
                                                                                                                                                                                                                                      

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU a SLUŢIEB 
Ul.Z.Kodálya 765, 924 47 GALANTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŠŠKKOOLLSSKKÝÝ  VVZZDDEELLÁÁVVAACCÍÍ  PPRROOGGRRAAMM  
  

  
  

SSlluužžbbyy    
 

 

   

   

   

ČČČaaasssťťť   AAA   

   

   

VVVšššeeeooobbbeeecccnnnááá   čččaaasssťťť   
 
 
 

  
  
  

 

 



 
2 

 

 

Školský vzdelávací program - Sluţby 

OBSAH ČASTI A 
1 ÚVODNÉ IDENTIFIKAĆNÉ ÚDAJE....................................................................................................4 
2CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA............................................................................6 
3VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY..........................................................................................................9 

3.1CHARAKTERISTIKA ŠKOLY............................................................................................................11 
4PROFILY ODBOROV ŠKOLY ..........................................................................................................22 

 
3.1PROFIL ABSOLVENTA ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6352 6 00 OBCHOD A PODNIKANIE.............22 
3.1.1Charakteristika absolventa............................................................................................................22 
3.1.2Kompetencie absolventa ..............................................................................................................22 
3.1.3Učebný plán štud. odboru 6352 6 Obchod a podnikanie...............................................................30 
3.1.4Materiálne podmienky....................................................................................................................39 
3.1.5Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov štud. odboru 6352 6 Obchod a podnikanie.........40 

 
3.2CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V ŚTUDIJNOM ODBORE 
6323 6 HOTELOVÁ AKADÉMIA............................................................................................................47 
3.2.1Popis školského vzdelávacieho programu.....................................................................................47 
3.2.2Základné údaje o štúdiu.................................................................................................................49 
3.2.3Organizácia výučby.......................................................................................................................49 
3.2.4Zdravotné požiadavky na žiaka.....................................................................................................50 
3.2.5Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci.............................................................................51 
3.2.6Profil absolventa štud. odboru 6323 6 Hotelová akadémia...........................................................53 
3.2.7Učebný plán štud. odboru 6323 6 Hotelová akadémia..................................................................60 
3.2.8Materiálne podmienky....................................................................................................................66 
3.2.9Podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi vých.-vzdelávacími potrebami  
v štud. odbore 6323 6 Hotelová akadémia............................................................................................69 
3.2.10Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov v štud. odbore 6323 6 Hotelová akadémia........71 
 
3.3CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V ŚTUDIJNOM ODBORE 
6421 4 SPOLOČNÉ STRAVOVANIE....................................................................................................80 
3.3.1Popis školského vzdelávacieho programu.....................................................................................80 
3.3.2Základné údaje o štúdiu.................................................................................................................82 
3.3.3Organizácia výučby.......................................................................................................................82 
3.3.4Zdravotné požiadavky na žiaka.....................................................................................................83 
3.3.5Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci.............................................................................84 
3.3.6Profil absolventa štud. odboru 6421 4 Spoločné stravovanie........................................................86 
3.3.7Uč. plán štud. odboru 6421 4 Spoločné stravovanie.....................................................................93 
3.3.8Materiálne podmienky...................................................................................................................99 
3.3.9Personálne podmienky................................................................................................................100 
3.3.10Organizačné podmienky............................................................................................................101 
3.3.11Podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi vých.-vzdelávacími potrebami  

v štud. odbore 6421 4 Spoločné stravovanie .........................................................................102 
3.3.12Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov v štud.. odbore 6421 4 Spoločné stravovani..104 
 
3.4CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V ŚTUDIJNOM ODBORE 
6426 4 VLASOVÁ KOZMETIKA..........................................................................................................113 
3.4.1 Popis školského vzdelávacieho programu..................................................................................113 
3.4.2Základné údaje o štúdiu...............................................................................................................114 
3.4.3Organizácia výučby.....................................................................................................................115 
3.4.4Zdravotné požiadavky na žiaka...................................................................................................115 
3.4.5Profil absolventa štud. odboru 6426 4 Vlasová kozmetika..........................................................117 
3.4.6Učený plán štud. odboru 6426 4 Vlasová kozmetika...................................................................125 
3.4.7Materiálne podmienky..................................................................................................................131 
3.4.8Personálne podmienky................................................................................................................132 
3.4.9Organizačné podmienky..............................................................................................................132 
3.4.10Podmienky bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní.............................133 
3.4.11Podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi vých.-vzdelávacími potrebami  

v štud. odbore 6426 4Vlasová kozmetika.................................................................................135 
3.4.12Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov v štud. odbore 6426 4 Vlasová kozmetika.......137 

3.5CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V UČEBNOM ODBORE 
2487 2 AUTOOPRAVÁR.......................................................................................................................146 
3.5.1Popis školského vzdelávacieho programu...................................................................................146 
3.5.2Základné údaje o štúdiu...............................................................................................................148 
3.5.3Organizácia výučby.....................................................................................................................148 
3.5.4Zdravotné požiadavky na žiaka...................................................................................................149 
3.5.5Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci...........................................................................149 
3.5.6Profil absolventa uč. odboru 2487 2 Autoopravár........................................................................151 



 
3 

 

 

Školský vzdelávací program - Sluţby 

3.5.7Učený plán uč. Odboru 2487 2 Autoopravár...............................................................................162 
3.5.8Materiálne podmienky.................................................................................................................169 
3.5.9Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov v uč. odbore 2487 2 Autoopravár......................169 
 
3.6CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V UČEBNOM ODBORE 
2964 2 CUKRÁR..................................................................................................................................177 
3.6.1Popis školského vzdelávacieho programu...................................................................................177 
3.6.2Základné údaje o štúdiu...............................................................................................................179 
3.6.3Organizácia výučby.....................................................................................................................179 
3.6.4Zdravotné požiadavky na žiaka...................................................................................................180 
3.6.5Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci...........................................................................180 
3.6.6Profil absolventa uč. odboru 2964 2 Cukrár................................................................................182 
3.6.7Učebný plán uč. odboru 2964 2 Cukrár......................................................................................190 
3.6.8Materiálne podmienky.................................................................................................................196 
3.6.9Personálne podmienky...............................................................................................................197 
3.6.10Organizačné podmienky...........................................................................................................197 
3.6.11Podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi vých.-vzdelávacími potrebami  

v uč. odbore 2964 2 Cukrár.....................................................................................................199 
3.6.12Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov v uč. odbore 2964 2 Cukrár.............................201 
 
3.7CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V UČEBNOM ODBORE 
6444 2 ČAŠNÍK,SERVÍRKA A 6445 2 KUCHÁR.................................................................................209 
3.7.1Popis školského vzdelávacieho programu...................................................................................209 
3.7.2Základné údaje o štúdiu...............................................................................................................211 
3.7.3Organizácia výučby.....................................................................................................................212 
3.7.4Zdravotné požiadavky na žiaka...................................................................................................213 
3.7.5Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci...........................................................................213 
3.7.6Profil absolventa uč. odbotu 6444 2 Čašník, serírka 
6445 2 Kuchár, kuchárka.....................................................................................................................216 
3.7.7Učebný plán uč. odboru 644 2 Čašník, servírka..........................................................................223 
3.7.8Učebný plán uč. odboru 6445 2 Kuchár......................................................................................227 
3.7.9Materiálne podmienky..................................................................................................................233 
3.7.10Personálne podmienky..............................................................................................................234 
3.7.11Organizačné podmienky............................................................................................................235 
3.7.12Podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi vých.-vzdelávacími potrebami  
           v uč. odbore 644 2 Čašník, servírka a 6445 2 Kuchár, kuchárka.............................................237 
3.7.13Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov v uč. odbore 6444 2 Čašník, 
           servírka a 6445 2 Kuchár , kuchárka........................................................................................239 

 
3.8CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V UČEBNOM ODBORE 
6456 2 00 KADERNÍK...........................................................................................................................247 
3.8.1Popis školského vzdelávacieho programu...................................................................................247 
3.8.2Základné údaje o štúdiu...............................................................................................................249 
3.8.3Organizácia výučby.....................................................................................................................249 
3.8.4Zdravotné požiadavky na žiaka...................................................................................................250 
3.8.5Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci...........................................................................250 
3.8.6Profil absolventa uč. odboru 6456 2 Kaderník.............................................................................252 
3.8.7Učebný plán uč. odboru 6456 2 Kaderník...................................................................................258 
3.8.8Materiálne podmienky..................................................................................................................264 
3.8.9Personálne podmienky................................................................................................................265 
3.8.10Organizačné odmienky..............................................................................................................265 
3.8.11Podmienky bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní.............................267 
3.8.12Podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi vých.-vzdelávacími potrebami  
v štud. odbore 6456 2 Kaderník..........................................................................................................268 

3.8.13Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov v uč. odbore 6456 2 Kaderník........... .............271 

 

 

.



 
4 

 

 

Školský vzdelávací program - Sluţby 

 

1  ÚVODNÉ IDENTIFIKAĆNÉ ÚDAJE 
Názov a adresa školy Stredná odborná škola obchodu a sluţieb 

Ul. Z. Kodálya č. 765,  924 47  Galanta 

Názov školského vzdelávacieho programu Sluţby 

Kód a názov ŠVP 63 ekonomika a organizácia, obchod a sluţby 
64 ekonomika a organizácia, obchod a sluţby 
24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba 
29 potravinárstvo 

Kód a názov  
študijného a učebného odboru 

2487 2 autoopravár 
2964 2 cukrár 
3355 2 stolár 
3675 2 maliar 
6352 6 obchod a podnikanie 
6323 6 hotelová akadémia 
6444 2 čašník, servírka 
6445 2 kuchár, kuchárka 
6456 2 kaderník 
6421 4 spoločné stravovanie 
6426 4 vlasová kozmetika 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 
úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A 

Dĺţka štúdia 3 roky 
4 – 5 rokov 

Forma štúdia  denná 

Vyučovací jazyk slovenský  

Druh školy  štátna 

Dátum schválenia ŠkVP 28. august 2008 

Miesto vydania  Stredná odborná škola obchodu a sluţieb 
Ul. Z. Kodálya č. 765,  924 47  Galanta 

Platnosť ŠkVP 01. september 2008 začínajúc prvým ročníkom 

Kontakty pre komunikáciu so školou: 

Titul, meno, priezvisko Pracovná 
pozícia 

Telefón Fax e-mail Iné 

Mgr. 
Anzelma Bolová 

Riaditeľka  031 7801901 031780 22 51 zssoas@zssga.sk  

PhDr. Marta Mešková, 
PhD. 

Zástupkyňa 
riaditeľa pre 
teoretické 
vyučovanie 

031 780 7231 031780 22 51 zssoas@zssga.sk  

Ing.Emília Škublová Zástupkyňa 
riaditeľa pre 
teoretické 
vyučovanie 

031 780 7231 031780 22 51 zssoas@zssga.sk  

Ing.Katarína 
Jankovičová 

Zástupkyňa 
riaditeľa pre 
odborný 
výcvik 

031 780 7953 031780 22 51 zssoas@zssga.sk  

Mgr. Irena Babulíková Výchovný 
poradca 

031 780 2346 031780 22 51 zssoas@zssga.sk  

 
Zriaďovateľ:  
Trnavský samosprávny kraj 
Starohájska 10 
917 01 Trnava 
 

Tel.: 033 5933 311 
e-mail: MAILTO:URAD.VUC@TRNAVA-VUC.SK  
Galanta, 28. 08. 2008         Mgr. Anzelma Bolová 
              riaditeľka školy        
                                                                                                                           (podpis a pečiatka školy) 

mailto:urad.vuc@trnava-vuc.sk
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Názov a adresa školy Stredná odborná škola obchodu a sluţieb 
Ul. Z. Kodálya č. 765,  924 47  Galanta 

Názov školského vzdelávacieho programu sluţby 

Kód a názov ŠVP 63 ekonomika a organizácia, obchod a sluţby 
64 ekonomika a organizácia, obchod a sluţby 
24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba 
29 potravinárstvo 

Kód a názov učebného odboru 2487 2 autoopravár 
2964 2 cukrár 
3355 2 stolár 
3675 2 maliar 
6352 6 obchod a podnikanie 
6323 6 hotelová akadémia 
6444 2 čašník, servírka 
6445 2 kuchár, kuchárka 
6456 2 kaderník 
6421 4 spoločné stravovanie 
6426 4 vlasová kozmetika 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 
úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A 

Dĺţka štúdia 3 roky 
4 – 5 rokov 

Forma štúdia  denná 
 

Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu: 

 

Platnosť ŠkVP 
Dátum  

Revidovanie ŠkVP 
Dátum  

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.  

