postup pečenia 

jednotlivých druhov 

potravín   

Ústne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

Vyprážanie 1 

Popísať zásady 

a technologický 

postup vyprážania 

rôznych surovín   

Popísal zásady 

a technologický 

postup vyprážania 

rôznych surovín   

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Nové trendy 

v technológii 

tepelných úprav 

1 

Charakterizovať nové 

trendy v technológii 

tepelných úprav 

Popísať trendové 

tepelné úpravy a 

zariadenia  

Popísať konvektomat  

a šokér 

Charakterizoval nové 

trendy v technológii 

tepelných úprav 

Popísal trendové 

tepelné úpravy a 

zariadenia  

Popísal konvektomat  

a šokér 

Ústne  

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

 

Písomné  

odpovede 

Výpočet spotreby 

surovín pri 

príprave pokrmov 

3 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Výpočet spotreby 

surovín  a kalkulácia 

pokrmu 

3    
Matematika 

Odborný výcvik 

Popísať náležitosti 

receptúr 

Vysvetliť význam 

receptúr 

Objasniť zásady pri 

Popísal náležitosti 

receptúr 

Vysvetlil význam 

receptúr 

Objasnil zásady pri 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Písomné 

Ústne odpovede 

 

Písomné odpovede 



 

výpočte množstva 

surovín  

Vypočítať spotrebu 

surovín na prípravu 

konkrétneho pokrmu 

Objasniť tvorbu 

kalkulácie pokrmu 

Popísať žiadanku na 

suroviny do skladu 

výpočte množstva 

surovín  

Vypočítal spotrebu 

surovín na prípravu 

konkrétneho pokrmu 

Objasnil tvorbu 

kalkulácie pokrmu 

Popísať žiadanku na 

suroviny do skladu 

skúšanie 

Polievky  6 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Charakteristika, 

význam, rozdelenie 
1 

Technika obsluhy 

Odborný výcvik 

Náuka o potravinách 

Náuka o výžive 

 Charakterizovať 

polievky  

Vysvetliť  význam 

polievok vo výžive  

Uviesť rozdelenie  

polievok 

Uviesť dávkovanie 

polievok 

 Charakterizoval 

polievky  

Vysvetlil  význam 

polievok vo výžive  

Uviedol rozdelenie  

polievok 

Uviedol  dávkovanie 

polievok 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 

Základné vývary, 

hnedé polievky 
1 

Charakterizovať 

vývary 

Popísať 

technologický postup 

pri príprave vývarov 

Popísať čistenie 

a zosilňovanie 

vývarov 

Popísať základné, 

ostatné a špeciálne 

vývary 

Charakterizovať 

hnedé polievky 

Charakterizoval 

vývary 

Popísal technologický 

postup pri príprave 

vývarov 

Popísal čistenie 

a zosilňovanie 

vývarov 

Popísal základné, 

ostatné a špeciálne 

vývary 

Charakterizoval 

hnedé polievky 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 



 

Uviesť príklady 

hnedých polievok 

Uviedol príklady 

hnedých polievok 

Závarky a vložky do 

polievok 
1 

Objasniť rozdiel 

medzi závarkami 

a vložkami do 

polievok 

Vymenovať rôzne 

druhy závariek 

a vložiek do polievok 

Popísať spôsoby 

prípravy rôznych 

druhov závariek 

a vložiek do polievok 

Objasnil rozdiel 

medzi závarkami 

a vložkami do 

polievok 

Vymenoval rôzne 

druhy závariek 

a vložiek do polievok 

Popísal spôsoby 

prípravy rôznych 

druhov závariek 

a vložiek do polievok 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Biele polievky 1 

Charakterizovať biele 

polievky 

Popísať postup 

prípravy zápražky 

Rozdeliť biele 

polievky 

Uviesť príklady 

bielych polievok 

a postup ich prípravy 

Charakterizoval biele 

polievky 

Popísal postup 

prípravy zápražky 

Rozdelil biele 

polievky 

Uviedol  príklady 

bielych polievok 

a postup ich prípravy 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 

Špeciálne polievky 2 

Vymenovať druhy 

špeciálnych polievok 

Uviesť príklady 

studených polievok 

a postup ich prípravy 

Uviesť príklady 

národných 

a regionálnych 

polievok a postup ich 

prípravy 

Vymenoval druhy 

špeciálnych polievok 

Uviedol  príklady 

studených polievok 

a postup ich prípravy 

Uviedol  príklady 

národných 

a regionálnych 

polievok a postup ich 

prípravy 

Písomné 

skúšanie  

Ústne 

skúšanie 

Písomné  

odpovede  

 

Ústna odpoveď  



 

Charakterizovať 

vínové a pivové 

polievky 

Charakterizovať 

špeciálne hnedé 

a biele polievky  

Charakterizoval 

vínové a pivové 

polievky 

Charakterizoval 

špeciálne hnedé 

a biele polievky  

Omáčky 4 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Význam, druhy, 

zásady pri príprave 
1 

Technika obsluhy 

Náuka o výžive 

Náuka o potravinách 

 

Vysvetliť význam 

omáčok 

Uviesť rozdelenie 

omáčok 

Vymenovať zásady 

pri príprave omáčok 

Objasniť pojem fondy 

Vysvetlil význam 

omáčok 

Uviedol  rozdelenie 

omáčok 

Vymenoval zásady 

pri príprave omáčok 

Objasnil pojem fondy 

Ústne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

Biele omáčky  1 

Uviesť základné 

druhy bielych 

omáčok a postup ich 

prípravy a použitie 

Popísať biele 

odvodené omáčky 

Uviedol  základné 

druhy bielych 

omáčok a postup ich 

prípravy a použitie 

Popísal biele 

odvodené omáčky 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Ústna odpoveď 

Hnedé omáčky  1 

Uviesť základné 

druhy hnedých 

omáčok omáčok 

a postup ich prípravy  

Popísať konkrétne 

hnedé  odvodené 

omáčky 

Uviedol  základné 

druhy hnedých 

omáčok omáčok 

a postup ich prípravy  

Popísal konkrétne 

hnedé  odvodené 

omáčky 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 



 

Omáčky k varenému 

hovädziemu mäsu 
 

Popísať konkrétne 

omáčky k varenému 

hovädziemu mäsu 

a postup ich prípravy 

Popísal konkrétne 

omáčky k varenému 

hovädziemu mäsu 

a postup ich prípravy 

Ústne 

skúšanie Ústna odpoveď       

Studené omáčky 1 

Uviesť rozdelenie 

studených omáčok 

Popísať použitie a  

technologický postup 

prípravy studených 

omáčok 

Charakterizovať dipy 

Uviedol  rozdelenie 

studených omáčok 

Popísal použitie a  

technologický postup 

prípravy studených 

omáčok 

Charakterizoval dipy 

Písomné 

skúšanie 
Písomné  

odpovede 
 

Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

ROČNÍK: druhý   

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Technológia  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 

Prílohy a doplnky k  

jedlám 
4 

Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Charakteristika 

príloh a doplnkov k 

jedlám 

1 

Odborný výcvik 

Technika obsluhy 

Náuka o potravinách  

Náuka o výžive 

 

Vysvetliť význam 

príloh  

Uviesť rozdelenie  

a dávkovanie príloh 

Vysvetlil  význam 

príloh  

Uviedol rozdelenie  

a dávkovanie príloh 

Ústne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

Prílohy zo zemiakov, 

z ryže, obilnín,         

múky, cestovín,  

strukovín, zeleniny 

2 

Popísať 

technologický postup 

pri príprave rôznych 

druhov príloh 

Popísal technologický 

postup pri príprave 

rôznych druhov 

príloh 

Ústne 

frontálne  

skúšanie 

Ústne odpovede 

 

Jednoduché šaláty, 

marinády, dresingy 
1 

Popísať 

technologický postup 

pri príprave rôznych 

druhov šalátov, 

Popísal technologický 

postup pri príprave 

rôznych druhov 

šalátov, marinád a 

Ústne 

frontálne  

skúšanie 

Písomné 

Ústne odpovede 

Písomné odpovede 



 

marinád, dresingov dresingov skúšanie 

Bezmäsité jedlá 5 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Charakteristika 

bezmäsitých jedál 
1 

Odborný výcvik 

Technika obsluhy 

Náuka o potravinách 

Náuka o výžive 

Charakterizovať 

bezmäsité jedlá a ich 

zloženie 

Vysvetliť význam 

bezmäsitých jedál 

Uviesť rozdelenie 

bezmäsitých jedál 

Charakterizoval 

bezmäsité jedlá a ich 

zloženie 

Vysvetlil význam 

bezmäsitých jedál 

Uviedol rozdelenie 

bezmäsitých jedál 

Ústne 

frontálne  

skúšanie 

Ústne odpovede 

 

Bezmäsité jedlá zo 

zemiakov, zeleniny, 

strukovín, ryže, 

cestovín, húb  

2 

Charakterizovať 

jednotlivé druhy 

bezmäsitých jedál 

Popísať 

technologický postup 

ich prípravy 

Charakterizoval 

jednotlivé druhy 

bezmäsitých jedál 

Popísal technologický 

postup 

ich prípravy 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede  

Múčne jedlá slané a 

sladké 
1 

Charakterizovať 

jednotlivé druhy 

múčnych jedál 

Popísať 

technologický postup 

ich prípravy 

Charakterizoval 

jednotlivé druhy 

múčnych jedál 

Popísal technologický 

postup 

ich prípravy 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede  

Jedlá z vajec a syrov  1 

Charakterizovať 

jednotlivé druhy jedál 

z vajec a syrov 

Popísať 

technologický postup 

ich prípravy 

Charakterizoval 

jednotlivé druhy jedál 

z vajec a syrov 

Popísal technologický 

postup 

ich prípravy 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Písomné odpovede  



 

  Jedlá z jatočných 

druhov mäsa, z rýb 

a hydiny  

24 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Mäso 1 

Technika obsluhy 

Náuka o potravinách 

Náuka o výžive 

Odborný výcvik 

 

Definovať mäso  

Uviesť rozdelenie 

mäsa podľa druhu 

zvierat  

Definoval mäso  

Uviedol  rozdelenie 

mäsa podľa druhu 

zvierat 

 

Ústne 

frontálne  

skúšanie 
Ústne odpovede 

Jatočné druhy mäsa 

– hovädzie mäso 
4 

Charakterizovať 

hovädzie mäso 

Pomenovať jednotlivé 

časti hovädzieho 

mäsa a uviesť ich 

kuchynské použitie 

Charakterizovať 

jednotlivé pokrmy 

z hovädzieho mäsa  

Popísať prípravu 

pokrmov 

z hovädzieho mäsa 

rôznymi tepelnými 

úpravami 

Vymenovať 

vnútornosti   

Popísať prípravu 

pokrmov 

z vnútorností   

Charakterizoval 

hovädzie mäso 

Pomenoval jednotlivé 

časti hovädzieho 

mäsa a uviesť ich 

kuchynské použitie 

Charakterizoval 

jednotlivé pokrmy 

z hovädzieho mäsa  

Popísal prípravu 

pokrmov 

z hovädzieho mäsa 

rôznymi tepelnými 

úpravami 

Vymenoval 

vnútornosti   

Popísal prípravu 

pokrmov 

z vnútorností   

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

Písomné odpovede  

Teľacie  mäso 4 

Charakterizovať 

teľacie  mäso 

Pomenovať jednotlivé 

časti teľacieho mäsa 

a uviesť ich použitie 

Charakterizoval 

teľacie  mäso 

Pomenoval jednotlivé 

časti teľacieho mäsa 

a uviedol ich použitie 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Písomné odpovede  



 

Charakterizovať 

jednotlivé pokrmy 

z teľacieho  mäsa  

Popísať prípravu 

pokrmov z teľacieho 

mäsa rôznymi 

tepelnými úpravami 

Charakterizoval 

jednotlivé pokrmy 

z teľacieho  mäsa  

Popísal prípravu 

pokrmov z teľacieho 

mäsa rôznymi 

tepelnými úpravami 

 

Bravčové mäso 4 

Charakterizovať 

bravčové mäso 

Pomenovať jednotlivé 

časti bravčového 

mäsa a uviesť ich 

použitie 

Charakterizovať 

jednotlivé pokrmy 

z bravčového  mäsa  

Popísať prípravu 

pokrmov 

z bravčového mäsa 

rôznymi tepelnými 

úpravami 

Charakterizovať 

pokrmy bravčových 

hodov a popísať ich 

prípravu 

Charakterizoval 

bravčové mäso 

Pomenoval jednotlivé 

časti bravčového 

mäsa a uviesť ich 

použitie 

Charakterizoval 

jednotlivé pokrmy 

z bravčového  mäsa  

Popísal prípravu 

pokrmov 

z bravčového mäsa 

rôznymi tepelnými 

úpravami 

Charakterizoval 

pokrmy bravčových 

hodov a popísal ich 

prípravu 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

 

 

Písomné odpovede 

 

Ústne odpovede  

Baranie a ostatné 

mäso 
4 

Charakterizovať mäso 

baranie, jahňacie, 

kozľacie a králičie 

Pomenovať jednotlivé 

časti mäsa a uviesť 

ich použitie 

Charakterizovať 

Charakterizoval mäso 

baranie, jahňacie, 

kozľacie a králičie 

Pomenoval jednotlivé 

časti mäsa a uviedol  

ich použitie 

Charakterizoval 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

frontálne 

Ústna odpoveď 

Písomné odpovede 

Ústne odpovede  



 

jednotlivé pokrmy 

z baranieho, 

kozľacieho, 

jahňacieho 

a králičieho mäsa   

Popísať prípravu 

pokrmov rôznymi 

tepelnými úpravami 

 

jednotlivé pokrmy 

z baranieho, 

kozľacieho, 

jahňacieho 

a králičieho mäsa   

Popísal prípravu 

pokrmov rôznymi 

tepelnými úpravami 

 

skúšanie 

Ryby  4 

Charakterizovať mäso 

rýb a jeho význam vo 

výžive 

Uviesť rozdelenie rýb  

Popísať prípravu 

pokrmov z rýb 

rôznymi tepelnými 

úpravami  

Charakterizoval mäso 

rýb a jeho význam vo 

výžive 

Uviedol rozdelenie 

rýb  

Popísal  prípravu 

pokrmov z rýb 

rôznymi tepelnými 

úpravami  

Ústne  

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna  odpoveď 

Písomné odpovede 

 

Ústne odpovede 

      Hydina 3 

Charakterizovať mäso 

hydiny 

Uviesť rozdelenie 

hydiny  

Popísať prípravu 

pokrmov z hydiny 

rôznymi tepelnými 

úpravami  

Vysvetliť princíp 

a význam 

drezírovania hydiny 

Charakterizoval mäso 

hydiny 

Uviedol rozdelenie 

hydiny  

Popísal prípravu 

pokrmov z hydiny 

rôznymi tepelnými 

úpravami  

Vysvetlil princíp 

a význam 

drezírovania hydiny 

Ústne 

skúšanie  

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Písomné odpovede 

 

 



 

ROČNÍK: Tretí                    

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Technológia  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 

  Jedlá zo zveriny, 

z mletého mäsa a  

špeciálne pokrmy 

9 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Jedlá zo zveriny  4 

Technika obsluhy 

Odborný výcvik 

Náuka o potravinách  

  

Uviesť 

charakteristiku, 

rozdelenie a použitie 

jednotlivých častí 

zveriny  

Popísať predbežnú 

prípravu zveriny 

Popísať prípravu 

jedál z vysokej, 

čiernej, nízkej 

a pernatej zveriny 

Uviesť vhodné 

prílohy a doplnky k 

zverine 

Uviesť 

charakteristiku, 

rozdelenie a použitie 

jednotlivých častí 

zveriny  

Popísať predbežnú 

prípravu zveriny 

Popísať prípravu 

jedál z vysokej, 

čiernej, nízkej 

a pernatej zveriny 

Uviesť vhodné 

prílohy a doplnky k 

zverine 

Ústne 

a písomné 

skúšanie 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Ústna a písomná 

odpoveď 

Ústne odpovede 

Jedlá z mletého mäsa 2 

Charakterizovať 

vlastnosti mletého 

mäsa a pokrmov 

z neho 

Vymenovať vhodné 

druhy a časti na 

prípravu mletého 

mäsa 

Uviesť prísady na 

Charakterizoval 

vlastnosti mletého 

mäsa a pokrmov 

z neho 

Vymenoval vhodné 

druhy a časti na 

prípravu mletého 

mäsa 

Uviedol prísady na 

Ústne a 

písomné 

skúšanie 

 

Ústna  a písomná 

odpoveď 

 



 

prípravu zmesí 

mletého mäsa 

prípravu zmesí 

mletého mäsa 

  Špeciálne pokrmy 3 

Popísať rozdelenie, 

použitie a 

technologickú 

prípravu  špeciálnych 

pokrmov z mäkkýšov, 

lastúrnikov, kôrovcov 

a z lahôdkových 

druhov zeleniny 

Popísal rozdelenie, 

použitie a 

technologickú 

prípravu  špeciálnych 

pokrmov 

z mäkkýšov, 

lastúrnikov, kôrovcov 

a z lahôdkových 

druhov zeleniny 

  

Ústne a 

písomné 

skúšanie 

 

Ústna  a písomná 

odpoveď 

 

Jedlá na 

objednávku 
4 

Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Jedlá na objednávku 1 

 Odborný výcvik 

Technika obsluhy 

  Náuka o potravinách 

Charakterizovať jedlá 

na objednávku 

Vymenovať vhodné 

druhy a časti  mäsa  

Popísať predbežnú 

a tepelnú úpravu 

surovín na jedlá na 

objednávku   

Popísať minútkové 

pracovisko 

Charakterizoval jedlá 

na objednávku 

Vymenoval vhodné 

druhy a časti  mäsa  

Popísal predbežnú 

a tepelnú úpravu 

surovín na jedlá na 

objednávku   

Popísal minútkové 

pracovisko 

Ústne a 

písomné 

skúšanie 

 

Ústna  a písomná 

odpoveď 

 

Jedlá na objednávku 

z rôznych druhov 

mäsa 

3 

Uviesť príklady  

minútok z mäsa: 

hovädzieho, 

teľacieho, 

bravčového, 

baranieho, z hydiny, 

zveriny, z rýb a 

vnútorností  

Uviedol príklady  

minútok z mäsa: 

hovädzieho, 

teľacieho, 

bravčového, 

baranieho, z hydiny, 

zveriny, z rýb a 

vnútorností  

Ústne a 

písomné 

skúšanie 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna a písomná 

odpoveď 

Ústne odpovede 



 

Popísať postup 

prípravy jednotlivých 

minútok z rôznych 

druhov mäsa 

Popísať techniku 

dokončovania 

minútok pred hosťom 

Uviesť prílohy 

k jedlám na 

objednávku 

Popísal postup 

prípravy jednotlivých 

minútok z rôznych 

druhov mäsa 

Popísal techniku 

dokončovania 

minútok pred hosťom 

Uviesť prílohy 

k jedlám na 

objednávku 

 

Múčniky a dezerty 4 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Múčniky  2 
Odborný výcvik 

Technika obsluhy 

Náuka o potravinách 

Vysvetliť pojmy 

múčnik a  múčne 

jedlo  

Uviesť rozdelenie, 

charakteristiku a  

význam múčnikov 

a dezertov vo výžive  

Popísať zásady 

a technologický 

postup  príprave 

múčnikov 

z kysnutého, liateho, 

lístkového, lineckého, 

pľundrového, 

odpaľovaného 

a piškótového cesta  

Vysvetlil pojmy 

múčnik a  múčne 

jedlo  

Uviedol rozdelenie, 

charakteristiku a  

význam múčnikov 

a dezertov vo výžive  

Popísal zásady 

a technologický 

postup  príprave 

múčnikov 

z kysnutého, liateho, 

lístkového, lineckého, 

pľundrového, 

odpaľovaného 

a piškótového cesta  

Ústne a 

písomné 

skúšanie 

 

Ústna  a písomná 

odpoveď 

 

 Dezerty  2 

Charakterizovať 

dezerty  

Popísať postup  pri 

príprave  zmrzlín, 

Charakterizoval 

dezerty  

Popísal postup  pri 

príprave  zmrzlín, 

Ústne a 

písomné 

skúšanie 

Ústna  a písomná 

odpoveď 

 



 

pudingov, krémov, 

cukrárskych 

výrobkov 

a tanierových 

dezertov 

  

pudingov, krémov, 

cukrárskych 

výrobkov 

a tanierových 

dezertov   

 

Jedlá studenej 

kuchyne 
4 

Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Charakteristika 

studenej kuchyne 
1 

Odborný výcvik 

Technika obsluhy 

Náuka o potravinách 

Charakterizovať 

studenú kuchyňu 

Vymenovať 

a zdôvodniť 

hygienicko-

technologické zásady 

pri príprave, 

skladovaní a prevoze 

výrobkov studenej 

kuchyne 

Vysvetliť využitie 

výrobkov studenej 

kuchyne 

Charakterizoval 

studenú kuchyňu 

Vymenoval 

a zdôvodniť 

hygienicko-

technologické zásady 

pri príprave, 

skladovaní a prevoze 

výrobkov studenej 

kuchyne 

Vysvetlil využitie 

výrobkov studenej 

kuchyne 

Ústne a 

písomné 

skúšanie 

 

Ústna  a písomná 

odpoveď 

 

Príprava výrobkov 

studenej kuchyne  
3 

Uviesť príklady 

výrobkov studenej 

kuchyne a postup  ich 

prípravy: studených 

pokrmov zo syrov, 

vajec, z plnenej 

zeleniny, mäsových 

výrobkov (peny, 

paštéty, galantíny, 

huspenina), šalátov, 

pochúťkových masiel, 

Uviedol príklady 

výrobkov studenej 

kuchyne a postup  ich 

prípravy: studených 

pokrmov zo syrov, 

vajec, z plnenej 

zeleniny, mäsových 

výrobkov (peny, 

paštéty, galantíny, 

huspenina), šalátov, 

pochúťkových 

Ústne a 

písomné 

skúšanie 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Ústna  a písomná 

odpoveď 

Ústne odpovede 



 

kokteilov, studených 

mís, obložených 

chlebíkov  

Charakterizovať 

studené predjedlá 

masiel, kokteilov, 

studených mís, 

obložených chlebíkov  

Charakterizoval 

studené predjedlá 

Svetová 

gastronómia 
5 

Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Rozdelenie svetovej  

gastronómie 
1 

Náuka o potravinách  

Vymenovať činitele 

pôsobiace na 

charakter národných 

kuchýň 

Uviesť rozdelenie 

medzinárodnej 

gastronómie do 

skupín 

Vysvetliť možnosti 

poznávania cudzích 

kuchýň 

Vymenoval činitele 

pôsobiace na 

charakter národných 

kuchýň 

Uviedol rozdelenie 

medzinárodnej 

gastronómie do 

skupín 

Vysvetlil možnosti 

poznávania cudzích 

kuchýň 

Ústne a 

písomné 

skúšanie 

 

Ústna  a písomná 

odpoveď 

 

Gastronómia 

rôznych krajín sveta 
2     

Uviesť typické znaky  

zahraničných kuchýň 

(francúzska, 

talianska, česká, 

maďarská, ruská, 

talianska, grécka, 

rakúska, nemecká, 

švajčiarska, anglická, 

čínska, ázijská...) 

Charakterizovať 

špeciality uvedených   

zahraničných kuchýň 

Uviedol typické 

znaky  zahraničných 

kuchýň (francúzska, 

talianska, česká, 

maďarská, ruská, 

talianska, grécka, 

rakúska, nemecká, 

švajčiarska, anglická, 

čínska, ázijská...) 

Charakterizoval 

špeciality uvedených   

zahraničných kuchýň 

Ústne a 

písomné 

skúšanie 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Ústna  a písomná 

odpoveď 

Ústne odpovede 



 

Gastronómia 

Slovenska 
2 

Popísal typické 

slovenské jedlá 

Charakterizovať 

súčasnú slovenskú 

gastronómiu 

Popísať význam 

jednotlivých regiónov 

v slovenskej kuchyni  

Popísal typické 

slovenské jedlá 

Charakterizoval 

súčasnú slovenskú 

gastronómiu 

Popísal význam 

jednotlivých regiónov 

v slovenskej kuchyni  

Ústne a 

písomné 

skúšanie 

 

Ústna  a písomná 

odpoveď 

 

Technológia 

prípravy diétnych 

jedál 

a diferencovanej 

stravy 

4 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Diéty 2 

Náuka o potravinách 

 Charakterizovať 

a roztriediť diéty , 

vysvetliť ich význam 

vo výžive  

Uviesť vhodné 

a nevhodné jedlá pri 

jednotlivých diétach 

 Charakterizoval 

a roztriediť diéty , 

vysvetliť ich význam 

vo výžive  

Uviedol vhodné 

a nevhodné jedlá pri 

jednotlivých diétach 

Ústne a 

písomné 

skúšanie 

 

Ústna  a písomná 

odpoveď 

 

Diferencované 

stravovanie 
2 

Vysvetliť pojem 

diferencovaná strava 

Uviesť zásady 

diferencovanej stravy 

pre jednotlivé 

kategórie ľudí 

Uviesť zásady 

stravovania podľa 

veku ľudí 

Vysvetlil pojem 

diferencovaná strava 

Uviedol zásady 

diferencovanej stravy 

pre jednotlivé 

kategórie ľudí 

Uviedol zásady 

stravovania podľa 

veku ľudí 

Ústne a 

písomné 

skúšanie 

 

Ústna  a písomná 

odpoveď 

 

 

 



 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

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

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

vyučujúci v rámci tematických listov, tiež seminárne práce. Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete môže 

pripraviť vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť 

stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci 

budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak môže mať možnosť didaktický test 

opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. 

Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  



 

Názov predmetu Výchova k podnikaniu 

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

hodín 

Ročník  tretí 

Kód a názov učebného odboru 6444 H čašník, servírka 

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 v úzkej súvislosti s personálnou činnosťou v podniku. 

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.  

 

 

Cieľ predmetu 

 

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. 

Žiak získa základné vedomosti a zručnosti aj v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, učí sa 

racionálne ekonomicky uvažovať a konať. 

 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 
 

Vo vyučovacom predmete 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, 

• 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 

Podnik, podnikanie Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a zákonmi 

Personálny manažment Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a zákonmi 

 

Podnikateľský plán Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

 



 

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, ... 

Podnik, 

podnikanie 

Orbanová D., 

Melichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Zákony: Obchodný, 

Občiansky,  

Živnostenský 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

Personálny 

manažment 

Macáková M.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2002 

Orbanová D., 

Melichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Zákony 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

Podnikateľský 

plán 

Kolektív autorov: 

Podnikateľské 

vzdelávanie 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

 

 

 

 



 

ROČNÍK: Tretí 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Výchova k podnikaniu 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 

Podnik, podnikanie 25  Žiak má: Žiak:   

Podnik, podnikanie 2 
občianska náuka, 

obchodná prevádzka 

pochopiť rozdiel medi 

podnikom a 

podnikaním 

pochopil rozdiel medi 

podnikom a 

podnikaním 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Znaky podniku 2 
občianska náuka, 

obchodná prevádzka 

vedieť charakterizovať 

znaky podniku  

vedel charakterizovať 

znaky podniku  

Ústne  

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Obchodný názov, 

obchodný register 
2 

občianska náuka, 

obchodná prevádzka 

rozlišovať jednotlivé 

obchodné názvy 

a vedieť sa orientovať 

v obchodnom registri 

 rozlišoval jednotlivé 

obchodné názvy 

a vedel sa orientovať 

v obchodnom registri 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Založenie, vznik, 

zrušenie a zánik 

podniku 

2 
občianska náuka, 

obchodná prevádzka 

pochopiť postup pri 

založení a zrušení 

podniku 

pochopil postup pri 

zakladaní a zrušení 

podniku 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Členenie podniku 17 
občianska náuka, 

obchodná prevádzka 

popísať základné 

rozdiely medzi 

jednotlivými právnymi 

formami podniku 

popísal základné 

rozdiely medzi 

jednotlivými právnymi 

formami podniku 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Personálny  

manažment 
20  Žiak má: Žiak:   

Vznik, zmena 

a skončenie 

pracovného pomeru 

6 
odborný výcvik, 

občianska náuka 

popísať vznik 

a skončenie 

pracovného pomeru  

popísal vznik 

a skončenie 

pracovného pomeru 

Ústne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Získavanie a výber 

pracovníkov 3 
občianska náuka, 

odborný výcvik 

má poznať externé 

a interné zdroje 

pracovníkov 

pozná externé 

a interné zdroje 

pracovníkov 

Ústne 

skúšanie 
Ústna 

odpoveď 



 