01. 09. 2008   
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Názov a adresa školy Stredná odborná škola obchodu a sluţieb 
Ul. Z. Kodálya č. 765,  924 47  Galanta 

Názov školského vzdelávacieho programu sluţby 

Kód a názov ŠVP 63 ekonomika a organizácia, obchod a sluţby 
64 ekonomika a organizácia, obchod a sluţby 
24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba 
29 potravinárstvo 

Kód a názov učebného odboru 2487 2 autoopravár 
2964 2 cukrár 
3355 2 stolár 
3675 2 maliar 
6352 6 obchod a podnikanie 
6323 6 hotelová akadémia 
6444 2 čašník, servírka 
6445 2 kuchár, kuchárka 
6456 2 kaderník 
6421 4 spoločné stravovanie 
6426 4 vlasová kozmetika 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 
úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A 

Dĺţka štúdia 3 roky 
4 – 5 rokov 

Forma štúdia  denná 

 

2 CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našom školskom vzdelávacom programe vychádzajú 
z cieľov stanovených v Zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v Štátnom vzdelávacom 
programe pre skupinu trojročných učebných odborov 64 Ekonomika a organizácia, obchod a sluţby,29 
Potravinárstvo, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba a študijných odborov 63 Ekonomika 
a organizácia, obchod a sluţby pre štvor- a päťročné odbory a 64 Ekonomika a organizácia, obchod 
a sluţby pre nadstavbové štúdium. Vychádzajúc z komplexnej analýzy školy sme určili ciele a poslanie 
výchovy a vzdelávania ţiakov našej školy. 

Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich ţiakov na povolanie 
a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí  ich postoje, viesť ich k dodrţiavaniu 
etických a ľudských princípov. Škola bude zvyšovať dôraz na otvorenosť pre rodičov, sociálnych 
partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti.   

Škola svojim výchovno-vzdelávacím systémom bude  cieľavedome a systematicky rozvíjať poznávacie 
schopnosti, emocionálnu zrelosť ţiakov, motiváciu k sústavnému zdokonaľovaniu sa, k  
prosocionálnemu správaniu, etike, sebaregulácii, k schopnosti prevziať zodpovednosť za seba, svoj 
rozvoj a tvorivosť.  

Ciele výchovy a vzdelávania orientované na vytváranie predpokladov celoţivotného vzdelávania sú 
zamerané na: 

                Posilnenie výchovnej funkcie školy so zámerom:  

 umoţniť všetkým ţiakom prístup ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu a voľnočasovým 
aktivitám, najmä ţiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia ako formy prevencie 
sociálno-patologických javov a podchytenia nadaných a talentovaných jedincov, 

 vytvárať motiváciu k učeniu, ktorá ţiakom umoţní pokračovať nielen v ďalšom vzdelávaní, 
ale aj v kultivovaní a rozvoji vlastnej osobnosti, 

 podporovať špecifické záujmy, schopností a nadania ţiakov, 

 formovať ucelený názor na svet a vzťah k ţivotnému prostrediu 

 vytvárať vzťah k základným ľudským hodnotám ako je úcta a dôvera, sloboda 
a zodpovednosť, spolupráca a kooperácia, komunikácia a tolerancia, 
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 poskytovať čo najväčšie mnoţstvo príleţitostí, podnetov a moţností v oblasti záujmovej 
činnosti, 

 poskytovať pre ţiakov a širokú verejnosť ponuku vzdelávacích sluţieb 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 s vyuţívaním jazykových učební, 
získavaním kvalifikovaných učiteľov pre výučbu cudzích jazykov a uplatňovať 
medzipredmetové vzťahy s profilovými odbornými predmetmi a zabezpečiť aplikovanie 
cudzieho jazyka prostredníctvom odbornej praxe v zahraničí, 

 vyuţívať informačno-komunikačné technológie a  softwarové vybavenie pri vyučovaní 
podporovaním ďalšieho vzdelávania učiteľov v oblasti informačných technológií, 

 zohľadniť potreby a individuálne moţnosti ţiakov pri dosahovaní cieľov v učebných 
a študijných odboroch. 

 zabezpečiť variabilitu a individualizáciu výučby, 

 rozvíjať špecifické záujmy ţiakov, 

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

 zachovávať prirodzené heterogénne skupiny vo vzdelávaní.     

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

 rozvíjať a posilňovať kvalitný pedagogický zbor jeho stabilizáciou,  

 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 - ţiakom – 
rodičom, 

 rozvíjať tímovú spoluprácu medzi ţiakmi budovaním prostredia tolerancie a radosti 
z úspechov,  

 vytvárať prostredie školy zaloţené na tvorivo-humánnom a poznatkovo-hodnotovom 
prístupe k vzdelávaniu s dôrazom na aktivitu a slobodu osobnosti ţiaka, 

 odstraňovať prejavy šikanovania, diskriminácie, násilia, xenofóbie, rasizmu 
a intolerancie v súlade s Chartou základných ľudských práv  a slobôd, 

 viesť ţiakov 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 ţiakom prispejú k ich uplatneniu sa na trhu 
práce na Slovensku a v krajinách Európskej únie a k motivácii pre celoţivotné 
vzdelávanie sa, 

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

 presadzovať zdravý ţivotný 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, politiky zamestnanosti v regióne Galantského okresu, 

 rozširovať spoluprácu s doterajšími zamestnávateľmi a nadväzovať kontakty s novými, 
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 vytvárať spoluprácu so školami doma a v zahraničí a vymieňať si vzájomne skúseností 
a poznatky, 

 spolupracovať so sociálnymi  a inými organizáciami v Galante a v okolí, poskytovať 
sluţby ţiakov, 

 rozvíjať spoluprácu s nadáciami, rôznymi organizáciami a účelovo zameranými útvarmi 
na zabezpečenie potrieb ţiakov. 

e) zlepšenie estetického prostredia budovy školy a najbližšieho okolia s cieľom:  

 zlepšiť prostredie v triedach a spoločných priestoroch školy, 

 vybudovať nové stredisko praktického vyučovania pre odbor kuchár, kuchárka a čašník, 
servírka, 

 zrekonštruovať telocvičňu školy, 

 upraviť vybrané triedy na rozšírenie doplnkových činnosti školy vzhľadom na realizáciu 
kurzov pre verejnosť, zabezpečenie školení a iných vzdelávacích akcií, 

 vyuţiť materiálno-technický a ľudský potenciál pre získanie doplnkových finančných 
zdrojov, reagovať na vypísané granty a projekty,   

 pravidelne sa starať o úpravu okolia školy, 

 rozvíjať ekologické cítenie ţiakov a podporovať rôzne ekologické projekty 
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Názov a adresa školy Stredná odborná škola obchodu a sluţieb 
Ul. Z. Kodálya č. 765,  924 47  Galanta 

Názov školského vzdelávacieho programu sluţby 

Kód a názov ŠVP 63 ekonomika a organizácia, obchod a sluţby 
64 ekonomika a organizácia, obchod a sluţby 
24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba 
29 potravinárstvo 

Kód a názov učebného odboru 2487 2 autoopravár 
2964 2 cukrár 
3355 2 stolár 
3675 2 maliar 
6352 6 obchod a podnikanie 
6323 6 hotelová akadémia 
6444 2 čašník, servírka 
6445 2 kuchár, kuchárka 
6456 2 kaderník 
6421 4 spoločné stravovanie 
6426 4 vlasová kozmetika 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 
úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A 

Dĺţka štúdia 3 roky 
4 – 5 rokov 

Forma štúdia  denná 
 

3 VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY 
 
Stredná odborná škola obchodu a sluţieb  sa nachádza na relatívne pokojnom mieste Galanty 
v blízkosti neogotického kaštieľa, ktorý je obklopený parkom. 
História osídlenia oblasti Galanty je archeologicky doloţená uţ od neolitu. Najstarší písomný doklad o 
Galante sa zachoval v listine, ktorá bola napísaná z príkazu kráľa Belu IV. v rokoch 1237-40. V tejto 
písomnej správe sa opisujú majetky Pannonhalmského opátstva.  Do roku 1421 prechádzal majetok 
obce vlastníctvom viacerých rodov. Od toho roku sa majoritnými vlastníkmi galantských majetkov 
postupne stávali príslušníci šľachtického rodu Esterházyovcov, ktorí takmer šesť storočí udávali smer i 
tempo rozvoju mestečka. Galanta získala svoje prvé výsady na konanie výročných jarmokov uţ v 16. 
storočí. Výsady pozdvihli Galantu do stavu mestečiek. V roku 1635 dostala Galanta od kráľa 
Ferdinanda II. ďalšiu výsadnú listinu, ktorou sa mestu povolilo konanie štyroch výročných jarmokov a 
pribudlo k nim aj konanie týţdenných trhov. Uţ od 16. storočia bola v Galante škola, od 17. storočia tu 
existovala aj nemocnica. V 18. storočí bol markantný aj rozmach remesiel, dôkazom ktorého bolo aj 
zaloţenie cechu obuvníkov a cechu čiţmárov. Druhá polovica 19. storočia priniesla dôleţité zmeny v 
ţivote mestečka. Galanta sa stala administratívnym centrom, sídlom okresného súdu, pozemkovej 
knihy, daňového úradu a pošty. Hospodársky rozvoj podnietil aj zakladanie peňaţných ústavov. V 
roku 1850 bola pripojená na ţelezničnú sieť. Súčasná podoba mesta je výsledkom výstavby v 2 pol.20 
stor.  
K mestu Galanta patria aj mestské časti Hody, Nebojsa a Javorinka. Hody – prvá písomná zmienka 
o existencii Hodov pochádza z roku 1291. Názov Hody je slovanského pôvodu. V priebehu storočí sa 
menili vlastnícke pomery obce. Poslednými zemepánmi boli Esterházyovci, ktorí kaštieľ s kaplnkou 
v klasicistickom slohu, ktorý bol postavený v roku 1780 darovali rádu Saleziánov, ktorí ho vlastnia aj 
v súčasnosti 

Javorinka – vznikla v roku 1921 ako kolónia osadníkov zaloţená na území pri potoku Šárd medzi 
Matúškovom a Galantou. Obec vznikla na základe zákona, podľa ktorého sa pôdy odobraté feudálom 
prideľovali roľníkom, kolonistom. Kolóniu s názvom Štefánikov zaloţili rodiny pochádzajúce z 12 
stredoslovenských obcí.V roku 1960 bola obec na základe referenda pričlenená ku Galante pod 
názvom Javorinka. 

Nebojsa – prvé písomné pramene o existencii Nebojsi pochádzajú z roku 1405. Avšak jej osídlenie na 
základe výskumov bolo uţ v dobe laténskej. V roku 1421 časť územia obce patrila Mikulášovi 
Esterházymu. A neskôr časť rodine Rozhnanovcov z Norimbergu. Odvtedy sa obec delila na Hornú 
a Dolnú. Horná patrila nemeckým kolonistom. Nebojsa bola výlučne šlachtickou obcou. Medzi 
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najvýznamnejších zemepánov patril rod Balogh de Nebojsa, ktorý dal pravdepodobne v 18.stor. 
vybudovať opevnený kaštieľ, z ktorého sú dnes uţ iba ruiny. 

Galanta ako okresné mesto má stabilnú a plnohodnotnú ekonomickú infraštruktúru, patrí 
k ekonomicky najsilnejším mestám Trnavského kraja vďaka spoločnosti  Samsung Electronics ,ktorý je 
najväčším výrobným závodom Samsungu v celej Európe  V júni 2006 Samsung  v Galante otvoril 
logistické a distribučné centrum pre strednú a západnú Európu. Rovnako aj rozvojom cestovného 
ruchu, agroturistiky, budovaním termálnych relaxačno- oddychových centier v okolí Galanty sa mesto 
Galanta stáva významným obchodným centrom, na ktoré prirodzene nadväzujú aj sluţby.  Naša škola, 
ktorá týmto svojím vzdelávacím programom pripravuje odborných a kvalifikovaných zamestnancov 
v oblasti sluţieb, má preto v tomto smere svoje opodstatnenie. Ďalšou výhodou je aj dobré dopravné 
spojenie medzi Galantou a okolitými obcami, ktorú zabezpečuje autobusová aj ţelezničná doprava. 

Na základe analýzy potrieb a poţiadaviek trhu práce a analýzy práce školy sme identifikovali všetky 
pozitíva a negatíva školy, ktoré nám signalizovali, čo všetko máme zmeniť, čo ponechať tak, aby náš 
výchovno-vzdelávací proces dosahoval vysokú kvalitatívnu úroveň.  

 
Silné stránky školy: 
 
- ľudský potenciál: kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 
- sieť otvorených odborov, ktoré sú svojím zameraním aktuálne pre trh práce  
- akreditácia na vyučovanie cudzích jazykov, odborov kuchár, čašník,  
  elektromechanik, výpočtová technika 
- priestorové podmienky školy pre teoretické a praktické vyučovanie 
- dostupnosť školy – blízka autobusová zastávka, ţelezničná stanica, školský 
  autobus 
- dosiahnuté úspechy ţiakov v súťaţiach s rôznym zameraním 
- výhody poskytované ţiakom školy/ autoškola, jazyková škola, zváračská           
   škola, štátna skúška zo strojopisu, barmanský kurz / 
- vzdelávanie integrovaných ţiakov 
- spolupráca s pedagogicko- psychologickými poradňami 
- ďalšie vzdelávanie učiteľov 
- zapojenie sa do projektov 
-poskytovanie sluţieb zákazníkom / cukrárenské výrobky, kadernícke,           
  stolárske,  maliarske sluţby, sluţby v oblasti gastronómie.../ 
- záujmová činnosť pre ţiakov 
- športové podmienky pre ţiakov 
- prezentácia školy 
 
Slabé stránky školy: 
 
- dochádzka ţiakov do školy, vysoká absencia najmä  zo zdravotných dôvodov 
- slabšie vyučovacie výsledky v učňovských odboroch – maliar, stolár 
- pasivita rodičov pri spolupráci zo školou 
- nenapĺňanie učebných odborov zamerania maliar, stolár, krajčír, predavač 
 
Príleţitosti: 
 
- rozvoj odborného vzdelávania a celoţivotného vzdelávania v nadväznosti    
  na  poţiadavky trhu práce 
- ďalšie vzdelávanie učiteľov 
- zavádzanie nových vyučovacích metód 
-  pokračovanie v realizovaní schválených projektov v oblasti vzdelávania 
-  spolupráca so vzdelávacími inštitúciami / ZŠ, VŠ, MC/ 
- spolupráca s podnikateľskou obcou v regióne, samosprávou, štátnymi      
  inštitúciami,   zriaďovateľom 
- dobudovanie vlastného odlúčeného pracoviska praktického vyučovania  
  pre učebné odbory kuchár, čašník 
- lepšia vybavenosť pracovísk praktického vyučovania 
- odmeňovanie ţiakov podľa dochádzky, správania a produktivity práce na  
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  odbornom výcviku z vlastných zdrojov školy, od zamestnávateľov 
 
 
Riziká: 
 
- demografický vývoj a niţší počet ţiakov 
- nezáujem ţiakov o profesie typu krajčír, murár, maliar, predavač 
- vzdelanostná a výchovná  úroveň novoprijatých ţiakov  

 

 

 

3.1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 
1. Poslanie a obraz školy 
 
a) Základné údaje o škole 
 
Škola bola zaloţená v roku 1960 ako odborné učilište. Škola vo svojom programe vzdelávala ţiakov 
v rôznych učňovských odboroch. Postupnou transformáciou sa vyprofilovala na školu, ktorá je svojím 
vzdelávacím obsahom orientovaná na rozvoj sluţieb. V roku 2000 sa z odborného učilišťa 
a dievčenskej odbornej školy stala Stredná odborná škola obchodu a sluţieb.  
Stredná odborná škola obchodu a sluţieb vo svojom názve nesie obsah vzdelávania, je zameraná na 
rôzne profesie trojročných odborov a maturitných odborov, ktoré sú zamerané na rozvoj obchodu, 
podnikania, gastronomických sluţieb, strojárenstva. 
Tradícia školy a povedomie ľudí v regióne sa stále nesie v duchu vzdelávania ţiakov pre rôzne 
povolania a poskytovanie kvalitných sluţieb v rámci produktívnej práce ţiakov.  
 
b) Vonkajšie podmienky školy 
 
Škola je mestského typu, nachádza sa blízko centra mesta, s dostupnou autobusovou a ţelezničnou 
dopravou. Je umiestnená v blízkej lokalite spoločnosti Samsung a miestnych súkromných firiem. 
Budova školy má 3 bloky, vlastnú telocvičňu s posilňovňou, školskú jedáleň, školský bufet, veľký areál, 
na ktorom sa nachádza futbalové ihrisko, atletická dráha a viacúčelové ihrisko.  
V budove školy sa nachádza  36 tried, z toho sú odborné učebne: 3 jazykové učebne, z toho jedna 
vybavená počítačmi a pripojená na internet, 3 učebne výpočtovej techniky, 2 učebne strojopisu, 1 
strojárska učebňa, 1 učebňa etickej výchovy. V súčasnosti sú prepojené i všetky počítače v škole na 
internet. 
Od roku 2003 sa zriadila tretia učebňa s výpočtovou technikou, strojárska učebňa, tretia jazyková 
učebňa vybavená počítačmi na základe úspešného projektu. Urobili sme sieťové prepojenie počítačov 
vo  všetkých kabinetoch pre učiteľov školy vo všetkých blokoch školy, v počítačových triedach sa 
vymenili počas 5 rokov všetky počítače za výkonnejšie. K dispozícii sú dve interaktívne tabule. 
Pre študijný odbor hotelová akadémia sa z vlastných zdrojov školy zriadila cvičná kuchyňa a stolovňa 
a v súčasnosti sa k 2. septembru  2008 pripravuje druhá cvičná kuchyňa so stolovňou. 
Škola zabezpečuje odborný výcvik pre ţiakov školy na odlúčených pracoviskách praktického 
vyučovania a na zmluvných pracoviskách so súkromnými podnikateľmi a firmami.  
Učebný odbor kaderník odborný výcvik realizuje vo vlastnom kaderníctve na Bratislavskej ulici 
v Galante a v prenajatých priestoroch od mesta Galanta na Hlavnej ulici.  
Učebný odbor cukrár má pracovisko vo vlastných priestoroch na Ul. Z. Kodálya, vlastnú budovu 
cukrárne na Bratislavskej ulici. 
Učebný odbor stolár, maliar majú pracovisko vo vlastných priestoroch budovy na Školskej ulici 
v Galante. 
Učebný odbor autoopravár vykonáva odbornú prax v prenajatých priestoroch v Šali. 
Učebný odbor kuchár, čašník – pracovisko pre tieto odbory je v súčasnosti etapy riešenia pridelenia 
finančných prostriedkov a začatia výberového konania na adaptáciu reštaurácie a kaviarne 
v priestoroch bývalého pracoviska pre učebný odbor krajčír, ktorý je uţ zrušený.  Projektová 
dokumentácia i stavebné povolenie je vybavené.  

Spolupráca vedenia školy a Rady školy, ktorá má 11 členov je aktívna a kooperujúca. Ďalším 
poradným orgánom vedenia školy je Rada rodičov, ktorá má 30 členov. Prispieva finančne na rôzne 
aktivity ţiakov - odmeny pre ţiakov / napr. kaţdoročne sa vyhodnocuje najlepší ţiak školy v učebnom 



 
12 

 

 

Školský vzdelávací program - Sluţby 

a študijnom odbore/, vecné ceny pre ţiakov zúčastňujúcich sa súťaţí organizovaných školou,  
príspevky na stuţkovú slávnosť, lyţiarsky kurz, na materiálne vybavenie školy. 
 
2.  Vzdelávací program školy 
 
Vo svojom vzdelávacom programe škola zahŕňa učebné a študijné programy. Škola ročne vzdeláva do 
1 000 ţiakov. Demografický vývoj a nezáujem ţiakov o niektoré povolania znamenali i pre školu 
neotváranie niektorých učebných odborov a ich postupný útlm a niţší počet prijatých ţiakov do prvého 
ročníka.  Od roku 2003 z 15 učebných odborov zostalo  7 učebných odborov: kuchár, čašník, cukrár, 
kaderník, auto opravár, stolár, maliar. Škola reagovala na potreby servisov v oblasti 
autoopravárenstva a v roku 2004 otvorila satelitné centrum pilotného vzdelávania projektu ZAP SR 
v učebnom odbore auto opravár. Dôsledkom prudko sa rozvíjajúceho automobilového priemyslu na 
Slovensku, sa stal tento učebný odbor ešte aktuálnejším pre potreby trhu. V tomto učebnom odbore 
pokračujeme podľa učebných osnov a plánov vypracovaných i za spoluúčasti našich pedagógov. 
Pedagogickí zamestnanci pripravujú pre ţiakov spoločné pracovné zošity a pripravujú sa nové 
študijné odbory v nadstavbovom dvojročnom štúdiu, ktoré by nadväzovali na učebný odbor auto 
opravár. V dôsledku prípravy nového zákona o odbornom vzdelávaní sa schvaľovanie nových 
vzdelávacích programov presunulo na obdobie po schválení nového zákona.  
Študijný odbor obchod a podnikanie sa počtom otvárania tried zredukoval z dvoch na jednu z dôvodu 
otvorenia nového študijného odboru obchodná akadémia v meste Šaľa, vzdialenej 10 km od Galanty. 
Škola reagovala na podmienky prudko sa rozvíjajúceho sa mesta Galanty, jej moţností a príleţitostí 
v budúcnosti i v oblasti cestovného ruchu a hotelierstva  a v septembri v roku 2006 otvorila jednu 
triedu hotelovej akadémie v 1. ročníku za podpory primátora mesta Galanty a koncepcie rozvoja 
mesta.  
 
 
3. Aktivity školy 
 
 
V rámci všeobecno-vzdelávacích predmetov sa aplikuje na vyučovacích hodinách projektové 
vyučovanie ( Poznaj svoju minulosť prostredníctvom dejín svojej rodiny, zdravá výţiva, zdravý ţivotný 
štýl, jednotlivé výročia v roku, Európska únia, Euro...). 
Na hodinách nemeckého jazyka sa aplikuje jazykové vyučovanie podľa zameraní jednotlivých 
učebných odborov ( autoopravár, cukrár, kuchár, čašník). 
Zapojení sme boli v projekte Junior Achievement , kde ţiaci simulovali vlastné obchodné spoločnosti.  
Maturitné vzdelanie si môţu doplniť absolventi trojročných učebných odborov v odbore strojár, vlasová 
kozmetika, obchodník, spoločné stravovanie v dvojročnom dennom nadstavbovom štúdiu. 
Jazykové zručnosti si môţu zdokonaliť v jazykovej škole pri ZSŠOaS. 
Záujemcom o získanie výučných listov umoţňuje škola v štúdiu jednotlivých predmetov.  
Škola vzdeláva i ţiakov so špeciálno –pedagogickými potrebami. Úzko spolupracujeme s pedagogicko 
– psychologickou poradňou v Galante, ktorá pomáha učiteľom pri zostavovaní individuálnych 
študijných plánov pre ţiakov podľa ich diagnózy a potrieb. 
V rámci vzdelávania zahrňujeme v pláne školy kaţdoročne i lyţiarsky výcvikový kurz pre  1. ročníky 
učebných a študijných odborov. Podľa moţností vyuţívame i plavárne v novootvorenom centre 
Galandia  v Galante alebo kúpalisko v Horných Salibách.  
Ţiaci si majú moţnosť v škole urobiť barmanský kurz, zváračský kurz, získať vodičský preukaz za 
zvýhodnenú cenu, certifikát zo strojopisu s celoštátnou pôsobnosťou. 
Svoje vedomosti  a zručnosti si môţu ţiaci  overovať v rôznych súťaţiach i s celoslovenskou, 
medzinárodnou pôsobnosťou. ( barmanské súťaţe, gastro súťaţe, jazykové olympiády, športové 
súťaţe,  SOČ, matematické súťaţe, výtvarné súťaţe..). 
Okrem povinného vyučovania kaţdoročne vyuţívame moţnosť otvárania krúţkov v mimo vyučovacom 
čase  podľa záujmov ţiakov. Ţiaci  majú moţnosť zdokonaliť svoje zručnosti v oblasti športu, jazykov, 
zdravotnej pripravenosti, ţurnalistickej praxe, ekonomiky... Kaţdý rok otvárame do 20 krúţkov. 
Okrem vzdelávania ţiakov  sa škola snaţí  učiť a pestovať u ţiakov sociálne cítenie, empatiu. 
Kaţdý rok sa zapájame do charitatívnych zbierok ( Biela pastelka, pomoc pre materské centrum, 
červený kríţ, Liga za duševné zdravie, Sloboda zvierat, Modrý gombík, Unicef...), zbierame hračky 
a odevy pre deti umiestnené v detských domovoch. 
Organizujeme vlastné pravidelné športové podujatia, ktoré sú súčasťou plánu práce školy, 
pripravujeme projekty v oblasti Otvorená škola pre oblasť športu, školského stravovania, IKT. 
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Zapájame ţiakov do rôznych projektov s protidrogovou tematikou  - Prevencia protispoločenskej 
činnosti mládeţe s dôrazom na problematiku záškoláctva a pouţívania alkoholu a tabakových 
výrobkov na území mesta  Galanta, v škole je umiestnená schránka SOS, riešime problematiku 
poškodzovania majetku nástennými maľbami v spolupráci s MsP v Galante, zapojili sme 3 ţiakov do 
PEER programu v oblasti zdravého ţivotného štýlu, zapájame ţiakov do výtvarných súťaţí 
s podobnou problematikou i na medzinárodnej úrovni.  
V rámci odbornej praxe ţiaci učebného odboru kaderník pravidelne navštevujú domovy sociálnych 
sluţieb v Kajali, Košútoch a Dolných Salibách, kde poskytujú dôchodcom kadernícke a holičské 
sluţby.  
 
 

4. Plánované aktivity 

 

Škola bude i naďalej zapájať ţiakov do všetkých uţ spomínaných aktivít – krúţkov, súťaţí, športovo – 
turistických akcií, bude organizovať kultúrno–historické a i odborné exkurzie. V pláne školy budú 
zaradené akcie spoločenského charakteru – stuţkové slávnosti, imatrikulácia, výchovné koncerty 
a pásma, odborné besedy, návštevy divadelných predstavení. Všetky aktivity školy budeme 
prezentovať v regionálnej tlači, v regionálnej televízii a na www stránke školy, na nástenkách školy. 