Pracovné podmienky 4 
 občianska náuka, 

obchodná prevádzka 

vymenovať pracovné 

podmienky, vysvetliť 

vzťahy na pracovisku 

a poznať zásady BOZP 

 

vymenoval pracovné 

podmienky, vysvetliť 

vzťahy na pracovisku 

a poznať zásady 

BOZP 

Ústne 

skúšanie 
Ústna 

odpoveď 

Režim pracovného 

času 2 
občianska náuka, 

obchodná prevádzka 

vysvetliť režimy 

pracovného času 

vysvetlil režimy 

pracovného času 

Ústne 

skúšanie, 

písomné 

skúšanie 

Ústne 

odpovede, 

didaktický test 

Dovolenka na 

zotavenie 1 
osobné financie, 

občianska náuka 

poznať výmeru 

dovolenky a nárok na 

ňu 

poznal výmeru 

dovolenky a nárok na 

ňu 

Ústne 

skúšanie 
Ústna 

odpoveď 

Odmeňovanie 

pracovníkov 4 
osobné financie, 

občianska náuka 

vysvetliť úlohu 

odmeňovania, objasniť 

jednotlivé formy mzdy 

vysvetlil úlohu 

odmeňovania, objasnil 

jednotlivé formy mzdy 

Ústne 

skúšanie, 

písomné 

skúšanie 

Ústne 

odpovede, 

didaktický test 

Podnikateľský plán 15  
 

Žiak má: 

 

Žiak:   

Účel a funkcia 

podnikateľského 

plánu 

2 

ekonomika, osobné 

financie, obchodná 

prevádzka 

Charakterizovať účel 

a funkcie 

podnikateľského plánu 

Charakterizoval účel 

a funkcie 

podnikateľského plánu 

Ústna skúška 
Ústna 

odpoveď 

Zhrnutie 

podnikateľského 

plánu  

1 

ekonomika, osobné 

financie, obchodná 

prevádzka 

Charakterizovať 

zhrnutie podnik. plánu 

Charakterizoval 

zhrnutie podnik. plánu  
Ústna skúška  

Ústna 

odpoveď  

Opis firmy  2 

ekonomika, osobné 

financie, obchodná 

prevádzka 

Popísať opis firmy  Popísal opis firmy  Ústna skúška  
Ústna 

odpoveď  

Opis produktu  2 

ekonomika, osobné 

financie, obchodná 

prevádzka 

Popísať opis produktu  Popísal opis produktu  Ústna skúška  
Ústna 

odpoveď 



 

Marketing  2 

ekonomika, osobné 

financie, obchodná 

prevádzka 

Charakterizovať pojem 

marketing  

Charakterizoval pojem 

marketing  
Ústna skúška  

Ústna 

odpoveď 

Manažment 2 

ekonomika, osobné 

financie, obchodná 

prevádzka 

Charakterizovať pojem 

organizácia  

Charakterizoval pojem 

organizácia  
Ústna skúška  

Ústna 

odpoveď 

Finančné údaje  3 

ekonomika, osobné 

financie, obchodná 

prevádzka 

Charakterizovať 

finančné údaje  

Charakterizoval 

finančné údaje  
Ústna skúška  

Ústna 

odpoveď  

Hodnotiaci test  1 

ekonomika, osobné 

financie, obchodná 

prevádzka 

Preverenie vedomostí  
Odpovedal na jednotl. 

úlohy  

Písomná 

skúška  

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.  

 



 

 

Názov predmetu Základy ubytovacích služieb 

Časový rozsah výučby 0, 2, 2  hodín  týždenne, spolu 126 

vyučovacích hodín 

Ročník  druhý, tretí 

Kód a názov učebného 

odboru 

6444 H čašník, servírka 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu 

 

 

Obsah učiva sa zameriava na zásady organizácie práce ubytovacieho úseku. Žiak sa 

zoznámi s ponukou ubytovacích služieb, s možnosťami rezervácií s evidenciou o hosťoch a 

tržbách a základnými administratívnymi prácami v ubytovacích službách v hoteloch, 

penziónoch a iných podnikoch poskytujúcich ubytovacie služby.  

Naučí sa ako sa stará hotelový personál o čistotu a zabezpečenie hotelových izieb a 

zázemie ubytovacej časti, vyhotoviť účet hosťovi a základy tvorby cien za ubytovanie, 

oboznámia sa s významom a obsahom ubytovacieho poriadku a prevádzkovými predpismi 

súvisiacimi s ubytovaním. 

           Obsah odborného predmetu základy ubytovacích služieb je štrukturovaný do 

tematických celkov. 

Obsah vzdelávania vedie žiakov k tomu, aby porozumeli základným vzťahom vo sfére 

ubytovacích služieb a hotelového manažmentu.  

 Žiaci získavajú vedomosti o fungovaní ubytovacích služieb, hotelierstva, učia sa 

porozumieť základnej terminológii v riadení ubytovacích zariadení. Oboznámia sa so 

základmi hotelového manažmentu. Učia sa spolurozhodovať pri rozdeľovaní úloh 

a kompetencií v hoteli. 

 Žiaci ďalej nadobudnú vedomosti o štruktúre služieb v ubytovacích zariadeniach 

oboznámia sa s kategóriami a triedami ubytovacích zariadení, spoznajú klasifikačnéa 

fakultatívne  znaky pre zaraďovanie ubytovacích zariadení do tried u nás a vo svete. 

Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný s ekonomikou, cestovným ruchom , 

technikou obsluhy, výchovou k podnikaniu, gastronómiou a praktickou prípravou. 

Metódy, formy a  prostriedky vyučovania základov ubytovacích služieb majú 

podporovať cieľavedomosť, samostatnosť, zodpovednosť a majú vytvárať zdravé profesijné 

sebavedomie. Vyučujúci odborného predmetu uprednostňuje také stratégie vyučovania, pri 

ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať 

a spolupracovať. Vhodnými formami žiaka motivuje, povzbudzuje  a vedie ho k čo najlepším 

výkonom, podporuje jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu o 

hotelierstvo. Pri výučbe používa formu odborného výkladu, riadeného rozhovoru, preferuje 

prácu s informačnými technológiami. Ako podporný prostriedok pri vyučovaní 

využíva príslušné zákony a odborné časopisy. 

Dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou teoretického vyučovania je absolvovanie 

odborných exkurzií do vybraných ubytovacích zariadení v Slovenskej republike. Prehliadka 

rôznych ubytovacích kapacít umožní žiakom vytvoriť si vlastnú predstavu o fungovaní, 

smerovaní a vývojových trendoch v hotelierstve u nás. 



 

 Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá neustále sledovať nové trendy 

v hotelových službách a gastronómii. Vo výučbe predmetu základy ubytovacích služieb 

vyučujúci uplatňuje proporcionálne zastúpenie teoretického a praktického poznávania. 

Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií 

žiaka. V tomto predmete budeme využívať aj informačné technológie, videokazety, CD 

nosiče,  budeme riešiť problémové úlohy v jednotlivých tematických celkoch, navodíme 

modelové situácie, budeme využívať animačné aktivity, ktoré umožňujú spájať a využívať 

poznatky v rámci medzipredmetových vzťahoch.  

 Na základe uvedených skutočností žiaci v závere štúdia základy ubytovacích služieb 

vypracujú individuálnu prezentáciu na vybranú problematiku. Súčasťou štúdia predmetu bude 

aj vypracovanie seminárnych prác, ktoré budú klasifikované. 

 Odborný predmet hotelový a gastronomický manažment sa vyučuje v 2. a 3. ročníku. 

 V 2. ročníku žiaci preniknú do problematiky hotelierstva a oboznámia sa so základnou 

terminológiou používanou v ubytovacích službách. Oboznámia sa s teoretickými poznatkami 

manažmentu, s organizáciu, s plánovaním, s vedením a kontrolou v pohostinských 

zariadeniach.  

         V 3. ročníku sa žiaci  oboznámia so základnou evidenciou hotela, s pracovníkmi 

ubytovacieho zariadenia a ich organizačnou štruktúrou, s finančnými zdrojmi hotela a ich 

rozdeľovaním. Podrobne analyzujú produkt hotela. Žiaci sa oboznámia s klientelou hotela 

a ich požiadavkami na úroveň a štandard poskytovaných služieb. Prehliadkou ubytovacích 

kapacít, ktoré sú náplňou odborných exkurzií žiaci poznajú najnovšie technológie používané 

v hoteli. 

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.  

 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 
 

Cieľom predmetu je osvojenie si  základov riadenia ubytovacích služieb  v  

podnikateľských subjektoch  hotelierstva a gastronómie v domácich aj v zahraničných 

podmienkach tak, aby bol žiak pripravený  na úlohu manažéra získaním vedomostí a zručností  

v procese plánovania a organizovania činností podnikateľských subjektov, ako aj 

v rozhodovacích  a kontrolných  činnostiach. 

 Zvládnutie základov riadenia ubytovacích zariadení vytvorí predpoklad, aby budúci 

riadiaci pracovníci zvládali riešenie vzniknutých problémov, výber zamestnancov na 

konkrétne pozície,  dobrú komunikáciu so zamestnancami, proces hodnotenia zamestnancov 

a ich motiváciu k práci.  

 Vyučovací predmet má žiakov pripraviť na vykonávanie manažérskych funkcií 

strednej úrovne v oblasti hotelierstva, gastronómie a cestovnom ruchu. 

 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 
 

Vo vyučovacom predmete základy ubytovacích služieb využívame pre utváranie 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  

 

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 

Hotelový manažment Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Individuálna a skupinová 

práca žiakov, riešenie 

problémových úloh,  

Personálny manažment v 

hoteli 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Individuálna a skupinová 

práca žiakov s informačními 

technológiami, práca 

s odbornými časopismi 

 

Organizačná štruktúra hotela Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Individuálna a skupinová 

práca žiakov s informačními 

technológiami, práca 

s odbornými časopismi 

 

Produkt hotela Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba, frontálna 

a individuálna práca žiakov, 

skupinová práca žiakov, 

práca s učebnicou 

Finančný manažment hotela Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Odborná exkurzia do 

vybraného ubytovacieho 

zariadenia, animačné 

aktivity, simulácia 

Manažment kvality Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Individuálna práca žiakov, 

referát, navodenie 

modelovej situácie 

Manažment kontroly Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba, frontálna 

a individuálna a skupinová 

práca žiakov, práca 

s učebnicou 

Medzinárodné hotelové 

reťazce 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Individuálna prezentácia 

žiakov 

Podnikateľské plánovanie 

a právna úprava v 

hotelierstve 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov, skupinová 

práca žiakov, simulácia, 

inscenačné metódy, 

navodenie modelovej 



 

situácie 

Kongresové služby v hoteli Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba, frontálna 

a individuálna práca žiakov, 

skupinová práca žiakov, 

práca s učebnicou 

Pracovníci ubytovacieho 

zariadenia 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Odborná exkurzia do 

vybraného ubytovacieho 

zariadenia, tretia seminárna 

práca 

Finančné zdroje hotela a ich 

rozdeľovanie 

 

 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba, frontálna 

a individuálna práca žiakov, 

skupinová práca žiakov, 

práca s učebnicou 

 



 

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, ... 

Hotelový 

manažment 

Patúš, Gúčik, 

Marušková 

Gastronomický 

manažment, UMB 

Banská Nystrica 

odborný časopis 

Gastronómia 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Personálny 

manažment v 

hoteli 

Patúš, Gúčik, 

Marušková 

Gastronomický 

manažment, UMB 

Banská Nystrica 

odborný časopis 

Gastronómia 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Organizačná 

štruktúra hotela 

Emília Papulová a 

kol. Hotelový a 

gastronomický 

manažment, SPN 

Bratislava 1999, 

odborný časopis 

Gastronómia 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Produkt hotela Emília Papulová a 

kol. Hotelový a 

gastronomický 

manažment, SPN 

Bratislava 1999, 

odborný časopis 

Gastronómia 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Finančný 

manažment v 

hoteli 

Emília Papulová a 

kol. Hotelový a 

gastronomický 

manažment, SPN 

Bratislava 1999, 

odborný časopis 

Gastronómia 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Manažment 

kvality 

Emília Papulová a 

kol. Hotelový a 

gastronomický 

manažment, SPN 

Bratislava 1999, 

odborný časopis 

Gastronómia 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Manažment Emília Papulová a Tabuľa Schéma Internet 



 

kontroly kol. Hotelový a 

gastronomický 

manažment, SPN 

Bratislava 1999, 

odborný časopis 

Gastronómia 

PC 

Dataprojektor 

Medzinárodné 

hotelové reťazce 

Patúš, Gúčik, 

Hotelový manažment, 

UMB Banská 

Bystrica 

Emília Papulová a 

kol. Hotelový a 

gastronomický 

manažment, SPN 

Bratislava 1999, 

odborný časopis 

Gastronómia 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Podnikateľské 

plánovanie 

a právne úprava v 

hotelierstve 

Patúš, Gúčik, 

Hotelový manažment 

UMB Banská 

Bystrica 

Emília Papulová a 

kol. Hotelový a 

gastronomický 

manažment, SPN 

Bratislava 1999, 

odborný časopis 

Gastronómia 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Kongresové 

služby 

Patúš, Húčik, 

Hotrelový manažment 

UMB Banská 

Bystrica 

Emília Papulová a 

kol. Hotelový a 

gastronomický 

manažment, SPN 

Bratislava 1999, 

odborný časopis 

Gastronómia 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Pracovníci 

ubytovacieho 

zariadenie 

Patúš, Gučik, UMB 

Banská Bystrica 

Emília Papulová a 

kol. Hotelový a 

gastronomický 

manažment, SPN 

Bratislava 1999, 

odborný časopis 

Gastronómia 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Finančné zdroje 

hotela a ich 

Patúš, Gučik, 

Hotelový manažment, 

Tabuľa 

PC 

Schéma Internet 



 

rozdeľovanie UMB Banská 

Bystrica  

Emília Papulová a 

kol. Hotelový a 

gastronomický 

manažment, SPN 

Bratislava 1999, 

odborný časopis 

Gastronómia 

Dataprojektor 

 



 

 

ROČNÍK: Druhý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Základy ubytovacích služieb 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 

Úvod do predmetu 3   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Úvodná hodina 1 Odborný výcvik 

 

  

  

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede Obsah a význam 

predmetu 

Oboznámenie 

s obsahom učiva 

1 

 

 

1 

Ubytovacie 

zariadenia 

35   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Charakteristika, 

význam a funkcie 

ubytovacích zariadení 

 

4  

Odborný výcvik 

 

 

 

 

charakterizovať 

ubytovacie  zariadenie 

 

charakterizoval 

ubytovacie zariadenie 

Frontálne 

ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

Kategorizácia 

ubytovacích 

zariadení, vymedzenie 

základných pojmov 

9 popísať kategórie a 

triedy ubytovacích 

zariadení 

popísal kategórie a 

triedy ubytovacích 

zariadení 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 

 

Kategórie a triedy 

ubytovacích zariadení 

4   Ústne 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 



 

Klasifikačné znaky 

ubytovacích zariadení 

 