Pre lepšiu orientáciu na trhu práce našich absolventov budeme naďalej organizovať besedy 
s pracovníkmi Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Galante. Zdravý ţivotný štýl budeme 
podporovať a rozvíjať besedami s odborníkmi z radov lekárov, pracovníkov hygieny. Občiansko – 
právne povedomie ţiakov budeme formovať a posilňovať besedami s príslušníkmi Policajného zboru 
v Galante  a pracovníkmi Okresného súdu v Galante. 

Aktivity sú určené ţiakom a všetkým pracovníkom školy. Aktivity sú otvorenou kapitolou a budú sa 
dopĺňať podľa poţiadaviek ţiakov, pracovníkov školy, rodičov, zamestnávateľov, sociálnych partnerov, 
preto uvítame akékoľvek návrhy zo strany vymenovaných účastníkov. 

 

5. Personálne podmienky 

 

 Poţiadavky na manaţment školy, ktorý realizuje školský vzdelávací program je v súlade 
s poţiadavkami odbornej a pedagogickej spôsobilosti a s kvalifikačnými predpokladmi, ktoré 
sú nevyhnutné pre výkon náročných riadiacich činnosti podľa platných predpisov. 

 Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov všeobecnovzdelávacích 
predmetov, ktorí realizujú školský vzdelávací program je v súlade s platnými   predpismi.  
Plnenie ďalších kvalifikačných predpokladov potrebných pre výkon zloţitejších, 
zodpovednejších a náročnejších pedagogických činnosti sa riadi platnými predpismi. 
Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú súlad všetkých vzdelávacích a výchovných činností 
s cieľmi vzdelávania v danom učebnom odbore v súlade so štátnym vzdelávacím program. 
Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich 
pedagogickej činnosti v rámci platných predpisov.      

 Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov odborných predmetov, 
ktorí realizujú školský vzdelávací program je v súlade s platnými predpismi. Plnenie ďalších 
kvalifikačných predpokladov potrebných pre výkon zloţitejších, zodpovednejších 
a náročnejších pedagogických činnosti sa riadi platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci 
zabezpečujú súlad všetkých vzdelávacích a výchovných činností s cieľmi vzdelávania 
v danom učebnom odbore v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Práva a povinnosti 
pedagogických zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich pedagogickej 
činnosti v rámci platných predpisov.      

 Odborná a pedagogická spôsobilosť majstrov odborného výcviku, ktorí realizujú školský 
vzdelávací program je v súlade s platnými predpismi. Plnenie ďalších kvalifikačných 
predpokladov potrebných pre výkon zloţitejších, zodpovednejších a náročnejších 
pedagogických činnosti sa riadi platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú 
súlad všetkých vzdelávacích a výchovných činností s cieľmi vzdelávania v danom učebnom 
odbore v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Práva a povinnosti pedagogických 
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zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich pedagogickej činnosti v rámci 
platných predpisov.      

 
 

6.  Organizačné podmienky 

 Plnenie stanovenej miery vyučovacej a výchovnej povinnosti vyplýva z platnej legislatívy 
a rámcového učebného plánu štátneho vzdelávacieho programu. Rámcové rozvrhnutie 
obsahu vzdelávania v školských vzdelávacích programoch vychádza zo ŠVP. Stanovené 
vzdelávacie oblasti a ich minimálne počty hodín boli v tomto programe dodrţané a sú 
preukázateľné. Vzdelávanie a príprava ţiakov je organizovaná ako trojročné štúdium.  

 Teoretické a praktické vzdelávanie a príprava sú obmieňané po týţdni. Vyučovanie začína 
o 8.00 hpd a odborný výcvik začína o 7.00 hod. Organizácia školského roka sa riadi podľa 
pedagogicko-organizačných pokynov v danom školskom roku. 

 Plnenie  školskej legislatívy vzhľadom na organizáciu a priebeh školského vzdelávacieho 
programu vo väzbe na teoretické vyučovanie a odborný výcvik je v súlade.  Výchovno-
vzdelávací proces sa riadi Zákonom o výchove a vzdelávaní (školský zákon).  

 Odborný výcvik sa vyučuje sa v rozsahu stanovenom v učebnom pláne sa vykonáva 
v školských zariadeniach: dielne a učebne odborného výcviku, ako aj v kmeňovom a 
zmluvných pracoviskách  odborného výcviku. Výučba prebieha pod vedením inštruktorov 
poverených zamestnávateľov a MOV. Všetky pracoviská majú základné štandardné 
vybavenie. Odborný výcvik nadväzuje na teoretické vyučovanie. Realizuje sa v 6 – 7 
hodinových celkoch kaţdý druhý týţdeň.  Ak to vyţaduje charakter nácviku, odborný výcvik 
moţno spájať aj do viacdňových celkov  s rešpektovaním podmienok odboru aj čase prázdnin. 
Delenie skupín stanovuje platná legislatíva.  

 Vzdelávanie a príprava sa riadi podľa Školského poriadku. Zabezpečuje jednotnosť v celom 
výchovno-vzdelávacom procese. Upravuje pravidla správania sa ţiakov v teoretickom  a 
praktickom vyučovaní. Obsahuje tieţ práva a povinnosti ţiakov. Školský poriadok je súčasťou 
Organizačného poriadku školy a Pracovného poriadku školy a riadi sa podľa nich. Ţiaci sa 
oboznamujú so Školským poriadkom kaţdý rok na prvej vyučovacej hodine prvý deň 
školského roka a podpisujú v osobitnom zázname svojím podpisom jeho rešpektovanie. Táto 
skutočnosť je zaznamenaná aj v triednych knihách.  

 Hodnotenie a klasifikácia ţiakov sa riadi Klasifikačným poriadkom školy a je súčasťou 
školského vzdelávacieho programu ako súčasť učebných osnov vyučovacích predmetov 
a ako osobitná spoločná časť. O všetkých kritériách hodnotenia, výchovných opatreniach 
a podmienok vykonania záverečných a opravných skúšok sú ţiaci a rodičia vopred 
informovaní. 

 Ukončovanie štúdia a organizácia záverečnej skúšky sa riadi platným legislatívnym 
predpisom. Záverečná skúška sa z písomnej, praktickej a ústnej časti. Praktická skúška trvá 
najviac 3 pracovné dni. Úspešní absolventi získajú výučný list a vysvedčenie o záverečnej 
skúške. Najlepší absolventi /PsV, PVD/ obdrţia certifikát SOPK potvrdzujúci, ţe získané 
vzdelanie je v súlade s poţiadavkami Únie a súčasne Cechovú kniţku stavovskej organizácie 
Cechu predajcov a opravárov automobilov SR.  

 Kurzy, exkurzie, športové akcie sa organizujú v priebehu roka podľa plánu. Kurzy nevyhnutné 
pre výkon povolania  vyplývajúce z kompetencií (profilu) absolventa  sa môţu vykonávať aj 
ako súčasť odborného výcviku. Kurz na ochranu človeka a prírody sa organizuje  priebeţne 
počas roka skupinovou formou  v 6 – 7 hodinových celkoch vo všetkých ročníkoch. 
Organizácia exkurzií je súčasťou praktického a teoretického vyučovania a zameriavajú sa na  
poznávanie nových výrobných technológií, nových materiálov, na výstavy a prezentácie  
nových výrobkov a technológií. Exkurzie sa konajú v kaţdom ročníku po dva dni (12 – 14 
hodín) s pedagogickým dozorom  a počtom ţiakov v zmysle platných predpisov.  Odborný 
obsah  exkurzií  vyplýva z obsahu učebných osnov odboru  štúdia   a plánuje sa v ročných 
plánoch práce školy. 

 Spolupráca s rodičmi sa realizuje predovšetkým prostredníctvom triednych učiteľov,  
výchovných poradcov, manaţmentu školy a jednotlivých  vyučujúcich všeobecnovzdelávacích 
a odborných predmetov, osobnou komunikáciou s rodičmi, prípadne zákonnými zástupcami 
rodičov. Sú to pravidelné,  plánované zasadnutia Rodičovskej rady  a zasadnutia Rady školy, 
v ktorých sú zastúpení  rodičia a  sociálni partneri. Obsahom týchto zasadnutí sú informácie 
o plánoch a dosiahnutých výsledkov školy, riešenie problémových výchovných situácií, 
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organizovanie spoločenských, vzdelávacích, kultúrnych a športových akcií organizovaných 
školou. 

 Súťaţe a prezentácia zručností a odborných spôsobilostí v odbore  na školskej úrovni sa 
organizuje formou jednoduchých ročníkových prác ako spoločný výstup teoretického 
a praktického vyučovania na záver kaţdého ročníka /testy a plnenie praktických úloh/. Škola 
určí obsah, rozsah, úroveň, kritéria hodnotenia a formu prác. Ţiaci sa môţu zúčastňovať aj na 
súťaţiach  a prezentáciách vo svojom odbore na národnej a medzinárodnej úrovni.  

 
7.  Podmienky bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 
 
Vytváranie podmienok  bezpečnej a hygienickej práce je organickou súčasťou celého vyučovacieho 
procesu, osobitne odborného výcviku. Postupuje sa podľa platných predpisov, nariadení, vyhlášok, 
noriem a pod.  Priestory, v ktorých prebieha teoretické a praktické vyučovanie musia zodpovedať 
platným právnym predpisom, vyhláškam, technickým normám a predpisom ES.  

Škola zabezpečuje všetky technické a organizačné opatrenia na elimináciu všetkých rizík spojených 
najmä s odborným výcvikom. Učitelia, MOV, ţiaci a rodičia so podrobne s týmito rizikami oboznámení. 
Riziká, ktoré sa nedajú eliminovať, sú čiastočne riešené osobitnými ochrannými prostriedkami, ktoré 
ţiaci dostávajú bezplatne na základe Smernice riaditeľa školy. Ich pouţívanie sa dôsledne kontroluje. 
/pracovný odev, obuv, ochrana očí.../  

Problematika bezpečnosti a hygieny práce je podrobne popísaná v Dennom poriadku teoretického 
a praktického vyučovania, ţiaci ju musia poznať a rešpektovať. Denný poriadok je verejne prístupný 
vo všetkých triedach a na pracoviskách odborného výcviku.  

V rámci odborného výcviku sa ţiaci zoznamujú s predpismi na obsluhu jednotlivých zariadení, strojov, 
prístrojov a s  prevádzkovými bezpečnostnými predpismi.  

 

8.  Charakteristika pedagogického zboru 
 
Škola zamestnáva pribliţne 120 zamestnancov , z toho 78 pedagogických a ostatní sú nepedagogickí 
zamestnanci. Odborná kvalifikovanosť učiteľov je 95,9 %. Pedagogickí zamestnanci  si priebeţne 
dopĺňajú vzdelanie, zvyšujú  odbornosť. Od roku 2003 si ďalším vzdelávaním, či formou 
vysokoškolského štúdia, doplňujúceho pedagogického štúdia, inovačného špecializačného štúdia, 
kurzami doplnilo odborné vzdelanie a zručnosti 30 pedagogických zamestnancov. Škola má 1 
externého vyučujúceho náboţenskej výchovy 
Škola vysiela na vzdelávanie i nepedagogických zamestnancov  na úseku ekonomiky, správnych 
zamestnancov.  
Vo februári 2008 skončilo 80 pedagogických zamestnancov  školenie v oblasti IKT a jazykového 
vzdelávania cez schválený projekt MŠ SR – ESF „ Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov  
v oblasti počítačových a jazykových zručností.“ 
 
9. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 

 
Podrobný a konkrétny plán  ĎVPZ je súčasťou ročného plánu školy.  Manaţment školy povaţuje za 
prioritnú úlohu zabezpečiť: 

 uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe. 

 príprava pedagogických zamestnancov na zvyšovanie si svojich kompetencií hlavne 
jazykových spôsobilostí, schopností efektívne pracovať s IKT. 

 príprava pedagogických zamestnancov na tvorbu školského vzdelávacieho 
programu. 

 motivovanie pedagogických  zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, 
vzdelávanie, zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti. 

 zdokonaľovanie osobnostných vlastnosti pedagogických zamestnancov, 
spôsobilosti pre tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod. 

 sprostredkovanie pedagogickým pracovníkom najnovšie poznatky  (inovácie) 
z metodiky vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied, ako 
aj z odboru. 

 príprava pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných  funkcií, napr. 
triedny učiteľ, výchovný poradca, predseda predmetovej komisie, knihovník atď. 
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 príprava pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj 
školského systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba štandardov, 
tvorba pedagogickej dokumentácie (pokiaľ bude v platnosti v dobiehajúcich 
ročníkoch), atď. 

 príprava pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi 
prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou,  multimédiami a pod. 

 zhromaţďovanie a rozširovanie progresívnych skúsenosti z pedagogickej  
a riadiacej praxe, podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov. 

 sprostredkúvanie operatívneho a časovo aktuálneho transferu odborných  

a metodických informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému 
  systém vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov  ( 1. a 2. 

kvalifikačná skúška, zručnosti v IKT, jazykové schopnosti, špecializačné štúdium, 

prehlbovanie odbornosti, odborný rast...) 

 zabezpečiť  školenia  pre pedagogických zamestnancov školy k zvládaniu 
problémových ţiakov školy                                                         

 

10.  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy   
  

Je účinným nástrojom zabezpečenia harmonickej organizácie celého výchovno-vzdelávacieho 
procesu, vytvárania pozitívneho vzťahu učiteľ- ţiak, atmosféry v triede, motivácie ţiakov. Škola bude 
vyuţívať štandardné spôsoby hodnotenia: formatívne a sumatívne. Formatívne hodnotenie pouţijeme 
na zvýšenie kvality výchovy a vzdelávania. Sumatívne hodnotenie pouţijeme na rozhodovanie. 
Vnútorný systém kontroly sa bude zameriavať hlavne na celkový priebeh výchovno-vzdelávacej 
činnosti na škole, na tvorbu školských vzdelávacích programov, na dodrţiavanie plnenia plánov 
predmetových komisií, dosahovanie vedomostnej úrovne ţiakov na teoretickom a praktickom 
vyučovaní. 

Škola bude klásť dôraz na zabezpečenie vyučovania didaktickou technikou a ostatným materiálno-
technickým vybavením, na hodnotenie ţiakov počas vyučovacej hodiny s uplatnením sebahodnotenia 
ţiaka, na vystupovanie a rečovú kultúru vyučujúcich, na uplatňovanie didaktických zásad v procese 
vzdelávania, na mimoškolskú činnosť učiteľov, ale aj na kontrolnú činnosť výchovnej poradkyne, 
činnosť hospodárky, upratovačky a údrţbára. Na hodnotenie pedagogických a odborných 
zamestnancov školy pouţijeme metódy: 
Pozorovanie (hospitácie). 
Rozhovor. 
Vyhodnocovanie výsledkov ţiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, ţiacke súťaţe, didaktické testy 
zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia ţiakov na vyšší stupeň školy a 
pod). 
Hodnotenie pedagogických zamestnancov podľa účasti na ďalšom vzdelávaní, podľa aktivity na tvorbe 
učebných pomôcok, organizovaní mimoškolskej činnosti, podľa ochoty pouţívať nové formy a metódy 
práce vo výchovno-vzdelávacom procese. 
Vyuţívanie autoevaluácie učiteľov a ostatných pedagogických zamestnancov. 

11. Dlhodobé projekty 
 
Analýza a riešenie problémov v projektovom vyučovaní a vyučovaní podporovanom počítačom rozvíja 
logické myslenie ţiakov. Z doterajších dobrých výsledkov  vyuţívania týchto metód ich škola zaradí do 
výchovnovzdelávacieho procesu natrvalo. Výstupy prispievajú k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho 
procesu v oblasti vyuţívania interaktívnych metód vyučovania a zvyšovania počítačovej gramotnosti 
ţiakov a učiteľov. Škola bude pokračovať uţ v rozbehnutých projektoch:  

 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti počítačových 
a jazykových zručností, do konca školského roka 2007/2008 sa v tomto projekte 
vyškolilo 80 pedagogických zamestnancov a v ďalších rokoch budú vyškolení všetci 
ostatní pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci školy, 

 v projekte Infovek,  

 v pilotnom projekte ZAP SR ( Zdruţenie automobilového priemyslu a cech 
predajcov a servisov motorových vozidiel ) v oblasti autoopravárenstva, 
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 v  projekte Otvorená škola 2007 v oblasti športu,  

 v projekte Otvorená škola 2007 - Zvýšenie prístupu učiteľov a ţiakov k prostriedkom 
IKT na ZSŠOaS V Galante,  

 v projekte vyhlásenom MŠ SR na elektronizáciu a revitalizáciu zariadení školského 
stravovania v roku 2007. 

Okrem prebehajúcich projektov sa bude škola zapájať do vyhlásených projektov ESF, MŠ SR, MP SR 
a ďalšími inštitúciami. Škola sa zapája aj do regionálnych projektov, napr.:   

 do projektu vy hláseného Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom  
v Galante „Zvyšovanie zdravotného uvedomenia mladej generácie v oblasti   
zdravého ţivotného štýlu formou rovesníckeho prístupu“ – PEER prevencia, 

 do projektu na riešenie problematiky poškodzovania majetku    nástennými maľbami 
v spolupráci s MsP v Galante, 

 do projektu Prevencia protispoločenskej činnosti mládeţe s dôrazom na 
problematiku záškoláctva a poţívania alkoholu a tabakových výrobkov na území 
mesta Galanta, 

 do projektu – Kaţdý iný, všetci rovní – medzinárodná výtvarná súťaţ, 

 do projektu Poznaj svoju minulosť prostredníctvom dejín svojej rodiny 
Škola bude pokračovať aj naďalej v týchto projektoch. 
 
 

Medzinárodná spolupráca 

Škola v rámci medzinárodnej spolupráce vyuţíva sluţby cestovnej agentúry TECOM, ktorá 
zabezpečuje ţiakom našej školy odbornú prax v zahraničných zariadeniach cestovného ruchu 
a hotelových sluţieb. Škola sa bude uchádzať o finančné prostriedky na realizáciu projektu Comenius 
školské partnerstvá. 

12. Spolupráca so sociálnymi partnermi 

Škola rozvíja všetky formy spolupráce so sociálnymi partnermi a verejnosťou. Predovšetkým sa 
zameriava na pravidelnú komunikáciu so svojimi zákazníkmi – ţiakmi, ich rodičmi 
a zamestnávateľskými organizáciami v regióne.   

Spolupráca s rodičmi 

Na pravidelných plenárnych zasadnutiach rodičov a pedagogických zamestnancov školy sú rodičia 
informovaní o pláne školy, školskom poriadku, spôsobe a podmienkach ukončovania štúdia, 
pripravovaných akciách školy a o stave hospodárenia rady rodičov. Podrobnejšie informácie 
o organizácií vyučovania, mimoškolských aktivitách, o výchovno-vzdelávacích výsledkoch rodičia 
získavajú na triednych schôdzach. V Rade rodičov má po jednom členovi kaţdá trieda a tento 
zástupca zabezpečuje prenos informácií medzi vedením školy a plénom rodičov v triede. Ďalším 
orgánom je Rada školy,  ktorá má 11 členov a sú v nej zastúpení rodičia, ţiaci, učitelia, zástupcovia 
verejnej správy. Rodičia sú informovaní o aktuálnom dianí na škole, o pripravovaných akciách aj  
prostredníctvom webovej stránky školy www.zssosga.edu.sk  a prostredníctvom e-mailu 
ZSSOAS@ZSSOS.EDU.SK  Cieľom školy je zvyšovať komunikáciu s rodičmi. Sme maximálne 
otvorení všetkým pripomienkam a podnetom zo strany rodičovskej verejnosti. Vzdelávacie programy 
budú uverejnené na webovej stránke školy a na e-mailovú adresu školy budú môcť rodičia zasielať 
svoje pripomienky a návrhy na skvalitnenie vyučovacieho procesu. 

Zamestnávatelia 

Škola aktívne spolupracuje s kmeňovými a zmluvnými zamestnaneckými organizáciami. Spolupráca je 
zameraná hlavne na poskytovanie odborného výcviku, materiálno-technické zabezpečenie výchovno-
vzdelávacieho procesu, tematické prednášky, besedy a súťaţe, sprostredkovanie rôznych 
zaujímavých exkurzií a výstav. Zástupcovia zamestnávateľov sa zúčastňujú pravidelne na 
zasadaniach Rady školy a poskytujú pracoviská našim ţiakom  na výkon odborného výcviku.  
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Iní partneri 

Škola aktívne spolupracuje v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a výchove mimo vyučovania 
s ďalšími partnermi: Domovom dôchodcov v Galante,v Dolných Salibách, v Kajali, kde naši ţiaci 
poskytujú obyvateľom DD svoje sluţby (kadernícke), s Policajným zborom v Galante na rôznych 
preventívnych akciách, s lekármi, pracovníkmi SČK, s hygienikmi, s pracovníkmi Úradu práce v 
Galante  pri organizovaní besied, prednášok  atď. S obchodnou a priemyselnou komorou pri 
organizácii záverečných skúšok a vydávaní Osvedčení SOPK pre ţiakov končiacich s výborným 
prospechom, Pedagogicko-psychologickou poradňou v Galante v rámci preventívnych opatrení a pri 
začleňovaní ţiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami, a pod.     

13. Vyučovací jazyk 

Vyučovacím jazykom na ZSŠ OaS Galanta je slovenský jazyk. 

14.  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia ţiakov 

Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je systematické hodnotenie ţiaka. Predmetom hodnotenia 
je úroveň dosiahnutých vedomostí a zručností podľa platných učebných osnov a vzdelávacích 
štandardov. Hodnotenie a klasifikácia preukázaného výkonu sa vykonáva známkou, percentuálnym 
alebo slovným hodnotením. 
Hodnotenie vyjadrené percentami sa pouţíva pri priebeţnom hodnotení ţiaka a pri klasifikácií 
a hodnotení prospechu ţiaka na maturitnej skúške. Slovné hodnotenie vyjadruje spätnú väzbu učiteľa 
ţiakovi o jeho aktuálnom výkone, pričom učiteľ ocení klady a vysvetlí ţiakovi, v čom sa má zlepšiť. 
Hodnotenie ţiakov známkou v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami:  
1 – výborný 
2 – chválitebný 
3 – dobrý 
4 – dostatočný 
5 – nedostatočný 

Riaditeľ po prerokovaní s pedagogickou radou a radou školy zverejní v deň začiatku príslušného 
školského roka, ktoré predmety sa klasifikujú a ktoré sa neklasifikujú. 

Škola poskytuje výsledky hodnotenia a klasifikácie ţiaka denného štúdia rodičovi, zákonnému 
zástupcovi ţiaka alebo osobe, ktorá má voči plnoletému ţiakovi vyţivovacie povinnosť. Zákonných 
zástupcov ţiaka informuje o prospechu a správaní ţiaka priebeţne triedny učiteľ, učitelia jednotlivých 
predmetov alebo majster odborného výcviku. V prípade výrazného zhoršenia prospechu alebo 
správania informuje zákonných zástupcov ţiaka preukázateľným spôsobom. 

Hodnotenie ţiakov ako súčasť výchovno–vzdelávacieho procesu má funkciu motivačnú, informatívnu, 
komparatívnu a korekčnú. 

Ţiak má právo vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom, dozvedieť sa výsledok kaţdého 
hodnotenia a má právo na objektívne hodnotenie. 

Hodnotenie sa uskutočňuje ako priebeţná klasifikácia, pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov 
ţiaka a ako súhrnná klasifikácia na konci kaţdého polroku. 
Pri hodnotení sa uplatňuje primeraná náročnosť, pedagogický takt voči ţiakovi, jeho výkony sa 
hodnotia komplexne a v plnej miere sa rešpektujú jeho ľudské práva, teda hodnotenie sa povaţuje za 
akt objektívnej spätnej väzby, motivačný a výchovný prostriedok na upevnenie sebaúcty 
a podporovanie zdravého sebaobrazu ţiaka. Ţiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
sú hodnotení a klasifikovaní podľa osobitných predpisov. 
Postup pri hodnotení a klasifikácii prospechu zahŕňa: 
známky za ústne odpovede 
známky za písomné práce 
posúdenie faktorov a prejav ţiaka, ktoré majú vplyv na jeho školský výkon. 
Prihliada sa pri tom na systematickosť práce ţiaka, na jeho prejavované osobnostné a sociálne 
kompetencie, ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota a schopnosť spolupracovať počas 
klasifikačného obdobia. 
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Škola pri hodnotení a klasifikácii  postupuje podľa Metodického usmernenia č. 15/2006 – R, ktorým sa 
upravuje postup hodnotenia a klasifikácie ţiakov stredných škôl v SR, komisionálne skúšky sa 
vykonávajú podľa nového školského zákona. 
 
Vzdelávanie ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo všetkých študijných 
a učebných odboroch prebieha v súlade so štátnym vzdelávacím programom a Zákonom o výchove 
a vzdelávaní, ktoré stanovujú zásadné pravidlá vzdelávania a prípravy ţiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami /ďalej len „ŠVVP“/. Pri formulovaní poţiadaviek na ich štúdium sme 
vychádzali z analýzy podmienok školy, analýzy potrieb a poţiadaviek trhu práce, analýzy povolania 
a odborných konzultácií so špecializovanými poradňami:  Pedagogicko – psychologickou poradňou 
a Špeciálno-pedagogickou poradňou v Galante a v Šali. 
 
Platná legislatíva označuje názvom ţiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ţiakov 
s mentálnym, zmyslovým alebo telesným  postihnutím, zdravotne oslabených alebo chorých, 
s narušenou komunikačnou schopnosťou, so špecifickými poruchami učenia alebo správania sa, 
s autistickým syndrónom, s poruchami psychického alebo sociálneho vývinu. 
 