Charakteristika 

jednotlivých kategórií 

ubytovacích zariadení 

3 

 

 

 

 

15 

charakterizovať 

jednotlivé druhy 

ubytovacích zariadení 

charakterizoval 

jednotlivé druhy 

ubytovacích zariadení 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

 

Ubytovacie služby 15   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Charakteristika 

ubytovacích služieb 

 

Služby ubytovacích 

zariadení  

 

Štruktúra služieb 

 

Platené a neplatené 

služby v hoteli 

 

Rezervovanie 

ubytovania 

 

Kvalita a úroveň 

poskytovaných 

služieb v hoteli u nás 

a vo svete 

 

Komplexnosť služieb  

1 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

     1 

 

3 

 

 

 

1 

 

Odborný výcvik 

 

 

 

 

charakterizovať 

ubytovacie služby a 

popísať ich štruktúru 

charakterizoval 

ubytovacie služby a 

popísal ich strukturu  

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď  

Didaktický 

test 

 

Vybavenie hotela 13   

Žiak má: 

   



 

Vstupné priestory 

ubytovacieho 

zariadenia 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Odborný výcvik 

 

 

popísať vstupné 

priestory ubytovacieho 

zariadenia 

popísal vstupné 

priestory ubytovacieho 

zariadenia 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď  

Didaktický 

test 

 

Ubytovací úsek 

 

Druh a charakteristika  

izieb 

3 

 

     3 

charakterizovať izby a 

popísať ich vybavenie  

charakterizoval izby a 

popísal ich vybavenie 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď  

Didaktický 

test 

 

Vybavenie izieb 3   Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

 



 

ROČNÍK: Tretí 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Základy ubytovacích služieb 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 

Úvod do predmetu 3   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Úvodná hodina 1 Odborný výcvik 

 

  

  

  

Opakovanie učiva 

z predchádzajúceho 

ročníka 

Oboznámenie 

s obsahom učiva 

1 

 

 

 

1 

Starostlivosť o hosťa 

v ubytovacom 

zariadení 

12   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Starostlivosť o hosťa 

v ubytovacom 

zariadení 

 

4  

Odborný výcvik 

 

 

 

 

 

 Popísať 

starostlivosť 

o hosťa 

v ubytovacom 

zariadení 

 

 Popísal 

starostlivosť 

o hosťa 

v ubytovacom 

zariadení 

 

Frontálne 

ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

Príjem hosťa a jeho 

registrácia 

2  Načrtnúť príjem 

hosťa a jeho 

registráciu 

 Načrtol príjem 

hosťa a jeho 

registráciu  

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 

 

Pobyt hosťa  2   Ústne 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 



 

Odchod hosťa 

 

Starostlivosť 

poskytovaná 

skupinám hostí  

2 

 

 

2 

  Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

 

Produkt hotela 10   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Produkt hotela 

 

Životný cyklus 

produktu 

 

Platené služby 

v hoteli 

 

Neplatené služby 

v hoteli 

 

Stravovacie služby 

v hoteli 

 

Doplnkové služby v 

hoteli 

2 

 

     1 

 

 

1 

 

 

1 

 

    

3 

 

 

2 

 

Odborný výcvik 

 

 

 

 

 Charakterizovať 

produkt hotela 

a popísať jeho 

životný cyklus 

 

 Vymenovať 

platené a neplatené 

služby v hoteli 

 Charakterizoval 

produkt hotela 

a popísal jeho 

životný cyklus 

 

 Vymenoval platené 

a neplatené služby 

v hoteli 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď  

Didaktický 

test 

 

Finančný 

manažment v hoteli 

5   

Žiak má: 

   

Finančný manažment 

v hoteli 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Odborný výcvik 

 

 

 

 

 Charakterizovať 

finančný 

manažment v hoteli 

 Charakterizoval 

finančný 

manažment v hoteli 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď  

Didaktický 

test 

 



 

Druhy a zdroje 

finančných 

prostriedkov 

2  Určiť druhy 

a zdroje finančných 

prostriedkov 

 Určil druhy 

a zdroje finančných 

prostriedov 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď  

Didaktický 

test 

 

Cenotvorba 1  Popísať a vysvetliť 

cenotvorbu v hoteli 

 Popísal a vysvetlil 

cenotvorbu v hoteli 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

Personálny 

manažment hotela 

15   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Personálny 

manažment hotela 

 

Funkcie a obsah 

personálneho 

manažmentu 

2 

 

 

2 

 

 

 

Odborný výcvik 

 

 

 

Ekonomika 

 

 Charakterizovať 

personálny 

manažment hotela 

 Charakterizoval 

personálny 

manažment hotela 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď  

Didaktický 

test 

 

Prijímanie nových 

zamestnancov 

 

Zdroje zamestnancov 

2 

 

 

2 

 Popísať zdroje 

zamestnancov 

 Popísal zdroje 

zamestnancov 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď  

Didaktický 

test 

 

Požiadavky na 

pracovníkov 

 

Nábor a výber 

pracovníkov 

   

1 

 

2 

 Uviesť požiadavky 

na pracovníkov 

 Uviedol 

požiadavky na 

pracovníkov 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 



 

Pracovníci 

ubytovacieho 

zariadenia a ich 

pracovná náplň 

 

 

 

 

 

 

4  Vymenovať 

pracovníkov 

ubytovacieho 

zariadenia 

a popísať ich 

pracovnú náplň 

 Vymenoval 

pracovníkov 

ubytovacieho 

zariadenia 

a popísal ich 

pracovnú náplň 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Základná hotelová 

evidencia  

5   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Finančná evidencia  1  

 

 

 

Odborný výcvik 

 

 

 

 

  Frontálne 

ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

Prevádzková 

evidencia hotela  

3  Charakterizovať 

finančnú, 

prevádzkovú 

a zmenárenskú 

evidenciu hotela 

 Charakterizoval  

prevádzkovú 

evidenciu hotela 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 

 

Zmenárenská 

evidencia hotela 

1    Ústne 

odpovede 

 

Najvýznamnejšie 

hotely na Slovensku 

a vo svete 

10   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Najvýznamnejšie 

hotely na 

Slovensku 

3        



 

 Najvýznamnejšie 

hotely vo svete 

3       

 Exkurzia do 

vybraných 

ubytovacích 

zariadenia 

4       

 

 

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 Odborný výcvik 

Časový rozsah výučby 1. ročník - 15hodín týždenne spolu 495hodín 

2. ročník - 15hodín týždenne spolu 495 hodín  

3. ročník -17,5hodín týždenne spolu 525hodín  

Žiak počas štúdia je povinný odpracovať 1520 

hodín. 

Ročník  prvý,druhý, tretí,  

Kód a názov učebného odboru 6444 H čašník, servírka 

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 hygienické predpisy, HACCP“, 

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 a úseku ubytovania v strediskách gastronomických zariadení“, „ Precvičovanie 

jednotlivých činností vo výrobných, odbytových strediskách a na úseku ubytovania“, „ 

Nácvik komunikácie so zákazníkom a spoločenského vystupovania, „ Administratívne práce 

v prevádzke“. Na túto vzdelávaciu oblasť vyčlenil 15 hodín týždenne v 1. ročníku  štúdia , 15 

hodín v 2. ročníku, 17,5 hodín v 3. ročníku v súlade s poznámkou a) rámcového učebného 

plánu. Žiak pred absolvovaním záverečnej skúšky musí mať odpracovaných 1520 hodín. 

Cieľom vyučovacieho predmetu odborný výcvik je upevniť a prehĺbiť odborné vedomosti 

získané na teoretickom vyučovaní a osvojenie si praktických zručností a návykov.  

Úlohou odborného výcviku je naučiť žiakov návyky na dodržiavanie zásad osobnej a 

pracovnej hygieny pri práci, využívanie surovín, šetrné zaobchádzanie so zariadením 

prevádzky.  

Tento predmet poskytuje odbornú prípravu absolventov na výkon povolania čašník, servírka, 

ktorí sa uplatnia ako zamestnanci v reštauráciách, v hoteloch a ostatných zariadeniach 

spoločného stravovania.  

Žiaci nadobudnú hygienické a bezpečnostné predpisy, základné vedomosti o pravidlách a 

technike jednoduchej, zložitej obsluhe , slávnostnom stolovaní, obsluhe v spoločensko - 

zábavných strediskách a ubytovacích zariadeniach. Ovládajú prácu v rôznych odbytových 

strediskách, podávanie, dokončovanie jedál pred zrakom hosťa, prípravu teplých a studených 

miešaných nápojov. Zvládnu spoločenské pravidlá správania sa, komunikáciu s hosťom 

a spolupracovníkmi, pri  uplatnení etických  zásad. Učivo je zamerané na základné aplikácie 

obchodno- podnikateľských aktivít, vo výrobných, odbytových prevádzkach a ubytovacích 

službách.  

file://mailserver/U/ŠKVP/ŠkVP2013-14/ŠKVP_2013/Odborný%20výcvik/Čašník,%20servírka%20-%201,2,3.,%20roč..doc


 

Má dispozície tvorivo, kreatívne a samostatne uvažovať a pohotovo sa rozhodovať, uplatniť 

získané poznatky a zručnosti v praktickej činnosti, iniciatívne riešiť úlohy na pracovisku, 

prípadne organizovať a riadiť prácu spolupracovníkov.  

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu odborný výcvik učebného odboru 6444 H čašník, 

servírka je získať odborné teoretické vedomosti o praktické zručnosti v prostredí 

a podmienkach budúceho pracoviska absolventov študijného odboru. Naučiť žiakov využívať 

teoretické vedomosti v oblasti spoločenskej komunikácie, k dodržiavaniu 

hygienických, bezpečnostných a ekonomických  zásad a oboznámiť ich so základnými 

zákonmi a platnými právnymi predpismi a legislatívnymi normami s oblasti stravovacích a 

ubytovacích služieb. Rozvíjať u žiakov schopnosť aplikovať nadobudnuté zručností pri 

plánovaní a organizovaní vlastnej práce alebo kolektívu, dodržiavať zásady správnej obsluhy. 

Pri príprave a podávaní jedál a nápojov využívať technologické postupy a schopnosť 

inovovať ich podľa najnovších trendov súčasnej gastronómie. Cieľom predmetu OP je naučiť 

žiakov riešiť problémové situácie z hľadiska správnosti v danom okamihu, schopnosť 

komunikovať s nadriadeným, s kolegom a rôznymi typmi hostí, zvládať záťažové a stresové 

situácie vyžadujúce psychickú vyrovnanosť. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

a)Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 

Absolvent má: 

- reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 

- porovnať bežné 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, 

- popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby, 

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

b)Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, 

komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku 
Absolvent má: 

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

- vyjadrovať sa v jednom cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 

- riešiť bežné matematické príklady a rôzne situácie, 

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

- overovať a interpretovať získané údaje, 

- pracovať s elektronickou poštou, 

- pracovať so základnými informačno-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, 

- stanoviť priority cieľov, 

- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje, 

- konštruktívne diskutovať a pozorne počúvať druhých, 

- rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností, 

- určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom 

kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, 

- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, 



 

- samostatne pracovať v menšom kolektíve, 

- určovať nedostatky v pracovných výkonoch, 

- 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: 

- používať základné právne predpisy, ustanovenia obchodného, živnostenského, občianskeho 

a pracovného práva, 

- ovládať základné návyky z oblasti osobnej aj prevádzkovej hygieny a bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, 

- definovať zásady správnej výrobnej praxe, 

- popísať odbornú terminológiu typickú pre oblasť svojho povolania a jej využitie pri riešení 

praktických úloh, 

- popísať materiály, ich zloženie, kvalitu, získavanie, spracovanie a ostatnú manipuláciu s 

ohľadom na zdravie človeka a ochranu životného prostredia, 

- charakterizovať správny životný štýl človeka, 

- popísať špecifickú problematiku vo svojom odbore, 

- aplikovať vedomosti v priamom kontakte s klientmi, 

- rozhodovať samostatne o pracovných problémoch. 

b) Požadované zručnosti 

Absolvent vie: 

- uplatniť v praxi etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania  a 

vystupovania, 

- uplatniť estetiku práce a prostredia s dodržaním hygienických zásad a zásad bezpečnosti 

práce na prevádzke, 

- praktizovať odbornú terminológiu v svojom odbore a využívať všeobecné poznatky, pojmy 

a zásady pri riešení praktických úloh, 

- vykonávať základné užívateľské práce s výpočtovou technikou, 

- vykonávať pracovné činnosti tak, aby nenarušoval životné prostredie, pracovať v tíme, 

- použiť základné zásady rokovania s klientmi, zákazníkmi a spolupracovníkmi, 

- konať hospodárne a v súlade so stratégiou trvale udržateľného rozvoja. 

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, 

 

 Odborné kompetencie 

a) Požadované vedomosti 

Absolvent má: 

- používať základné právne predpisy, ustanovenia obchodného, živnostenského, občianskeho 

a pracovného práva, 

- ovládať základné návyky z oblasti osobnej aj prevádzkovej hygieny a bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, 

- definovať zásady správnej výrobnej praxe, 



 

- popísať odbornú terminológiu typickú pre oblasť svojho povolania a jej využitie pri riešení 

praktických úloh, 

- popísať materiály, ich zloženie, kvalitu, získavanie, spracovanie a ostatnú manipuláciu s 

ohľadom na zdravie človeka a ochranu životného prostredia, 

- charakterizovať správny životný štýl človeka, 

- popísať špecifickú problematiku vo svojom odbore, 

- aplikovať vedomosti v priamom kontakte s klientmi, 

- rozhodovať samostatne o pracovných problémoch. 

b) Požadované zručnosti 

Absolvent vie: 

- uplatniť v praxi etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a 

vystupovania, 

- uplatniť estetiku práce a prostredia s dodržaním hygienických zásad a zásad bezpečnosti 

práce na prevádzke, 

- praktizovať odbornú terminológiu v svojom odbore a využívať všeobecné poznatky, pojmy 

a zásady pri riešení praktických úloh, 

- vykonávať základné užívateľské práce s výpočtovou technikou, 

- vykonávať pracovné činnosti tak, aby nenarušoval životné prostredie, pracovať v tíme, 

- použiť základné zásady rokovania s klientmi, zákazníkmi a spolupracovníkmi, 

- konať hospodárne a v súlade so stratégiou trvale udržateľného rozvoja. 

 

 

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,  

 

 

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, 

c) schopnosť spolupracovať pri riešení úloh, využitie získaných teoretických vedomostí 

v praktických činnostiach,  

d) aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických činnostiach, talent, 

e) kvalita výsledkov činností, 

f) organizácia vlastnej práce a pracoviska, udržiavanie poriadku na pracovisku, 

                                                 
 



 

g) dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrane pred 

požiarom a starostlivosť o životné prostredie, 

h) dodržiavanie stanovených termínov, 

i) hospodárne využívanie surovín, materiálov, energie, prekonávanie prekážok v práci, 

j) 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 

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. 