Štúdium v študijných a učebných odboroch, vzhľadom k svojim špecifikám, nemôţe byť poskytované 
pre ţiakov s mentálnym, zmyslovým a telesným postihnutím, ako aj ţiakom s autistickým syndrómom, 
s poruchami psychického a sociálneho vývinu. Vo všeobecnosti môţu byť prijatí uchádzači s dobrým 
zdravotným stavom. Uchádzači nesmú trpieť predovšetkým: 

 prognosticky závaţným ochorením obmedzujúcim funkcie horných končatín /porucha jemnej 
a hrubej motoriky/, 

 prognosticky závaţným ochorením funkcie nosného a pohybového systému /ochorenia 
chrbtice, ploché nohy, vybočenie kolien, stav po kongenitálnej luxácii bedier/, 

 prognosticky závaţným ochorením dýchacích ciest, srdcovými a cievnymi ochoreniami, 
 prognosticky závaţným ochorením koţe horných končatín, 
 prognosticky závaţnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndrómov 

a kolapsových stavov vzhľadom k predpokladanej obsluţnej práci, 
 psychickými chorobami , 
 prognosticky závaţnými ochoreniami oka a sluchu, 
 endokrinnými ochoreniami a imúnnodeficitnými stavmi,  
 chronickými chorobami pečene. 

 
Je veľmi dôleţité, aby boli pedagógovia dobre informovaní o moţnostiach a prekáţkach vo vzdelávaní 
ţiakov so špecifickými vývojovými poruchami učenia /dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, dysortografia 
a i./, o individuálnych predpokladoch a potrebách konkrétnych ţiakov. Potrebné je voliť vhodné 
metódy a formy vyučovania a hodnotenia výsledkov /individuálne tempo, nahradenie písania dlhých 
textov testami, špeciálne formy skúšania/. 
Uchádzač musí mať platný zdravotný preukaz  a vyšetrenie na bacilonosičstvo. Zdravotnú spôsobilosť 
uchádzačov posúdi a písomne potvrdí dorastový lekár, v prípade zmenenej pracovnej schopnosti aj 
posudková komisia sociálneho zabezpečenia.  
 
 
Integrácia ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 
 
 Tento vzdelávací program je otvorený pre ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Sú to ţiaci, 
ktorí spĺňajú  aspoň tri z nasledovných kritérií: 

1. ţiak pochádza z rodiny, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny je najviac 
vo výške ţivotného minima, 

2. aspoň jeden zákonný zástupca ţiaka /rodič/ je dlhodobo nezamestnaný, 
3. najvyššie ukončené vzdelanie rodičov je základné, alebo aspoň jeden z rodičov nemá 

ukončené základné vzdelanie, 
4. neštandardné bytové a hygienické podmienky rodiny, 
5. vyučovací jazyk je iný, neţ jazyk, ktorým hovorí dieťa doma. 

 
V našich podmienkach školy  ide predovšetkým o problémy s rómskym etnikom, so snahami o ich 
integráciu do nášho občianskeho a profesionálneho ţivota. Nielen my, ale aj ďalšie  školy hľadajú  
metódy na  zníţenie negatívneho dopadu dysfunkčných sociálnych podmienok na osobnostný, 
vzdelávací a profesionálny vývin rómskych detí a mládeţe, pokusy o zamedzenie ďalšieho 
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prehlbovania sociálnej exklúzie tohto etnika s hrozivými následkami, a to stupňovaním negatívneho 
stavu vo všetkých aspektoch ich ţivota /chudoba, nevzdelanosť, nezamestnanosť, sociálna patológia, 
zlý zdravotný stav/. 
Častá neúspešnosť rómskych ţiakov v beţnom systéme vzdelávania je tieţ dôsledkom sociálne 
nerozvinutého /znevýhodneného prostredia, ktoré nedostatočne stimuluje a nevytvára podmienky pre 
rozvoj takých vlastností a schopností, ktoré by ich motivovali k výkonu, pestovali záujem vzdelávať sa, 
pracovať a byť úspešní. U rómskych detí absentuje domáca príprava na vyučovanie, rodičia sa 
nezaujímajú o vzdelávanie svojich detí. 

Pravidlá správania ţiakov sú súčasťou školského poriadku, ktorý obsahuje ich práva a povinnosti. 
Vydáva ho riaditeľ školy po prerokovaní pedagogickou radou a radou školy. Ţiak a jeho zákonný 
zástupca sú so školským poriadkom oboznámení preukázateľným spôsobom na začiatku školského 
roka a pri kaţdej zmene. 

Súčasťou školského poriadku sú opatrenia vo výchove. Za vzorné správanie a plnenie povinností, 
svedomitú prácu, mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, zásluţný alebo statočný čin moţno ţiakovi 
udeliť pochvalu alebo ocenenie, ktoré udeľuje triedny učiteľ, majster odborného výcviku alebo riaditeľ 
školy, v odôvodnených prípadoch zástupca zriaďovateľa, zástupca školskej správy v školstve alebo 
minister školstva SR. 

Na posilnenie disciplíny za rôzne stupne previnenia voči školskému poriadku, porušeniu ľudských 
práv, mravných noriem moţno ţiakovi uloţiť napomenutie triedneho učiteľa, majstra odborného 
výcviku, pokarhanie triedneho učiteľa, majstra odborného výcviku, riaditeľa a  ţiakov, ktorí splnili 
povinnú školskú dochádzku za závaţné alebo opakované previnenia, moţno podmienečne vylúčiť zo 
štúdia alebo vylúčiť zo štúdia. Opatrenia vo výchove po prerokovaní v pedagogickej rade je moţné 
ţiakovi uloţiť do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení ţiaka dozvedel pedagogický 
zamestnanec školy, najneskôr do jedného roka odo dňa, keď sa ţiak previnenia dopustil. 

Hodnotenie a klasifikácia správania sa na návrh triedneho učiteľa prerokováva v pedagogickej rade 
a schvaľuje ho riaditeľ školy. 

15. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 

Vnútorný systém kontroly sa riadi plánom vnútornej kontroly školy. Riaditeľ školy osobnými funkčnými 
kontrolami a tieţ prostredníctvom svojich podriadených zabezpečuje kontrolu plnenia úloh „Plánu 
práce školy“, dodrţiavania učebných plánov, osnov, štandardov, záväzných riadiaco – organizačných 
noriem, smerníc, pokynov, usmernení a vlastných príkazov a rozhodnutí. V hospodárskej oblasti 
vykonáva trojstupňovú kontrolu osobnými funkčnými kontrolami, kde overuje stav pokladne, správnosť 
vedenia účtovníctva, systém a jeho dodrţiavanie ochrany majetku organizácie a výkonu inventarizácie 
majetku. 

Vnútorná kontrola školy je formou spätnej väzby, ktorá slúţi na priebeţné vyhodnocovanie súladu 
medzi plánovaním, organizáciou, personálnym zabezpečením výkonov a riadením. 

Systémový charakter vnútornej kontroly s presne definovanými cieľmi, metódami, formami jej výkonu 
umoţňuje zistené skutočnosti zovšeobecniť, prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov 
a kontrolovať plnenie týchto opatrení. Z kaţdého kontrolného výkonu sa robí podrobný záznam 
o výsledkoch kontroly v jednotlivých oblastiach, prijímajú sa opatrenia na odstránenie nedostatkov 
s konkrétnymi termínmi a zodpovednosťou a pozitívne zistenia sa zovšeobecňujú, zamestnanci sú 
o nich informovaní na zasadnutiach pracovných porád alebo pedagogickej rady školy. 
Ciele kontroly : 

 vytvárať optimálne podmienky na zabezpečenie kvalitného a plynulého 
vyučovacieho procesu 

 hodnotiť výchovno-vzdelávací proces formou plánovaných a operatívnych 
hospitácií, 

  zisťovať a zabezpečovať objektívnosť hodnotenia a klasifikácie ţiakov 
a diferencovaný prístup,  

 zisťovať  a zabezpečovať dodrţiavanie metodických pokynov na hodnotenie 
a klasifikáciu ţiakov a objektívnosť hodnotenia, 



 
21 

 

 

Školský vzdelávací program - Sluţby 

 zisťovať a zabezpečovať dodrţiavanie učebných osnov, štandardov, časovo-
tematických plánov 

 zisťovať a zabezpečovať úroveň osvojovania si kľúčových kompetencií, vyuţívanie 
aktivizujúcich metód a foriem učiteľmi 

 delegovanie kompetencií na pedagógov a metodické orgány 

 získať prehľad o odbornej a metodickej  pripravenosti učiteľov 

 dodrţiavanie pracovnej disciplíny – poriadku organizačného, pracovného, 
školského, rokovacieho 

 tvorba školských projektov 

 správne vedenie pedagogickej dokumentácie 

 dodrţiavanie bezpečnosti   a ochrany zdravia pri práci, hygienických opatrení 

 zistiť aktuálny stav, porovnať ho s poţadovanými kritériami, napr.: úroveň 
vedomostí a zručností ţiakov porovnať s poţiadavkami učebných štandardov 

 analyzovať príčiny jestvujúceho stavu v prípade zistenia nedostatkov, napr.: nízku 
aktivitu ţiakov, ktorej príčinou môţe byť nezvládnutie didaktického spracovania 
obsahu vyučovacej hodiny zo strany učiteľa, zlá organizácia vyučovacej hodiny, 
monologické metódy vyučovania, nedostatočná motivácia ţiakov 

 navrhnúť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov – zmena metód práce, 
vzdelávanie v odbornej metodickej a didaktickej oblasti a nutnosť sebareflexie 

 určiť reálne termíny na splnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov 

 určiť osobu, ktorá je zodpovedná za vykonanie kontroly, splnenia opatrení, spôsob 
vyhodnotenia výsledkov kontroly plnenia uloţených opatrení, termín, zovšeobecniť 
výsledky kontroly 

 
Metódy a formy kontroly sa odlišujú v závislosti od toho, ktorá oblasť sa bude kontrolovať. 
V pedagogickej oblasti sa vykonáva hospitačná činnosť, zadávanie testov na zisťovanie úrovne 
ţiackych vedomostí, vstupné previerky, kontroly vedenia pedagogickej dokumentácie učiteľmi, 
zúčastňovanie sa na zasadnutiach metodických orgánov školy, zaoberá sa rozborom ţiackych 
písomných a iných prác, vykonáva analýzu dosahovaných výchovno – vzdelávacích výsledkov ţiakov, 
kontrola plnenia učebných osnov, kontrola vyuţívanie IKT vo vyučovacom procese, vyuţívanie 
aktivizujúcich metód a foriem práce, dodrţiavanie rozvrhu hodín a prestávok, kontrola pedagogického 
dozoru nad ţiakmi a kontrola dochádzky, kontrola interiéru a areálu školy, kontrola dodrţiavania zásad 
BOZP a PO ,riadené  rozhovory so ţiakmi, pedagógmi, rodičmi, robiť ankety, prieskumy, zadávať 
dotazníky atď 
 
Vnútorná kontrola školy má pravidelný charakter, ktorý umoţňuje predchádzať vo všetkých oblastiach 
vzniku neţiaducich javov, pruţne reagovať, hľadať riešenia a moţnosti ako vzniknuté nedostatky 
odstrániť. V oblasti pozitívnych zistení vnútorný systém kontroly umoţňuje zverejňovať pozitívne 
zistenia a tým motivovať zamestnancov, zvyšovať ich sebahodnotenie a sebaúctu. 
Z hľadiska termínov je kontrola: mesačná, štvrťročná, polročná, ročná, pri plánovaných kontrolách 
operatívna, ktorá reaguje na podnety z okolia. 
 
Súčasťou plánov vnútornej kontroly je aj kontrola realizácie preventívnych programov školy, realizácia 
plánu výchovy k manţelstvu a rodičovstvu a plánu environmentálnej výchovy. 
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4 PROFILY ODBOROV ŠKOLY  

 

4.1 PROFIL ABSOLVENTA ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6352 6 00  OBCHOD   A   
PODNIKANIE 

 
 

Názov a adresa školy Stredná odborná škola obchodu a sluţieb,  
Ul. Z. Kodálya 765, 924 47  Galanta 
 

Názov školského vzdelávacieho programu Sluţby 

Kód a názov ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a sluţby 

Kód a názov študijného odboru 6352 6  obchod a podnikanie 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺţka štúdia 4 roky 
Forma štúdia  denná 

 

4.1.1 CHARAKTERISTIKA ABSOLVENTA 
 
 
Absolvent štvorročného študijného odboru 6352 6  obchod a podnikanie po ukončení štúdia úspešne 
vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného 
vzdelania a môţe sa uchádzať o vysokoškolské štúdium. 
 
Po ukončení prípravy samostatne zvládne prácu v rôznych výrobných a obchodných podnikoch, 
u podnikateľských subjektoch, v cestovnom ruchu a v ďalších  sluţbách. 
 