 

 Stratégie vyučovania   

Pri vyučovaní sa budú používať nasledovné metódy a formy vyučovania  

Názov tematického celku Stratégia vyučovania  

  

Bezpečnosť a ochrana 

zdravia pri práci, hygienické 

predpisy a HACCP 

 

Informačno-receptívna – 

výklad, prednáška 

Reproduktívna – rozhovor 

 

 

Frontálna výučba 

Organizácia a nadväznosť 

pracovných činností 

v odbytových strediskách 

gastronomických zariadení 

 

 

Informačno-receptívna – 

výklad 

 popis a demonštrácia 

 Reproduktívna – rozhovor 

 Simulačná, predvádzanie 

činností 

 

Frontálna výučba Exkurzia 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Skupinová práca žiakov 

Práca s odbornou literatúrou       

Organizácia práce, pracovné 

stroje, zariadenia a inventár 

výrobných, odbytových 

stredísk a úseku ubytovania 

v strediskách 

gastronomických zariadení 

 

Informačno-receptívna – 

výklad, popis, demonštrácia, 

predvádzanie 

Fixačná metóda 

Heuristická metóda 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca v družstvách 

Práca s knihou 

Nácvik komunikácie so 

zákazníkom a spoločenského 

vstupovania 

 

 

Informačno-receptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor, 

popis, demonštrácia, 

predvádzanie, simulácia 

činností, 

Nácvik pracovných zručností 

Frontálna výučba 

Individuálna práca 

Demonštrácia a pozorovanie 

Skupinová práca žiakov 

Práca s odbornou literatúrou       



 

 

Zostavenie jedálneho lístka, 

menu lístka 

 

 

 

Informačno-receptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor, 

popis, demonštrácia, 

predvádzanie, simulácia 

činností 

Nácvik pracovných zručností 

Frontálna výučba 

Skupinová a individuálna 

práca žiakov 

Práca v družstvách 

Zostavenie nápojových 

lístkov 

 

 

 

Informačno-receptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – didaktické hry 

Demonštrácia, predvádzanie 

Inscenačná metóda 

Frontálna výučba 

Skupinová a individuálna 

práca žiakov 

Pozorovanie 

Práca v družstvách 

Systémy obsluhy 

 

 

 

 

Informačno-receptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – didaktické hry 

Demonštrácia, predvádzanie 

Inscenačná metóda 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca v družstvách 

Práca s knihou 

Pravidlá jednoduchej obsluhy Informačno-receptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – didaktické hry 

Demonštrácia, predvádzanie, 

Predvádzanie 

Problémové metódy 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna  

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca v družstvách 

Práca s knihou 

Spôsoby obsluhy Informačno-receptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – didaktické hry 

 

 

 

Demonštrácia, predvádzanie 

Inscenačná metóda 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca v družstvách 

Práca s knihou 

 

 

 



 

Učebné zdroje                           

 

Na podporu a aktiváciu a učenie žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje  

 

Názov tematického 

celku   Odborná literatúra 

 Didaktická  

technika  

Materiálne výučbové 

prostriedky 

Bezpečnosť a 

ochrana zdravia pri 

práci, hygienické 

predpisy a HACCP 

 

 

 

 

Pravidlá v stravovacích 

službách podľa požiadaviek 

EÚ Bratislava 2004  

Vyhláška Minist. 

zdravotníctva SR zo 7.5. 

2003 o na požiadavkách 

zariadenie  spoločného 

stravovania 

  Vyhlášky, predpisy, 

normy, ochranné 

pomôcky 

 

 

 

 

 

Organizácia 

a nadväznosť 

pracovných činností 

v odbytových 

strediskách 

gastronomických 

zariadení 

G. Salač, M. Šimková – 

Stolovanie I 

 

 

 

 

 

 

 

Zariadenie a inventár na 

PPV a SPV 

 

 

 

 

 

Organizácia práce, 

pracovné stroje, 

zariadenia a inventár 

výrobných, 

odbytových stredísk 

a úseku ubytovania 

v strediskách 

gastronomických 

zariadení 

G. Salač, M. Šimková – 

Stolovanie I 

 

 

 

 

 

PC 

 

 

Nácvik komunikácie 

so zákazníkom 

a spoločenského 

vstupovania 

G. Salač, M. Šimková – 

Stolovanie 

Hartmanová,E.,Petrufová,M.-

Spoločenská komunikácia 

 

 

 

 Vyhlášky, predpisy, 

normy 

 

 

 

 

Zostavenie 

jedálneho lístka, 

menu lístka 

 

G. Salač, M. Šimková – 

Stolovanie 

Černý, J- Srkala,A: Moderní 

obsluha  

 

 

 Vzory jedálnych lístkov 

 

 

 

Zostavenie 

nápojových lístkov 

 Kelblová, M.- Encyklopedie 

nápoju, 

 

 

 Vzory nápojových lístkov 

Systémy obsluhy 

 

G. Salač, M. Šimková – 

Stolovanie 
 Zariadenie a inventár na 

PPV 



 

 

 

 

Černý, J- Srkala,A: Moderní 

obsluha  

 

Pravidlá 

jednoduchej obsluhy 

G. Salač, M. Šimková – 

Stolovanie 

 

 Zariadenie a inventár na 

PPV 

Spôsoby obsluhy G. Salač, M. Šimková – 

Stolovanie 

 

 Zariadenie a inventár na 

PPV 
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ROČNÍK: Prvý 

ROZPIS UČIVA PREDMETU: Odborný výcvik 6 hodín týždenne, spolu 198 hodín 

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 a HACCP 

 

 

12 

 

Žiak má: Žiak: 

  

OBP,PO a hygiena na 

pracovisku praktického 

vyučovania 

6 Technika obsluhy 

 

•popísať základy 

hygieny 

•popísal základy hygieny Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

oboznámenie sa žiakov 

s pracoviskom 

praktického 

vyučovania, HACCP 

 

6  •vysvetliť hygienu pri 

práci s potravinami, 

•uviesť príklady na 

požiadavky HACCP 

•vysvetlil hygienu pri 

práci s potravinami 

• uviedol príklady na 

požiadavky HACCP 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

2.Organizácia 

a nadväznosť 

pracovných činností 

v odbytových 

strediskách 

gastronomických 

zariadení 

60  Žiak má: Žiak:   

Členenie odbytových 

stredísk spoločného 

stravovania 

Ostatné odbytové 

strediská – kaviareň, 

bar 

18 Technika obsluhy. 

 

• rozdeliť  strediská 

spoločného stravovanie 

•popísať stredisko  

•popísať povinnosti 

čašníka pred začatím 

prevádzky  

•rozdelil strediská 

spoločného stravovania  

•popísal stredisko 

•vykonal prípravné práce  

Ústne 

skúšanie 

 

Praktické 

skúšanie 

Ústna  

odpoveď 

 

Praktické 

činnosti 
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Dispozičné riešenie 

odbytových stredísk –

stolový a sedací 

inventár 

Prípravné práce pred 

začatím prevádzky v 

odbytových strediskách 

•vykonať prípravné 

práce 

 

Pravidlá bezpečnej 

práce v obsluhe, 

povinnosti čašníka pred 

začatím prevádzky 

 Ošetrenie a udržiavanie 

inventára a zariadenia 

 

 

 

12  •definovať pravidlá 

Bezpečnosti práce na 

prevádzke, popísať 

povinnosti čašníka pred 

začatím prevádzky, 

vedieť pripraviť 

prevádzku 

 • určiť postup 

správneho ošetrenia 

inventára 

•vykonať činnosti 

 

•definoval pravidlá 

Bezpečnosti práce na 

prevádzke ,popísal 

povinnosti čašníka pred 

začatím prevádzky, vedel 

pripraviť prevádzku  

• určil postup správneho 

ošetrenia inventára 

•vykonal činnosti 

 

Ústne a 

praktické 

skúšanie 

 

Ústne a 

praktické 

činnosti 

 

Manipulácia 

s reštauračnou bielizňou 

pred zrakom hosťa  

Nácvik zručností pri 

nosení a odnášaní 

hlbokých , plytkých , 

dezertných tanierov 

a skleneného inventára  

 

 

18  •vykonať činnosti  

•predviesť zručnosti pri 

manipulácii s obrusmi 

pred zrakom hosťa 

•získať zručnosti pri 

nosení a odnášaní 

tanierov a skleneného 

inventára 

•vykonal činnosti 

•predviedol zručnosti pri 

manipulácii s obrusmi 

pred zrakom hosťa 

•získal zručnosti pri 

nosení a odnášaní 

tanierov a skleneného 

inventára 

Ústne 

skúšanie 

 

Praktické 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Praktické 

činnosti 

Aplikácia 

pracovných 

zručností 

Príprava príručných 

a servírovacích stolov, 

príprava pomocného 

inventára 

Príprava a prestieranie 

bufetových stolov 

Nácvik zručností pri 

12  

 

•predviesť prestieranie 

príručných 

, servírovacích a 

bufetových stolov 

•usporiadať inventár 

•získať zručností pri 

nosení tácok a 

•predviedol prestieranie 

príručných , servírovacích  

a bufetových stolov 

•usporiadal inventár 

•získal zručností pri 

nosení tácok a podnosov 

 

Praktické 

skúšanie 

 

 

Praktické 

predvádzanie 
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nosení pomocného 

inventára 

podnosov 

3. Organizácia práce, 

pracovné stroje, 

zariadenia a inventár 

výrobných, 

odbytových stredísk 

a úseku ubytovania 

v strediskách 

gastronomických 

zariadení 

24  

Žiak má: Žiak: 

  

Základné rozdelenie 

inventára 

Veľký stolový inventár 

a jeho využitie 

Malý stolový inventár 

a jeho využitie 

 

12 Technika obsluhy. 

 

 

•uviesť základné 

rozdelenie inventára, 

porozumieť jeho 

využitiu na pracovisku 

•vedieť rozdeliť 

a využiť veľký a malý 

stolový inventár 

•uviedol základné 

rozdelenie inventára, 

porozumel jeho využitiu 

na pracovisku 

•vedel rozdeliť a využi 

veľký a malý stolový 

inventár 

Ústne 

skúšanie 

Praktické 

frontálne 

skúšanie, 

pozorovanie 

pri 

individuálnej 

práci 

Ústne 

odpovede 

Praktické 

ukážky 

Pomocný inventár 

a jeho využitie 

 

Využitie vozíkov na 

úseku obsluhy  

12  •vykonať pracovné 

činnosti pri práci 

s inventárom, dodržať 

hygienu a bezpečnosť   

•vykonal  pracovné 

činnosti pri práci 

s inventárom, dodržal 

hygienu a bezpečnosť   

Ústne 

a praktické 

skúšanie  

Vizuálne 

pozorovanie 

 

Ústne 

odpovede 

Praktické 

ukážky 

4.Nácvik komunikácie 

so zákazníkom 

a spoločenského 

vstupovania 

12  Žiak má:  Žiak:   
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Všeobecné pravidlá 

správania, požiadavky 

na osobnosť a správanie 

sa pracovníkov pri 

obsluhe 

Riešenie problémových 

situácií pri styku 

s hosťom, typológia 

hostí, pravidlá 

stolovania 

 

 

 

 

12 Technika obsluhy •vymedziť všeobecné 

pravidlá a požiadavky 

na osobnosť 

obsluhujúceho 

•aplikovať v praxi 

•vedieť riešiť 

problémové situácie pri 

styku s hosťom 

•uplatniť pravidlá 

stolovania  

 

•vymedzil všeobecné 

pravidlá a požiadavky na 

osobnosť obsluhujúceho 

•aplikoval v praxi 

 •vedel riešiť problémové 

situácie pri styku s 

hosťom 

•uplatnil pravidlá 

stolovania  

 

Praktické 

skúšanie- 

riešenie 

simulačných 

úloh 

Praktické  

predvádzanie 

úloh 

5.Zostavenie 

jedálneho lístka, menu 

lístka 

18  Žiak má:   Žiak:   

Podstata, funkcie 

a rozdelenie jedálnych 

lístkov, menu lístkov 

Náležitosti jedálnych 

lístkov, menu lístkov 

Zostavovanie jedálnych 

lístkov, menu lístkov 

18 Technika obsluhy 

Potraviny a výživa 

Technológia 

•uplatniť podstatu, 

funkcie, rozdelenie  

jedálnych lístkov, menu 

lístkov 

•uplatniť vedomosti pri 

zostavovaní jedálnych 

lístkov, menu lístkov, 

podľa gastronomických 

pravidiel a zásad    

•uplatnil podstatu, 

funkcie, rozdelenie  

jedálnych lístkov, menu 

lístkov 

•uplatnil vedomosti pri 

zostavovaní jedálnych 

lístkov, menu lístkov 

podľa gastronomických 

pravidiel a zásad    

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Ústne 

frontálne 

a písomné 

odpovede 

6.Zostavovanie 

nápojových lístkov 

12  Žiak má:   Žiak:   

Podstata, funkcie 

a rozdelenie 

nápojových  lístkov 

Náležitosti nápojových  

lístkov- poradie 

nápojov na nápojovom 

lístku 

Zostavovanie 

12 Technika obsluhy 

Potraviny a výživa 

Technológia 

•uplatniť podstatu, 

funkcie, rozdelenie 

nápojových lístkov 

•uplatniť vedomosti pri 

zostavovaní nápojových 

lístkov, podľa 

gastronomických 

pravidiel a zásad    

•uplatnil podstatu, 

funkcie, rozdelenie 

nápojových lístkov 

•uplatnil vedomosti pri 

zostavovaní nápojových 

lístkov, podľa 

gastronomických 

pravidiel a zásad    

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

                     

Ústne 

frontálne 

a písomné 

odpovede 



 107 

nápojových lístkov 

7. Systémy obsluhy 18  Žiak má:   Žiak:   

Systémy obsluhy 

jednotlivých 

odbytových stredísk- 

kaviarenský. barový  

reštauračný- rajónový, 

viedenský a skupinový 

systém hlavného 

čašníka  banketový, 

rautový systém obsluhy 

18 Technika obsluhy •definovať a popísať 

systémy obsluhy podľa 

požiadaviek prevádzky  

•definovať slávnostné 

spôsoby obsluhy 

•definoval a popísal 

systémy obsluhy podľa 

požiadaviek prevádzky 

•definoval slávnostné 

spôsoby obsluhy 

Praktické 

frontálne 

skúšanie  

Vizuálne 

pozorovanie 

individuálnyc

h pracovných 

činností 

Riešenie úloh 

Prezentácia 

skupinovej 

práce, 

individuálne 

úlohy 

8. Pravidlá 

jednoduchej obsluhy  

30  Žiak má:   Žiak:   