Pre kvalifikovaný výkon uvedených činností je absolvent školy dostatočne adaptabilný, logicky 
mysliaci, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení osobných 
i pracovných problémových situácií. Je samostatný v konaní, trvalo sa zaujíma o svoj osobný vývoj, 
pouţíva moderné metódy a formy podnikateľskej činnosti, ovláda dôleţité manuálne zručnosti 
odborného charakteru, cieľavedome, rozváţne a rozhodne koná v súlade s právnymi normami 
spoločnosti, zásadami humanizmu a demokracie. 
 
Absolventi získajú schopnosť komunikovať v 2 cudzích jazykoch, riešiť rôzne problémové úlohy, 
aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti a zručnosti priebeţne aktualizovať. Budú schopní 
prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Po absolvovaní vzdelávacieho 
programu získajú zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Naučia sa efektívne vyuţívať 
informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci. 
 

4.1.2 KOMPETENCIE ABSOLVENTA  

Kľúčové kompetencie 
 
Absolvent študijného odboru 6352 6   obchod a podnikanie po absolvovaní vzdelávacieho programu 
disponuje týmito kompetenciami: 

 

a/ Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti 
Absolvent má: 

 
- vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory 
- reprodukovať a interpretovať prečítaný alebo vypočutý text  v materinskom    a cudzom 

jazyku 
- podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo činnosti 
- vyjadrovať sa nielen podrobne a bohato, ale aj krátko a výstiţne 
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- aktívne komunikovať najmenej v dvoch cudzích jazykoch 
- vedieť samostatne rozhodovať o úprave informačného materiálu vzhľadom na druh 

oznámenia a širší okruh uţívateľov 
- štylizovať listy /formálne, neformálne/, informačné útvary /inzerát, oznam/, - - -  vyplňovať 

formuláre /ţivotopis, ţiadosť/ 
- navrhovať návody k činnostiam, písať odborné materiály a dokumenty v materinskom 

a cudzom jazyku 
- osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov 
- spracovávať písomné textové informácie /osnova, výpisky, denník/ a materiály podľa 

účelu oznámenia a s ohľadom na potreby uţívateľa 
- orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať rôzne informácie, posúdiť ich význam 

v osobnom ţivote a v povolaní 
- vyhľadávať a vyuţívať jazykové a iné výrazové prostriedky pri riešení zadaných úloh 

a tém v cudzom jazyku 
- vedieť prijímať a tvoriť text, chápať vzťahy medzi rečovou situáciou, témou a jazykovým 

prejavom v materinskom a cudzom jazyku 
- rozlišovať rôzne druhy a techniky čítania, ovládať orientáciu sa v texte a jeho rozbor 

z hľadiska kompozície a štýlu v materinskom a cudzom jazyku 
- ovládať operácie pri práci s počítačom 
- pochopiť a vyhodnocovať svoju účasť na procese vzdelávania a jeho výsledku, ktorý - 

zabezpečuje právo voľného pohybu občana ţiť, študovať a pracovať v podmienkach 
otvoreného trhu práce 

- pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie vrátane moţností 
učenia sa formou on-line 

- oboznámiť sa s motivačnými vzdelávacími programami, ktoré sú zamerané na riešenie 
problémov a poskytovanie prístupných príleţitostí pre celoţivotné vzdelávanie, ktoré 
vytvára moţnosť virtuálnej komunikácie medzi lokálnymi komunitami 

 
 

b/ Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti 
 
    Absolvent má: 

- významne sa podieľať na stanovení zodpovedajúcich krátkodobých cieľov, ktoré smerujú 
k zlepšeniu vlastnej výkonnosti, 

- vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty, formulovať, pozorovať, 
triediť a merať hypotéza, 

- overovať a interpretovať získané údaje, 
- rozhodovať o princípoch kontrolného mechanizmu, 
- rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne 

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

o predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií pre ostatných 
členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené 
kompetencie zvládnuť, 

- ovládať základy modernej pracovnej technológie a niesť zodpovednosť za prácu 
v ţivotnom prostredí, jeho ochranu, bezpečnosť a stratégiu jeho rozvoja, 

- samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce 
v menšom kolektíve, niesť zodpovednosť aj za prácu druhých, 

- vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém  a postoje, 
- určovať  váţne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch 

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

orientácie a ţivotných podmienok, 
- plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snaţiť sa ich vylepšovať formou vyuţívania 

sebakontroly, sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania, 
- overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých, 
- mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, byť si 

vedomí dôsledkov nezdravého ţivotného štýlu a závislostí, 
- prijímať a plniť zodpovedne dané úlohy, 
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- predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti 
posudzovať návrhy druhých,  

- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným 
konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.  

 

 

c/ Schopnosť tvorivo riešiť problémy 

Absolvent má: 

- objasňovať formou systematického poznávania najzávaţnejšie rysy problémov, 
vyuţívať za týmto účelom rôzne všeobecne platné pravidlá, 

- získavať samostatným štúdiom všetky nové informácie vzťahujúce sa priamo 
k objasneniu neznámych oblastí problému, 

- zhodnotiť význam rozmanitých informácií, samostatne zhromaţďovať informácie, 
vytriediť a vyuţiť len tie, ktoré sú pre objasnenie problému najdôleţitejšie, 

- určovať najzávaţnejšie rysy problému, zvaţovať rôzne moţností riešenia, ich klady 
a zápory v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, stanoviť kritériá pre voľbu 
konečného optimálneho riešenia, 

- vedieť vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodrţiavať ho, 
- poskytovať ľuďom informácie (oznamovanie, referovanie, rozprávanie, vyučovanie), 
- vedieť ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie),   
- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi. 
  

d/ Podnikateľské spôsobilosti 

Absolvent má: 

- pochopiť podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych, 
ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických aspektoch súkromného 
podnikania, 

- orientovať sa v rôznych štatistických údajoch a vedieť ich vyuţívať pre vlastné 
podnikanie, 

- samostatne plánovať finančné prostriedky vzhľadom na potreby a ciele podnikania, 
- viesť systém jednoduchého a podvojného účtovníctva a stratégiu odpisov, 
- vedieť efektívne vyuţívať všetky zdroje na dosiahnutie priaznivého výsledku    

hospodárenia 
-     ovládať právne predpisy v oblasti obchodných a pracovnoprávnych vzťahoch 
- pracovať so základnými informáciami  v dvoch cudzích jazykoch 
- rozpoznávať a rozvíjať kvality riadiaceho zamestnanca s aspektom na komunikatívne 

schopnosti, asertivitu, kreativitu a odolnosť voči stresom, 
- vedieť vystihnúť princípy odmeňovania a oceňovania aktívnych a tvorivých 

zamestnancov a motivovať ich 
- ovládať princípy priebeţnej kontroly, diagnostiky skutočného stavu a úrovne podniku, 
- vyuţívať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť primerane kritizovať, ale aj znášať kritiku 

od druhých, 
- ovplyvňovať druhých a koordinovať ich úsilie, 
- operatívne sa rozhodovať a prijímať opatrenia, 
- vykonávať aj nepopulárne, ale správne  opatrenia a rozhodnutia, myslieť systémovo 

a komplexne, 
- rešpektovať právo a zodpovednosť, 
- mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, 

uvedomovať si význam celoţivotného učenia a byť pripravený prispôsobovať sa 
k zmeneným pracovným podmienkam, 

- sledovať a hodnotiť vlastný úspech vo svojom učení, prijímať hodnotenie výsledkov 
svojho učenia zo strany iných ľudí, 

- poznať moţnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy a povolaní, 
- mať prehľad o moţnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore, cieľavedomé 

a zodpovedne rozhodovať o svojej budúcej profesií a vzdelávacej ceste, 
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- mať reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, o poţiadavkách 
zamestnávateľov na pracovné činnosti a vedieť ich porovnávať so svojimi 
predstavami a reálnymi predpokladmi, 

- dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príleţitosti v súlade s realitou 
trhového prostredia, svojimi predpokladmi a ďalšími moţnosťami.    

e) Spôsobilosť vyuţívať informačné technológie 

Absolvent má: 

- zoznámiť sa s rôznymi druhmi počítačových programov a spôsobom ich obsluhy, 
- ovládať obsluhu  periférnych zariadení potrebných pre činnosť pouţívaného 

programu, 
- pracovať s aplikačným programom potrebným pre výkon povolania, 
- vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie, 
- vybrať kvantitatívne matematické metódy (beţné, odborné a špecifické), ktoré sú 

vhodné pri riešení danej úlohy alebo situácie, 
- graficky znázorňovať reálne situácie a úlohy, kde takéto znázorňovanie pomáha pri 

kvantitatívnom riešení úlohy, 
- komunikovať elektronickou poštou, vyuţívať prostriedky online a offline komunikácie, 
- evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol vyuţívať pri práci, 
- chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním, 
- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať 

k získaným informáciám a byť mediálne gramotný. 

f) Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

Absolvent má: 

- porozumieť systémovej (globálnej) podstate sveta, 
- uvedomiť si a rešpektovať, ţe telesná, citová, rozumová i vôľová zloţka osobnosti sú 

rovnocenné a vzájomne sa dopĺňajú,  
- konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom záujme, ale 

aj vo verejnom záujme, 
- poznať a rešpektovať, ţe neexistuje iba jeden pohľad na svet, 
- orientovať sa na budúcnosť vo svojom vzťahu k Zemi, 
- uvedomiť si, ţe rozhodnutia, ktoré sa príjmu a činy, ktoré vykonajú jednotlivci alebo 

členovia skupiny, budú mať vplyv na globálnu prítomnosť a budúcnosť, 
- poznať, uznávať a podporovať alternatívne vízie vo vzťahu k udrţateľnému rozvoju, 

ľudskému zdraviu a zdraviu našej planéty, 
- uvedomiť si a čiastočne pochopiť globálne podmienky, rozvoj a trendy súčasného 

sveta, 
- pochopiť globálnu povahu sveta a úlohu jednotlivca v ňom, rozvoj 

masovokomunikačných prostriedkov, dopravných prostriedkov, masovej turistiky 
a komunikačných systémov, 

- chápať problémy zachovania mieru, bezpečnosti jednotlivcov, národov a štátov, 
zachovávania a ochrany ţivotného prostredia, vyčerpania nerastných surovín, liečenia 
civilizačných nemocí, populačnej explózie v rozvojových krajinách, drogovej závislosti 
najmä mladistvých, sexuálnej výchovy a pozitívne pristupovať k riešeniu týchto 
problémov, 

- uvedomiť si a orientovať sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho rozvoja, 
etnických, rasových a náboţenských konfliktov, terorizmu a navrhovať cesty na ich 
odstránenia, 

- chápať pojmy spravodlivosť, ľudské práva a zodpovednosť, aplikovať ich v globálnom 
kontexte, 

- tvorivo riskovať, primerane kritizovať, jasne sa stavať k riešeniu problémov, rýchle sa 
rozhodovať, byť dôsledný, inšpirovať druhých pri vyhľadávaní podnetov, iniciatív 
a vytváraní moţností,  

- dodrţiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne špecifiká, 
vystupovať proti neznášanlivosti, xenofóbií a diskriminácií,  

- konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, 
prispievať k uplatňovaniu hodnôt demokracie, 
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- uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať 
s toleranciu k identite druhých,  

- zaujímať sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete,  
- uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť 

v európskom a svetovom kontexte 
- podporovať hodnoty miestnej, národnej, európskej a svetovej kultúry a mať i nim 

vytvorený pozitívny vzťah. 

          Všeobecné kompetencie 

Absolvent má: 

- zvoliť komunikatívnu stratégiu adekvátnu komunikačnému zámeru, podmienkam 
a normám komunikácie, 

- vyjadrovať vhodným spôsobom svoj úmysel, prezentovať sám seba, podávať 
a získavať ústne alebo písomne poţadovanú alebo potrebnú informáciu všeobecného 
alebo odborného charakteru, zapájať sa do diskusie, obhajovať svoj názor, pohotovo 
reagovať na nepredvídané situácie (otázka, rozhovor, anketa), uplatňovať verbálne 
a neverbálne prostriedky, spoločenskú a rečovú etiku a zdôvodňovať zvolené riešenie 
komunikačnej situácie, 

- ovládať základné – najčastejšie pouţívané lexikálne a gramatické prostriedky, 
rozumieť gramatickým menej frekventovaným lexikálnym a gramatickým javom 
a vedieť ich aj pouţívať, samostatne tvoriť súvislé hovorené a písané prejavy, 

- získať informácie z prečítaného a vypočutého textu (určiť hlavnú tému alebo 
myšlienku textu, rozlíšiť základné a vedľajšie informácie), dokázať text zaradiť do 
niektorých z funkčných štýlov, orientovať sa v jeho stavbe, 

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

- pracovať s Pravidlami pravopisu a inými jazykovými príručkami, 
- chápať literárne dielo ako špecifickú výpoveď o skutočnosti a o vzťahu človeka k nej, 
- vytvárať si predpoklady pre estetické vnímanie skutočnosti, 
- vytvoriť si pozitívny vzťah k literárnemu umeniu, zaloţený na interpretácii ukáţok 

z umeleckých diel, na osvojení podstatných literárnych faktov, pojmov a poznatkov, 
- pristupovať k literatúre ako k zdroju estetických záţitkov, uplatňovať estetické 

a ekologické hľadiská pri pretváraní ţivotného prostredia, podieľa sa na ochrane 
kultúrnych hodnôt, 

- v oblasti jazykovej poznať a pouţívať zvukové a grafické (pravopisné) prostriedky 
daného jazyka, slovnú zásobu včítane vybranej frazeológie v rozsahu daných 
tematických okruhov, vybrané morfologické a syntaktické javy, základné spôsoby 
tvorby slov (odvodzovanie a skladanie slov), vybrané javy z oblasti štylistiky, 

- v oblasti pragmatickej pouţívať osvojené jazykové prostriedky v súvislých 
výpovediach a v obsahových celkoch primerane s komunikatívnym zámerom,  

- s aspektom na strategickú kompetenciu vedieť vhodne reagovať na partnerove 
podnety, odhadovať významy neznámych výrazov, pouţívať kompenzačné 
vyjadrovanie, pracovať so slovníkom (prekladovým, výkladovým) a pouţívať iné 
jazykové príručky a informačné zdroje, 

- v oblasti socio-lingvistickej vedieť komunikovať v rôznych spoločenských úlohách, 
beţných komunikatívnych situáciách, pouţívať verbálne a neverbálne výrazové 
prostriedky v súlade so socio-kultúrnym úzusom danej jazykovej oblasti, preukázať 
všeobecné kompetencie a komunikatívne kompetencie prostredníctvom rečových 
schopností na základe osvojených jazykových prostriedkov v komunikatívnych 
situáciách v rámci tematických okruhov, preukázať úroveň receptívnych (vrátane 
interaktívnych) a produktívnych rečových schopností, 

- chápať nutnosť svojho úspešného zapojenia sa do spoločenskej deľby práce a oceniť 
prospešnosť získavania nových spôsobilostí po celý čas ţivota, 

- mať základné sociálne návyky potrebné na styk s ľuďmi a prakticky uplatňovať pri 
styku s ľuďmi spoločensky uznávané normy, 

- uvedomovať si svoju národnú príslušnosť a svoje ľudské práva, mať ochotu 
rešpektovať práva iných ľudí, 
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- chápať princípy fungovania demokratickej spoločnosti a postupy, ako sa občan môţe 
aktívne zapojiť do politického rozhodovania a ovplyvňovať verejné záleţitosti na 
rôznych úrovniach (štát – región – obec), 

- v praxi uplatňovať humanitné zásady vzťahov medzi ľuďmi a ekologické zásady vo 
vzťahu k ţivotnému prostrediu, 

- vytvárať si vlastní filozofické a etické názory ako základ na sústavnejšiu 
a dokonalejšiu orientáciu pri posudzovaní a hodnotení javov ľudského a občianskeho 
ţivota, 

- rozumieť matematickej terminológii a symbolike (mnoţinovému jazyku a pojmom 
z matematickej logiky) a správne ju interpretovať a pouţívať z nariadení, zákonov, 
vyhlášok a matematiky, 

- vyhľadávať, hodnotiť, triediť, pouţívať matematické informácie v beţných profesných 
situáciách a pouţívať pritom výpočtovú techniku a prístupné informačné 
a komunikačné technológie, 

- osvojiť si vyskytujúce sa pojmy, vzťahy a súvislosti medzi nimi, osvojiť si postupy 
pouţívané pri riešení úloh z praxe, 

- cieľavedome pozorovať prírodné javy, vlastnosti látok a ich premeny, 
- rozvíjať finančnú a mediálnu gramotnosť,  
- rozlišovať fyzikálnu a chemickú realitu, fyzikálny a chemický model, 
- vedieť opísať osvojené prírodovedné poznatky a vzťahy medzi nimi, pouţívať správnu 

terminológiu a symboliku, porozumieť prírodným zákonom, 
- aplikovať získané prírodovedné poznatky i mimo oblasti prírodných vied (napr. 

v odbornom vzdelávaní, praxi, kaţdodennom ţivote), 
- poznať vyuţitie beţných látok v priemysle, poľnohospodárstve a v kaţdodennom 

ţivote a ich vplyv na zdravie človeka a ţivotné prostredie, 
- chápať umenie ako špecifickú výpoveď umelca, chápať prínos umenia a umeleckého 

záţitku ako dôleţitú súčasť ţivota človeka, vedome vyhľadávať a zúčastňovať sa 
kultúrnych a umeleckých podujatí, vedieť vyjadriť verbálne svoj kultúrny záţitok, 
vyjadriť vlastný názor a obhájiť ho, 

- vytvoriť si pozitívny vzťah ku kultúrnym hodnotám, prírode a ţivotnému prostrediu 
a aktívne sa podieľať na ich ochrane, 

- prejavovať aktívne postoje k vlastnému všestrannému telesnému rozvoju 
predovšetkým snahou o dosiahnutie optimálnej úrovne telesnej zdatnosti a vlastnú 
pohybovú aktivitu spojiť s vedomím potreby sústavného zvyšovaniu telesnej zdatnosti 
a upevňovania zdravia, 

- uvedomovať si význam telesného a pohybové zdokonaľovania, vnímať krásu pohybu, 
prostredia a ľudských vzťahov, 

-       ovládať a dorţiavať zásady dopomoci, zabrániť úrazu a poskytnúť prvú pomoc pri 
úraze, uplatňovať pri športe a pobyte v prírode poznatky z ochrany a tvorby ţivotného 
prostredia.  

 

Odborné kompetencie 

a) Poţadované vedomosti 

      Absolvent má: 

- chápať podstatu ekonomických javov a aplikovať ich v praxi, 

- aktívne pouţívať ekonomické pojmy, ovládať ich súvislosti a vzťahy, 

- ovládať podstatu podnikovej činnosti, 

- poznať právne formy podnikania a ich organizáciu, 

- mať potrebné znalosti o bankovej sústave, daňovej sústave a poisťovníctve, 

- ovládať základy marketingu, manaţmentu, práva a účtovníctva 

- poznať normy a pravidlá pri vyuţití v administratívnej korešpondencii,  

- mať poznatky o technike efektívnej propagácie a reklamy a ich vyuţitie     v podnikaní pri 
zabezpečovaní podpory predaja tovarov a realizácii sluţieb / v oblasti cestovného ruchu / 

- mať potrebné znalosti pre prácu s informačnou a výpočtovou technikou, 
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- ovládať odbornú terminológiu typickú pre oblasť obchodu a podnikania so zameraním pre 
cestovný ruch a vyuţívať osvojené pojmy pri riešení praktických úloh, 

- -orientovať sa v základných predpisoch, ustanoveniach obchodného, ţivnostenského, 
občianskeho a pracovného práva, 

- mať poznatky o zásadách spotrebiteľskej výchovy a ochrany spotrebiteľa, 
- -ovládať poznatky o organizácii práce vo výrobnom, odbytovom a ubytovacom stredisku, 
- mať poznatky o typoĺógii a štruktúre cestovného ruchu, o formách a druhoch cestovného ruchu 
- preukázať poznatky o organizácii práce v cestovnej kancelárii a turistických informačných 

kanceláriách, 
- poznať zásady prípravy, vlastného priebehu a zúčtovania pobytu v tuzemsku i v zahraničí, 
- ovládať štruktúru medzinárodných organizácií cestovného ruchu, 
- mať potrebné znalosti o rizikách cestovného ruchu a problematike tovaru a sluţieb v cestovnom 

ruchu, 
- vedieť o spôsoboch zisťovania efektívnosti cestovného ruchu 
- poznať právne aspekty uspokojovania potrieb v cestovnom ruchu 
- mať vedomosti o správnom ţivotnom štýle človeka, 
- -ovládať zásady spoločenskej komunikácie, komunikácie s obchodnými partnermi, zákazníkmi 

a spolupracovníkmi, 
- mať vedomosti o zásadách profesijnej etiky a spoločenského správania, 
- mať komplexné vedomosti  rešpektovanie zásad bezpečnosti a hygieny práce,                                 

ochrany pred poţiarom a ochrany ţivotného prostredia, 
- mať návyky z oblasti osobnej aj prevádzkovej hygieny a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
- mať vedomosti o materiáloch, o ich zloţení, akosti, získavaní a spracovaní a ostatnej manipulácii 

s ohľadom na zdravie človeka, 
- poznať špecifickú problematiku vo svojom odbore, aplikovať vedomosti v priamom kontakte 

s klientmi, 
- samostatne rozhodovať o pracovných problémoch. 

 
 

b)   Poţadované zručnosti 

       Absolvent vie: 

- uplatniť v praxi etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a vystupovania, 

- pracovať v tíme, 
- aplikovať v praxi základné obchodno-podnikateľské aktivity a základné zásady marketingu, 
- spracovať jednoduchý podnikateľský zámer /projekt/, 
- vyhotovovať prvotné účtovné doklady, overovať ich správnosť spracovania a vyplnenia, 

kontrolovať obeh dokladov vrátane ich archivácie a likvidácie-skartovania, 
- realizovať platobný styk a účtovné finančné operácie, vrátanie vedenia dokladov, 
- účtovať základné účtovné prípady pre jednoduché i podvojné účtovníctvo 
- vyuţívať účtovné výkazy pre výpočet ukazovateľov potrebných pre finančnú analýzu, 
- viesť obchodnú korešpondenciu podniku 
- ovládať vnútropodnikovú organizáciu písomného styku, písomný styk vyplývajúci z dodávateľsko-

odberateľských vzťahov i osobnú korešpondenciu, 
- pouţívať terminológiu v cestovnom ruchu, 
- organizačnú štruktúru cestovnej a turistickej  informačnej kancelárie  a metódy ich riadenia, 
- ovládať techniku zabezpečovania, predaja a poskytovania sluţieb cestovného ruchu, 
- viesť príslušnú dokumentáciu, 
- aplikovať princípy marketingu a manaţmentu na oblasť cestovného ruchu, 
- vyuţívať prostriedky informačnej technológie pri sprostredkovaní informácií v cestovnom ruchu, 
- prezentovať základné geografické, historické a ekonomické údaje o Slovenskej republike a jej 

turistických atraktivitách, ako aj o ostatných krajinách zaujímavých z hľadiska cestovného ruchu, 
- komunikovať so zákazníkmi a dodávateľmi sluţieb v zahraničí v činnostiach spojených 

s objednávaním, prípravou a zabezpečovaním pobytov v zahraničí i tuzemsku, 
- ovládať činnosti spojené s priebehom reklamačného konania, 
- vyuţiť zásady animácie rekreačných pobytov a sprievodcovskej činnosti, 
- spracovať náleţitú dokumentáciu spojenú s prípravou, priebehom a zúčtovaním pobytu, 
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- vyuţívať moderné telekomunikačné sluţby a viesť komunikáciu s obchodnými partnermi 
a dodávateľmi sluţieb, ako aj so zákazníkmi pomocou moderných prostriedkov informačnej 
techniky,  

- uplatňovať estetiku práce a prostredia s dodrţaním hygienických zásad a zásad bezpečnosti 
práce na prevádzke, 

- voliť správne technologické postupy práce, pripraviť pracovisko, pracovné prostriedky a predmety, 
- zabezpečovať beţnú údrţbu pracovných prostriedkov, ktoré pouţíva, 
- ovládať odbornú terminológiu, vyuţívať poznatky, pojmy a zásady pri riešení praktických úloh, 
- preukázať základné uţívateľské práce s výpočtovou technikou, 
- vykonávať pracovné činnosti tak, aby nenarušoval ţivotné prostredie, 
- dodrţiavať základné zásady rokovania s klientmi, zákazníkmi a spolupracovníkmi, 
- konať hospodárne, t. j. zvaţovať pri plánovaní a posudzovaní určitej činnosti moţné náklady, 

výnosy, zisk, ako aj vplyv na ţivotné prostredie a sociálne dopady, 
- nakladať s materiálom, energiou, odpadom, vodou a inými látkami ekonomicky a s ohľadom na 

ţivotné prostredie 
- poznať význam, účel a uţitočnosť vykonávanej práce, jej finančné a spoločenské ohodnotenie,   
 

c)  Poţadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti                                       

     Absolvent sa vyznačuje: 

- zručnosťou v činnostiach študijného odboru obchod a podnikanie so zameraním na cestovný ruch 

- adaptabilitou, kreativitou, disponibilitou, spoľahlivosťou, trpezlivosťou, dôslednosťou a presnosťou,  

- schopnosťou spolupracovať, sebadisciplínou, mobilitou,  

- schopnosťami pracovať v tíme,  budovaním imidţu firmy,  dodrţiavaním firemnej kultúry, 
flexibilitou, profesionálnou hrdosťou,  

- zodpovednosťou za zverený majetok, 

- schopnosťou riešiť konfliktné situácie, 
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4.1.3 UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU  6352 6 00 OBCHOD A PODNIKANIE 

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP 
 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola obchodu a sluţieb, Ul. Z. Kodálya 765, 924 47  Galanta 

Názov ŠkVP Sluţby 

Kód a názov  