Hlavné zásady 

a spoločenské pravidlá 

jednoduchej obsluhy- 

prípravné práce pred 

prevádzkou 

Príprava inventára na 

podávanie jedál a 

nápojov   

Rozdelenie 

jednoduchých raňajok-

príprava pracoviska, 

podávanie  

18 Technika obsluhy 

 

•uplatniť hlavné zásady 

a spoločenské pravidlá 

obsluhy 

•porozumieť použitiu 

inventára pri podávaní 

jedál a nápojov 

• uviesť rozdelenie 

jednoduchých raňajok 

•vykonať prípravné 

práce a podávanie 

raňajok   

•uplatnil hlavné zásady 

a spoločenské pravidlá 

obsluhy 

•porozumel použitiu 

inventára pri podávaní 

jedál a nápojov 

• uviedol rozdelenie 

jednoduchých raňajok 

•vykonal prípravné práce 

a podávanie raňajok   

Ústne 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie  

Vizuálne 

pozorovanie  

Ústne 

odpovede 

Praktické 

odpovede 

Pozorovanie 

pri 

organizovaní 

práce 
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Pravidlá podávania 

jedál v jednoduchej 

obsluhe –desiata, 

obedov a večerí 

Pravidlá podávania 

studených a teplých 

nápojov v jednoduchej 

obsluhe 

12  •uplatniť hlavné zásady 

pri podávaní jedál 

• uplatniť hlavné zásady 

pri podávaní nápojov 

 

•uplatnil hlavné zásady 

pri podávaní jedál 

 •uplatniť hlavné zásady 

pri podávaní nápojov 

Praktické 

skúšanie  

Vizuálne 

pozorovanie 

pri 

individuálnej 

a skupinovej 

práci 

Prezentácia 

zručností  

Servírovanie 

jedál a 

nápojov 

9.Spôsoby obsluhy 12  Žiak má: Žiak:   

Reštauračný spôsob 

obsluhy 

Spôsoby obsluhy podľa 

stredísk- kaviarenský, 

barový, etážový 

Slávnostné spôsoby 

obsluhy 

12  •vedieť uplatniť 

reštauračný spôsob 

obsluhy 

•vedieť uplatniť 

spôsoby obsluhy podľa 

stredísk 

•uplatniť slávnostné 

spôsoby obsluhy 

•vedel uplatniť 

reštauračný spôsob 

obsluhy 

•vedel uplatniť spôsoby 

obsluhy podľa stredísk 

•uplatnil slávnostné 

spôsoby obsluhy 

Praktické 

frontálne 

skúšanie 

Vizuálne 

pozorovanie 

individuálnyc

h pracovných 

činností 

Riešenie úloh 

Prezentácia 

skupinovej 

práce 

Individuálne 

úlohy  

 

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 vyučovania 6444 H čašník, servírka- učebný 

Pri vyučovaní sa budú používať nasledovné metódy a formy vyučovania  

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Úvod Informačnoreceptívna – výklad, 

popis, demonštrácia 

Reproduktévna – rozhovor 

Simulačná –predvádzanie 

činností 

Inscenačná metóda 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Skupinová práca žiakov 

Práca s odbornou literatúrou       

Organizácia a nadväznosť 

pracovných činností 

v odbytových strediskách 

gastronomických zariadení   

Informačno-receptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Demonštrácia, predvádzanie, 

Predvádzanie 

Problémové metódy 

 

Frontálna výučba 

Skupinová a individuálna práca 

žiakov 

Pozorovanie 

Práca v družstvách 

Precvičovanie jednotlivých 

činností v odbytových 

strediskách gastronomických 

zariadení 

Informačno-receptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Demonštrácia, predvádzanie 

Inscenačná metóda 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Skupinová a individuálna práca 

žiakov 

Práca s odbornou literatúrou       

Podávanie nápojov  

Informačno-receptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Demonštrácia, predvádzanie 

Inscenačná metóda 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Skupinová a individuálna práca 

žiakov 

Práca s odbornou literatúrou       

Podávanie múčnikov , 

dezertov, syrov a ovocia Informačno-receptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Demonštrácia, predvádzanie 

Inscenačná metóda 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Skupinová a individuálna práca 

žiakov 

Práca s odbornou literatúrou       

Zložitá obsluha – vyššia 

forma 

Informačno-receptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – didaktické hry 

Demonštrácia, predvádzanie 

Inscenačná metóda 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Skupinová a individuálna práca 

žiakov 

       

Dochucovanie a 

dokončovanie jedál pred 

zrakom hosťa 

Informačno-receptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Demonštrácia, predvádzanie 

Inscenačná metóda 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Skupinová a individuálna práca 

žiakov 

       

Flambovanie a tranšírovanie 

jedál pred zrakom hosťa 

Informačno-receptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – didaktické hry 

Demonštrácia, predvádzanie 

Inscenačná metóda 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Skupinová a individuálna práca 

žiakov 
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Špeciálna príprava pokrmov 

pri stole hosťa 

Informačno-receptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Demonštrácia, predvádzanie 

Inscenačná metóda 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Skupinová a individuálna práca 

žiakov 

       

Obsluha a údržba pivného 

zariadenia 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Obsluha v kaviarni 

a kaviarenskej herni 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Obsluha vo vinárni a práce vi 

vinnej pivnici 

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 6444 H čašník, servírka - učebný 

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

 

Názov tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

Úvod G. Salač, M. Šimková – 

Stolovanie I 

 
 

 Zariadenie 

a inventár na 

PPV a SPV 
 

 

Organizácia 

a nadväznosť 

pracovných 

činností 

v odbytových 

strediskách 

gastronomických 

zariadení 

G. Salač, M. Šimková – 

Stolovanie I 

Hartmanová,E.,Petrufová,M.-

Spoločenská komunikácia 

J. Úradníčková, J. 

Marenčíková, O. Jurgová – 

Potraviny a výživa 

Ľ. Verčimáková - 

Technológia 

 Zariadenie 

a inventár na 

PPV  
 

 

Precvičovanie 

jednotlivých 

činností 

v odbytových 

strediskách 

gastronomických 

zariadení 

G. Salač, M. Šimková – 

Stolovanie I 

Černý, J- Srkala,A: Moderní 

obsluha  
 

 Zariadenie 

a inventár na 

PPV  

Zariadenie 

a inventár na 

PPV  
 

 

Podávanie 

nápojov 

G. Salač, M. Šimková – 

Stolovanie I 

J. Úradníčková, J. 

Marenčíková, O. Jurgová – 

Potraviny a výživa 

Ľ. Verčimáková - 

Technológia 

 

 Zariadenie 

a inventár na 

PPV  
 

 

Podávanie 

múčnikov , 

dezertov, syrov a 

ovocia 

G. Salač, M. Šimková – 

Stolovanie I 

J. Úradníčková, J. 

Marenčíková, O. Jurgová – 

Potraviny a výživa 

Ľ. Verčimáková - 

Technológia 

 

 

 Zariadenie 

a inventár na 

PPV  

Zariadenie 

a inventár na 

PPV  
 

 

Zložitá obsluha – 

vyššia forma 

G. Salač, M. Šimková – 

Stolovanie I 

 

   

Dochucovanie a 

dokončovanie 

jedál pred zrakom 

hosťa 

G. Salač, M. Šimková – 

Stolovanie I 

 

   

Flambovanie 

a tranšírovanie 

jedál pred zrakom 

G. Salač, M. Šimková – 

Stolovanie I 

J. Úradníčková, J. 

 Zariadenie 

a inventár na 

PPV  
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hosťa Marenčíková, O. Jurgová – 

Potraviny a výživa 

Ľ. Verčimáková - 

Technológia 

 

Zariadenie 

a inventár na 

PPV  
 

Špeciálna príprava 

pokrmov pri stole 

hosťa 

G. Salač, M. Šimková – 

Stolovanie I 

 

   

Obsluha a údržba 

pivného zariadenia 

G. Salač, M. Šimková – 

Stolovanie II 

 
 

 Zariadenie 

a inventár na 

PPV  
 

 

Obsluha v kaviarni 

a kaviarenskej 

herni 

G. Salač, M. Šimková – 

Stolovanie II 

 
 

   

Obsluha vo 

vinárni a práce vi 

vinnej pivnici 

G. Salač, M. Šimková – 

Stolovanie II 
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ROČNÍK: Druhý 

 

ROZPIS UČIVA PREDMETU:   odborný výcvik 15 hodín týždenne, spolu 495 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

1.Úvod 33  Žiak má: Žiak:   

HACCP, BOZP, 

Zariadenie PPV 

Opakovanie 

jednoduchej 

obsluhy-  

Podávanie raňajok, 

obedov 

v jednoduchej 

obsluhe 

Podávanie večerí 

a nápojov 

v jednoduchej 

obsluhe 

Systémy a spôsoby 

obsluhy 

3 

 

 

30 

Technika obsluhy 

Technológia  

 

 

•popísať základy 

hygieny 

•vysvetliť hygienu 

pri práci 

s potravinami 

•uviesť príklady na 

požiadavky HACCP 

•vykonať prípravné 

práce na podávanie 

raňajok, obedov, 

večerí v jednoduchej 

obsluhe 

•predviesť podávanie 

jednoduchých 

raňajok, obedov 

a večerí 

•popísal základy 

hygieny 

•vysvetlil hygienu 

pri práci 

s potravinami 

•uviedol príklady na 

požiadavky HACCP 

•vykonal prípravné 

práce na podávanie 

raňajok, obedov, 

večerí v jednoduchej 

obsluhe 

•predviedol 

podávanie 

jednoduchých 

raňajok, obedov 

Ústne 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústna  

odpoveď 

Praktické 

činnosti 
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•vedieť uplatniť 

systémy a spôsoby 

obsluhy podľa 

stredísk 

 

a večerí 

•vedel uplatniť 

systémy a spôsoby 

obsluhy podľa 

stredísk 

 

2.Organizácia 

a nadväznosť 

pracovných 

činností 

v odbytových 

strediskách 

gastronomických 

zariadení 

66  Žiak má: Žiak:   
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Hlavné zásady 

a spoločenské 

pravidlá zložitej 

obsluhy- prípravné 

práce pred 

prevádzkou 

Príprava inventára 

na podávanie jedál 

a nápojov 

Rozdelenie 

zložitých raňajok- 

príprava pracoviska 

Zostavenie 

raňajkového, 

jedálneho lístka 

a menu lístka  

36 

 

 

Technika obsluhy 

Technológia  

Náuka o potravinách 

  

•uplatniť hlavné 

zásady 

a spoločenské 

pravidlá obsluhy 

•porozumieť 

použitiu inventára 

pri podávaní jedál 

a nápojov 

• uviesť rozdelenie 

zložitých raňajok 

•vykonať prípravné 

práce na zložité  

raňajky   

•uplatniť vedomosti 

pri zostavovaní 

raňajkových, 

jedálnych lístkov, 

menu lístkov, podľa 

gastronomických 

pravidiel a zásad   

 

•uplatnil hlavné 

zásady 

a spoločenské 

pravidlá obsluhy 

•porozumel použitiu 

inventára pri 

podávaní jedál 

a nápojov 

• uviedol rozdelenie 

jednoduchých 

raňajok 

•vykonal prípravné 

práce na zložité 

raňajky   

•uplatnil vedomosti 

pri zostavovaní 

taňajkových 

jedálnych lístkov, 

menu lístkov, podľa 

gastronomických 

pravidiel a zásad   

 

Ústne skúšanie 

Praktické 

skúšanie  

Vizuálne 

pozorovanie 

pri 

individuálnej 

a skupinovej 

práci 

 

Ústne 

odpovede 

Praktické 

odpovede 

Pozorovanie 

pri 

organizovaní 

práce 

Prezentácia 

zručností  

Servírovanie 

jedál a 

nápojov 

Pravidlá 

prekladania 

pokrmov 

Práca s prekladacím 

príborom 

Prekladanie 

24  •uplatniť pravidlá 

prekladania 

pokrmov 

•uplatniť praktické 

zručnosti 

s prekladacím 

•uplatnil pravidlá 

prekladania 

pokrmov 

•uplatnil praktické 

zručnosti 

s prekladacím 

Ústne skúšanie 

Praktické 

skúšanie  

Vizuálne 

pozorovanie 

pri 

Ústne 

odpovede 

Praktické 

odpovede 

Pozorovanie 

pri 
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pokrmov pred 

zrakom hosťa 

príborom 

•predviesť 

prekladanie 

pokrmov pred 

zrakom hosťa 

 

príborom 

•predviedol 

prekladanie 

pokrmov pred 

zrakom hosťa 

 

individuálnej 

a skupinovej 

práci 

 

organizovaní 

práce 

Prezentácia 

zručností 

Servírovanie 

jedál 

3. Precvičovanie 

jednotlivých 

činností 

v odbytových 

strediskách 

gastronomických 

zariadení 

48  Žiak má: Žiak:   

Pravidlá podávania 

jedál v zložitej 

obsluhe –raňajok, 

desiatej, polievok 

Podávanie zložitých 

obedov, večerí 

 

18  •uplatniť hlavné 

zásady pri podávaní 

jedál 

 

 

•uplatnil hlavné 

zásady pri podávaní 

jedál 
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Podávanie 

studených a teplých 

predjedál -entré  – 

práca a povinnosti 

obsluhujúcich -

bufetára 

Práca s ponukovými 

vozíkmi na studené 

a teplé predjedlá 

   

 

30  • predviesť 

podávanie studených 

a teplých predjedál   

•uplatniť povinnosti 

bufetára 

•uplatniť 

nadobudnuté 

zručnosti pri 

podávanie studených 

a teplých predjedál 

z ponukových 

vozíkov 

• predviedol 

podávanie studených 

a teplých predjedál   

•uplatnil povinnosti 

bufetára 

•uplatnil 

nadobudnuté 

zručnosti pri 

podávaní studených 

a teplých predjedál 

z ponukových 

vozíkov 

Praktické 

frontálne 

skúšanie  

Vizuálne 

pozorovanie 

individuálnych 

pracovných 

činností 

Praktické 

odpovede 

Pozorovanie 

pri 

organizovaní 

práce 

Prezentácia 

zručností 

Servírovanie 

jedál 

4. Podávanie 

nápojov 

36  Žiak má: Žiak:   

Podávanie nápojov 

v zložitej obsluhe   

Podávanie 

aperitívov – 

povinnosti 

someliera, príprava 

inventára 

Teploty nápojov 

Podávanie vín, 

alkoholických 

a nealkoholických 

nápojov 

36  •uplatniť hlavné 

zásady pri podávaní 

nápojov v zložitej 

obsluhe 

•opísať povinnosti 

someliera 

•definovať teploty 

nápojov  

•predviesť 

nadobudnuté 

zručnosti pri 

podávaní vín, 

alkoholických, 

•uplatnil hlavné 

zásady pri podávaní 

nápojov v zložitej 

obsluhe 

•opísal povinnosti 

someliera 

•definoval teploty 

nápojov  

•predviedol 

nadobudnuté 

zručnosti pri 

podávaní vín, 

alkoholických, 

Ústne skúšanie 

Praktické 

skúšanie  

Vizuálne 

pozorovanie 

pri 

individuálnej 

a skupinovej 

práci 

 

Ústne 

odpovede 

Praktické 

odpovede 

Pozorovanie 

pri 

organizovaní 

práce 

Prezentácia 

zručností 

Servírovanie 

nápojov 
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Podávanie káv, 

digestívu – zásady 

podávania  

nealkoholických 

nápojov, kávy a 

digestívu 

nealkoholických 

nápojov, kávy a 

digestívu 

5. Podávanie 

múčnikov, 

dezertov, syrov a 

ovocia 

42  Žiak má: Žiak:   

Podávanie 

múčnikov, dezertov 

–hlavné zásady pri 

podávaní, príprava 

pracoviska a 

inventára 

Podávanie 

studených, teplých 

múčnikov 

a dezertov, ovocia, 

zmrzliny, syru 

Ponuková služba- 

práca s vozíkmi, 

ponúkanie zo 

spoločných más 

a bufetových stolov 

 

42 

 

 

 • definovať hlavné 

zásady pri podávaní 

múčnikov a dezertov 

•predviesť prípravné 

práce na pracovisku 

a inventára 

•uplatniť 

nadobudnuté 

zručnosti pri 

podávaní studených, 

teplých múčnikov 

a dezertov, ovocia, 

zmrzliny a syrov  

•charakterizovať 

ponukovú službu- 

opísať druhy 

ponukových vozíkov 

• definoval hlavné 

zásady pri podávaní 

múčnikov a dezertov 

•predviedol 

prípravné práce na 

pracovisku 

a inventára 

•uplatnil 

nadobudnuté 

zručnosti pri 

podávaní studených, 

teplých múčnikov 

a dezertov, ovocia, 

zmrzliny a syrov 

•charakterizoval 

ponukovú službu – 

opísal druhy 

ponukových vozíkov 

Ústne 

skúšanie 

 

Praktické 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Praktické 

činnosti 

Aplikácia 

pracovných 

zručností 

6. Zložitá obsluha- 

vyššia forma   

18  Žiak má: Žiak:   
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Vyššia forma 

zložitej obsluhy- 

hlavné zásady 

a spoločenské 

pravidlá    

Príprava pracoviska 

a inventára  

18 Technika obsluhy 

Technológia  

Náuka o potravinách 

 

•uplatniť hlavné 

zásady a spoločenské 

pravidlá obsluhy 

•porozumieť 

použitiu inventára 

pri dokončovaní 

jedál vo vyššej 

forme zložitej 

obsluhe 

•vykonať prípravné 

práce a inventára    

•uplatnil hlavné 

zásady a spoločenské 

pravidlá obsluhy 

•porozumel použitiu 

inventára pri 

dokončovaní jedál 

vo vyššej forme 

zložitej obsluhe 

•vykonal prípravné 

práce a inventára 

Ústne 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie  

Vizuálne 

pozorovanie 

Ústne 

odpovede 

Praktické 

odpovede 

Pozorovanie 

pri 

organizovaní 

práce 

7. Dochucovanie a 

dokončovanie 

jedál pred zrakom 

hosťa  

36  Žiak má: Žiak:   

Dochucovanie 

a miešanie 

pokrmov- hlavné 

zásady  

12  •porozumieť a  

uplatniť hlavné 

zásady 

dochucovania a 

a miešania pokrmov 

  

•porozumel a 

uplatnil hlavné 

zásady 

dochucovania 

a miešania pokrmov 

 

Ústne skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

Praktické 

odpovede 

 

Dokončovanie 

a dochucovanie 

šalátov a koktailov 

pred zrakom hosťa 

Práca s prekladacím 

12  •preukázať techniku 

dokončovania 

šalátov a koktailov 

pred zrakom hosťa 

•predviesť zručnosti 

•preukázal techniku 

dokončovania 

šalátov a koktailov 

pred zrakom hosťa 

•predviedol 

Praktické 

skúšanie 

 

Praktické 

predvádzanie 

Pozorovanie 

pri 

individuálnej 
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príborom pri manipulácii 

s prekladacím 

príborom 

zručnosti pri 

manipulácii 

s prekladacím 

príborom 

práci 

Dokončovanie 

a dochucovanie 

polievok, teplých 

predjedál- entré 

Dochucovanie 

omáčok pri stole 

hosťa 

 

12  •predviesť zručnosti 

pri dokončovaní 

a dochucovaní 

polievok, teplých 

predjedál pred 

zrakom hosťa 

•dodržať hygienické 

zásady 

•uplatniť zručnosti 

pri dokončovaní 

omáčok pred 

zrakom hosťa 

 

•predviedol 

zručnosti pri 

dokončovaní 

a dochucovaní 

polievok, teplých 

predjedál pred 

zrakom hosťa 

•dodržal hygienické 

zásady 

•uplatnil zručnosti 

pri dokončovaní 

omáčok pred 

zrakom hosťa 

 

Ústne skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

Praktické 

predvádzanie 

Pozorovanie 

pri 

individuálnej 

a skupinovej 

práci  

8. Flambovanie 

a tranšírovanie 

jedál pred zrakom 

hosťa  

60  Žiak má: Žiak:   

Flambovanie – 

základné poznatky, 

príprava pracoviska,  

flambovanie 

mäsitých pokrmov, 

múčnych pokrmov, 

30  •uplatniť základné 

poznatky pri  

flambované 

•predviesť zručnosti 

pri flambovaní 

mäsitých pokrmov, 

•uplatnil základné 

poznatky pri  

flambované 

•predviedol 

zručnosti pri 

flambovaní mäsitých 

Ústne skúšanie 

Praktické 

skúšanie  

Vizuálne 

pozorovanie 

Ústne 

odpovede 

Praktické 

odpovede 

Pozorovanie 
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ovocia, zmrzliny, 

krémov a nápojov 

ovocia, krémov a 

nápojov 

pokrmov, ovocia, 

krémov a nápojov 

pri 

individuálnej 

práci 

pri 

organizovaní 

práce 

Prezentácia 

zručností 

Servírovanie 

jedál 

Tranšírovanie – 

základné poznatky, 

príprava pracoviska, 

tranšírovanie 

pokrmov 

Príprava pokrmov 

na grile, rošte, ražni, 

30  •uplatniť základné 

poznatky 

tranšírovania 

•vykonať pracovné 

činnosti pri príprave 

pracoviska 

•predviesť zručnosti 

pri tranšírovaní 

pokrmov 

•predviesť prípravu 

pokrmov na grile, 

rošte a ražni 

•uplatnil základné 

poznatky 

tranšírovania 

•vykonal pracovné 

činnosti pri príprave 

pracoviska 

•predviedol 

zručnosti pri 

tranšírovaní 

pokrmov 

•predviedol prípravu 

pokrmov na grile, 

rošte a ražni 

Ústne skúšanie 

Praktické 

skúšanie  

Vizuálne 

pozorovanie 

pri 

individuálnej 

práci 

Ústne 

odpovede 

Praktické 

odpovede 

Pozorovanie 

pri 

organizovaní 

práce 

Prezentácia 

zručností 

Servírovanie 

jedál 

9.Špeciálna 

príprava pokrmov 

pri stole hosťa  

36  Žiak má: Žiak:   

Špeciálna príprava 

pokrmov pri stole 

hosťa – základné 

pravidlá, príprava 

36  •uplatniť základné 

pravidlá pri príprave 

špeciálnych 

pokrmov pri stole 

•uplatnil základné 

pravidlá pri príprave 

špeciálnych 

pokrmov pri stole 

Ústne skúšanie 

Praktické 

skúšanie  

Ústne 

odpovede 

Praktické 
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jedál, servis jedál 

Príprava jedál 

v alobale- inventár, 

servis jedál 

Jedlá, ktoré si hostia 

pripravujú sami – 

fondue, barbecue 

a mäsových 

špecialít – príprava  

inventár 

hosťa a ich servis 

•vykonať prípravu 

inventára pri 

príprave a servise  

jedál v alobale 

•preukázať prípravu 

inventára pri 

špeciálnej príprave a  

podávanie Fondue, 

Barbecue 

a mäsových špecialít 

hosťa a ich servis 

•vykonal prípravu 

inventára pri 

príprave a servise  

jedál v alobale 

•preukázal prípravu 

inventára pri 

špeciálnej príprave a  

podávanie Fondue, 

Barbecue 

a mäsových špecialít 

Vizuálne 

pozorovanie 

pri 

individuálnej 

práci 

odpovede 

Pozorovanie 

pri 

organizovaní 

práce 

Prezentácia 

zručností 

Servírovanie 

jedál 

10.Obsluha 

a údržba pivného 

zariadenia   

30  Žiak má: Žiak:   

Výčapné zariadenie 

– zoznámenie 

žiakov s prostredím 

Výčapné zariadenie, 

údržba, pracovná 

náplň výčapníka  

Narážanie, ošetrenie 

a čapovanie piva 

Práca vo výčape, 

podávanie sudového 

a fľaškového piva, 

teploty piva   

 Technika obsluhy 

 

 

 

•popísať 

a charakterizovať 

pivo a pivné 

zariadenie 

•popísať zásady 

údržby pivného 

zariadenia 

•popísať a predviesť 

prácu vo výčape 

•predviesť narážanie, 

čapovanie, 

servírovanie piva 

•popísať ošetrovanie 

•popísal 

a charakterizoval 

pivo a pivné 

zariadenie 

•popísal zásady 

údržby pivného 

zariadenia 

•popísal a predviedol 

prácu vo výčape 

•predviedol 

narážanie, 

čapovanie, 

servírovanie piva 

Ústne 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie  

Vizuálne 

pozorovanie 

pri 

individuálnej 

práci 

Ústne 

odpovede 

Praktické 

odpovede 

Pozorovanie 

pri 

organizovaní 

práce 

Prezentácia 

zručností 

Servírovanie 

nápojov 
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a skladovanie piva  •popísal ošetrovanie 

a skladovanie piva 

11.Obsluha 

v kaviarni 

a kaviarenskej 

herni 

30  Žiak má: Žiak:   

Druhy kaviarní, 

prípravné práce na 

prevádzku 

Zostavenie 

kaviarenského JL 

a NL 

Pravidlá 

kaviarenskej 

obsluhy - 

kaviarenský systém 

a spôsob obsluhy 

Príprava 

a podávanie 

špeciálnych druhov 

káv 

Zariadenie 

a obsluha 

v kaviarenskej herni 

 Technika obsluhy 

 

 

•uviesť druhy 

kaviarní 

•vykonať prípravné 

práce pred začatím 

prevádzky 

•uplatniť vedomosti 

pri zostavovaní 

jedálnych  

a nápojových lístkov 

•uplatniť hlavné 

zásady a spoločenské 

pravidlá obsluhy 

•uplatniť hlavné 

zásady pri podávaní 

jedál a nápojov 

• vedieť uplatniť 

kaviarenský systém 

a spôsob obsluhy 

•popísať zariadenie 

•uviedol druhy 

kaviarní 

•vykonal prípravné 

práce pred začatím 

prevádzky 

•uplatnil vedomosti 

pri zostavovaní 

jedálnych  

a nápojových lístkov 

•uplatnil hlavné 

zásady a spoločenské 

pravidlá obsluhy 

•uplatnil hlavné 

zásady pri podávaní 

jedál a nápojov 

• vedel uplatniť 

kaviarenský systém 

a spôsob obsluhy 

•popísal zariadenie 

Ústne 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie  

Vizuálne 

pozorovanie 

pri 

individuálnej 

práci 

a skupinovej 

práci 

Ústne 

odpovede 

Praktické 

odpovede 

Pozorovanie 

pri 

organizovaní 

práce 

Prezentácia 

zručností 

Servírovanie 

jedál a 

nápojov 
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v kaviarenskej herni 

•definovať systém 

a spôsob obsluhy 

v kaviarenskej herni 

 

v kaviarenskej herni 

•definoval systém 

a spôsob obsluhy 

v kaviarenskej herni 

 

12.Obsluha vo 

vinárni a práce vi 

vinnej pivnici 

60  Žiak má: Žiak:   

Druhy vinární a ich 

zariadenie 

Prípravné práce vo 

vinárni 

Obsluha vo 

vinárňach Jedálny 

a nápojový lístok 

Odporúčanie vín 

k jednotlivým jedlám 

30 
Technika obsluhy 

 

 

 

•uviesť druhy vinární  

•vykonať prípravné 

práce pred začatím 

prevádzky 

•uplatniť vedomosti 

pri zostavovaní 

jedálnych  

a nápojových lístkov 

•uplatniť hlavné 

zásady a spoločenské 

pravidlá obsluhy 

•uplatniť hlavné 

zásady pri podávaní 

jedál a nápojov 

•definovať vhodnosť 

vín k jednotlivým 

chodom 

 

•uviedol druhy vinární  

•vykonal prípravné 

práce pred začatím 

prevádzky 

•uplatnil vedomosti 

pri zostavovaní 

jedálnych  

a nápojových lístkov 

•uplatnil hlavné 

zásady a spoločenské 

pravidlá obsluhy 

•uplatnil hlavné 

zásady pri podávaní 

jedál a nápojov 

•definoval vhodnosť 

vín k jednotlivým 

chodom 

 

Ústne skúšanie 

Praktické 

skúšanie  

Vizuálne 

pozorovanie pri 

individuálnej 

práci 

Ústne 

odpovede 

Praktické 

odpovede 

Pozorovanie 

pri 

organizovaní 

práce 

Prezentácia 

zručností 

Servírovanie 

jedál a 

nápojov 
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Rozdelenie 

a charakteristika vín, 

chyby a choroby 

vína, ošetrovanie 

vína 

Servírovanie 

sudového 

a rozlievaného vína 

Servírovanie 

fľaškových vín- 

chladiči, tubuse 

Podávanie starších 

ročníkov červených 

vín, šumivých  vín  

30  
•definovať vína, 

choroby vína 

a ošetrovanie vín 

•predviesť 

servírovanie 

sudových, 

rozlievaných, 

fľaškových vín 

•predviesť podávanie 

starších ročníkov 

červených vín, 

šumivých vín 

•definoval vína, 

choroby vína 

a ošetrovanie vín 

•predviedol 

servírovanie 

sudových, 

rozlievaných, 

fľaškových vín 

•predviedol podávanie 

starších ročníkov 

červených vín, 

šumivých vín 

  

 

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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Stratégie vyučovania III. ročník 6444 H čašník, servírka - učebný 

 

Učebné zdroje III. ročník 6444 H čašník, servírka - učebný 

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

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Úvod Informačnoreceptívna – 

výklad, popis, demonštrácia 

Reproduktévna – rozhovor 

Simulačná –predvádzanie 

činností 

Inscenačná metóda 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Skupinová práca žiakov 

Práca s odbornou literatúrou       

Organizácia a nadväznosť 

pracovných činností 

v odbytových strediskách - 

Bary , ostatné druhy 

spoločenskozábavných 

stredísk 

Informačno-receptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Demonštrácia, 

predvádzanie, Predvádzanie 

Problémové metódy 

 

Frontálna výučba 

Skupinová a individuálna 

práca žiakov 

Pozorovanie 

Práca v družstvách 

Slávnostné stolovanie 

 

Informačno-receptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Demonštrácia, predvádzanie 

Inscenačná metóda 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Skupinová a individuálna 

práca žiakov 

Práca s odbornou literatúrou       

Mimoriadne druhy 

slávnostného stolovania 

Informačno-receptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Demonštrácia, predvádzanie 

Inscenačná metóda 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Skupinová a individuálna 

práca žiakov 

Práca s odbornou literatúrou       

Miešané nápoje  

 Informačno-receptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Demonštrácia, predvádzanie 

Inscenačná metóda 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Skupinová a individuálna 

práca žiakov 

Práca s odbornou literatúrou       

Organizácia a nadväznosť 

pracovných činností na 

úseku ubytovania 

Informačno-receptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Demonštrácia, predvádzanie 

Inscenačná metóda 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Skupinová a individuálna 

práca žiakov 

Práca s odbornou literatúrou       

Administratívne práce v 

prevádzke 

Informačno-receptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – didaktické hry 

Demonštrácia, predvádzanie 

Inscenačná metóda 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Skupinová a individuálna 

práca žiakov 
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Názov tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie 

zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

Úvod G. Salač, M. 

Šimková – 

Stolovanie I. 

 

 

 Zariadenie 

a inventár na 

PPV  

 

 

Organizácia 

a nadväznosť 

pracovných činností 

v odbytových 

strediskách - Bary , 

ostatné druhy 

spoločenskozábavných 

stredísk 

G. Salač, M. 

Šimková – 

Stolovanie II. 

 

 

 Zariadenie 

a inventár na 

PPV  

 

 

Slávnostné stolovanie G. Salač, M. 

Šimková – 

Stolovanie II. 

J. Úradníčková, J. 

Marenčíková, O. 

Jurgová – Potraviny 

a výživa 

Ľ. Verčimáková - 

Technológia 

 Zariadenie 

a inventár na 

PPV  

 

 

Mimoriadne druhy 

slávnostného 

stolovania 

G. Salač, M. 

Šimková – 

Stolovanie II. 

J. Úradníčková, J. 

Marenčíková, O. 

Jurgová – Potraviny 

a výživa 

Ľ. Verčimáková - 

Technológia 

 Zariadenie 

a inventár na 

PPV  

 

 

Miešané nápoje  G. Salač, M. 

Šimková – 

Stolovanie II. 

 

 Zariadenie 

a inventár na 

PPV  

 

 

Organizácia 

a nadväznosť 

pracovných činností 

na úseku ubytovania 

G. Salač, M. 

Šimková – 

Stolovanie II. 

 

 Zariadenie 

a inventár na 

úseku  

ubytovania na 

PPV  

 

 

Administratívne práce 

v prevádzke 

G. Salač, M. 

Šimková – 

Stolovanie II. 

 

 Administratívna 

korešpondencia 
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ROČNÍK: Tretí 

 

ROZPIS UČIVA PREDMETU:   Odborný výcvik 17,5 hodín týždenne, spolu 525 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

1.Úvod 42  Žiak má: Žiak:   

Školenie žiakov 

BOZP,HACCP  

Oboznámenie žiakov so 

zariadením 

a inventárom  

v odbytových, 

výrobných 

a ubytovacích 

strediskách  

Oboznámenie žiakov 

s jedálnym 

a nápojovými lístkami 

na PPV 

 

14 
 
 

14 
 
 
 
 
 

14 
 
 

Technika obsluhy •popísať základy   

hygieny 

•vysvetliť hygienu pri 

práci s potravinami 

•uviesť príklady na 

požiadavky HACCP 

•popísať inventár 

v odbytových, výrobných 

ubytovacích strediskách 

•diskutovať o jedlách 

a nápojoch v jedálnych 

a nápojových lístkoch na 

PPV  

•popísal základy hygieny 

•vysvetlil hygienu pri 

práci s potravinami 

•uviedol príklady na 

požiadavky HACCP 

•popísal inventár 

v odbytových, výrobných 

a ubytovacích 

strediskách 

•diskutoval o jedlách 

a nápojoch v jedálnych 

a nápojových lístkoch na 

PPV 

Ústne 

skúšanie 

 

Praktické 

skúšanie  

 

Vizuálne 

pozorovanie 

pri 

individuálnej  

práci 

 

Ústne 

odpovede 

 

Praktické 

odpovede 

 

Pozorovanie 

pri 

organizovaní 

práce  

 

2.Organizácia 

a nadväznosť 

pracovných činností 

v odbytových 

strediskách - Bary , 

ostatné druhy 

spoločenskozábavných 

stredísk 

49  Žiak má: Žiak:   
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Rozdelenie barov 

a príprava baru na 

prevádzku 

Barový jedálny 

a nápojový lístok, 

obsluha v baroch  

 

21 
 
 
 

28 

Technika obsluhy •uviesť druhy barov  

•vykonať prípravné práce 

pred začatím prevádzky 

•uplatniť vedomosti pri 

zostavovaní jedálnych  

a nápojových lístkov 

•predviesť obsluhu v 

baroch 

•uviedol druhy barov  

•vykonal prípravné práce 

pred začatím prevádzky 

•uplatnil vedomosti pri 

zostavovaní jedálnych  

a nápojových lístkov 

•predviedol obsluhu v 

baroch 

Ústne 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie  

Vizuálne 

pozorovanie 

pri 

individuálnej  

práci 

 

Ústne 

odpovede 

Praktické 

odpovede 

Pozorovanie 

pri 

organizovaní 

práce  

 

3. Slávnostné 

stolovanie 

154  Žiak má: Žiak:   

Etapy prípravy hostiny 

 

Banket- charakteristika, 

prípravné práce 

 

Pracovný príkaz, 

Libreto 

 

Banketový systém a 

spôsob obsluhy 

 

 

Raut – charakteristika, 

organizácia, prípravné 

práce 

 

Rautový systém 

a spôsob obsluhy 

 

Slávnostný obed a 

14 

 

 

28 

 

21 

 

 

28 

 

 

 

21 

 

 

21 

 

 

21 

Technika obsluhy 

 
•popísať etapy prípravy 

slávnostnej hostiny 

 

• definovať podmienky 

uskutočnenia slávnostnej 

hostiny banketu  

 

•diskutovať o obsahu 

pracovného príkazu 

a libreta 

 

•definovať banketový 

systém a spôsoby 

obsluhy 

 

 

• definovať podmienky 

uskutočnenia slávnostnej 

hostiny rautu , simulovať 

prípravné práce  

•popísal etapy prípravy 

slávnostnej hostiny 

 

• definoval podmienky 

uskutočnenia slávnostnej 

hostiny banketu 

 

•diskutoval o obsahu 

pracovného príkazu 

a libreta 

 

•definoval banketový 

systém a spôsoby 

obsluhy 

 

 

• definoval podmienky 

uskutočnenia slávnostnej 

hostiny rautu , simuloval 

prípravné práce 

Ústne 

skúšanie 

 

Praktické 

skúšanie  

 

Vizuálne 

pozorovanie 

pri 

individuálnej 

a skupinovej   

práci 

 

Ústne 

odpovede 

 

Praktické 

odpovede 

 

Pozorovanie 

pri 

organizovaní 

práce  
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večera 

 

 

 

•definovať rautový 

systém a spôsoby 

obsluhy 

 

• definovať podmienky 

uskutočnenia 

slávnostného obedu a 

večere  

 

 

•definoval rautový 

systém a spôsoby 

obsluhy 

 

• definoval podmienky 

uskutočnenia 

slávnostného obedu a 

večere  

 

4. Mimoriadne druhy 

slávnostného 

stolovania 

70  
Žiak má: Žiak: 

  

Charakteristika – 

Koktail párty, River 

párty, Garden párty 

 

Charakteristika – 

Piknik, Čaša vína, čaj 

o piatej 

 

Charakteristika – Veľké 

spoločenské podujatia, 

Bowle párty, Open bar 

párty  

 

21 

 

 

 

 

21 

 

 

 

28 

Technika obsluhy 
• diskutovať– Koktail 

párty, River párty, 

Garden párty 

 

 
• diskutovať– Koktail 

párty, River párty, 

Garden párty 

 

• diskutovať – Veľké 

spoločenské podujatia, 

Bowle párty, Open bar 

párty 

 

 

 Ústne 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie  

Vizuálne 

pozorovanie 

pri 

individuálnej 

práci 

a skupinovej 

práci 

Ústne 

odpovede 

Praktické 

odpovede 

Pozorovanie 

pri 

organizovaní 

práce 

Prezentácia 

zručností 
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5. Miešané nápoje 

70  
Žiak má: Žiak: 

  

Význam a rozdelenie 

miešaných nápojov 

 

 

Inventár a suroviny  na 

prípravu miešaných 

nápojov 

 

Zásady prípravy 

a všeobecný postup 

miešania nápojov 

 

Príprava pracoviska 

 

Charakteristika 

jednotlivých druhov 

miešaných nápojov 

 

Príprava 

nealkoholických, 

alkoholických 

a obľúbených 

miešaných nápojov  

7 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

14 

 

14 

 

 

14 

 

 

 

Technika obsluhy •uviesť význam a  

 definovať jednotlivé 

druhy miešaných 

nápojov 

•rozdeliť miešané nápoje 

•popísať inventár  na 

prípravu miešaných 

nápojov   

• definovať zásady 

prípravy a postupy pri 

príprave miešaných 

nápojov 

 

 

•vykonať prípravné práce 

pred začatím prevádzky 

 

• určiť jednotlivé druhy 

miešaných nápojov 

 

•predviesť prípravu 

nealkoholických, 

alkoholických 

a obľúbených miešaných 

nápojov  

 

•uviedol význam a  

 definoval jednotlivé 

druhy miešaných 

nápojov 

• rozdelil miešané nápoje 

•popísal inventár  na 

prípravu miešaných 

nápojov   

• definoval zásady 

prípravy a postupy pri 

príprave miešaných 

nápojov 

 

 

•vykonal prípravné práce 

pred začatím prevádzky 

 

• určil jednotlivé druhy 

miešaných nápojov 

 

•predviedol prípravu 

nealkoholických, 

alkoholických 

a obľúbených miešaných 

nápojov  

 

Ústne 

skúšanie 

 

Praktické 

skúšanie  

 

Vizuálne 

pozorovanie 

pri 

individuálnej  

práci 

 

Ústne 

odpovede 

 

Praktické 

odpovede 

 

Pozorovanie 

pri 

organizovaní 

práce  
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• určiť jednotlivé druhy 

miešaných nápojov 

 

 

14 

6.Organizácia 

a nadväznosť 

pracovných činností 

na úseku ubytovania 

70  
Žiak má: Žiak: 

  

Kategorizácia 

ubytovacích stredísk 

Práca recepčnej 

Práca a obsluha na 

hotelových izbách – 

Roomservis, obsluha 

v hotelovej hale 

 

Práca hotelového 

čašníka, preberanie 

objednávok  

 

Ostatné služby 

v ubytovacích 

zariadeniach  

 

14 

 

14 

 

14 

 

 

 

 

14 

 

 

 

14 

Základy 

ubytovacích 

služieb 

• definovať kategorizáciu  

ubytovacích stredísk 

 

• popísať a simulovať 

prácu recepčného  

 

• popísať prácu a obsluhu 

na hotelových izbách 

a v hotelovej hale 

 

• popísať pracovnú náplň 

hotelového čašníka, 

demonštrovať preberanie 

objednávky 

 

• uviesť ostatné služby 

v ubytovacích 

zariadeniach 

 

 

• definoval kategorizáciu  

ubytovacích stredísk 

 

• popísal a simuloval 

prácu recepčného  

 

• popísal prácu a obsluhu 

na hotelových izbách 

a v hotelovej hale 

 

• popísal pracovnú náplň 

hotelového čašníka, 

demonštroval preberanie 

objednávky 

 

• uviedol ostatné služby 

v ubytovacích 

zariadeniach 

 

Ústne 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie  

Vizuálne 

pozorovanie 

pri 

individuálnej 

práci 

a skupinovej 

práci 

Ústne 

odpovede 

Praktické 

odpovede 

Pozorovanie 

pri 

organizovaní 

práce 

Prezentácia 

zručností 

 

7.Administratívne 

práce v prevádzke 

70  
Žiak má: Žiak: 
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Pracovná náplň   

vedúceho 

gastronomického 

zariadenia 

Pracovná náplň 

prevádzkara 

Pracovná náplň 

vedúceho smeny – 

odbytového strediska  

Pracovná náplň 

skladníka 

 

 

21 

 

 

 

21 

 

14 

 

 

14 

 

Výchova k 

podnikaniu 

• popísať pracovnú náplň  

vedúceho 

gastronomického 

zariadenia   

 

• popísať pracovnú náplň  

prevádzkara 

 

• popísať pracovnú náplň  

vedúceho smeny   

 

• popísať pracovnú náplň  

skladníka 

 

 

 

• popísal pracovnú náplň  

vedúceho 

gastronomického 

zariadenia   

 

• popísal pracovnú náplň  

prevádzkara 

 

• popísal pracovnú náplň  

vedúceho smeny   

 

• popísal pracovnú náplň  

skladníka 

 

Ústne 

skúšanie 

 

Praktické 

skúšanie  

Vizuálne 

pozorovanie 

pri 

individuálnej 

práci  

 

Ústne 

odpovede 

 

Praktické 

odpovede 

 

Pozorovanie 

pri 

organizovaní 

práce  

 

Prezentácia 

zručností 

 

 

 

 

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.  


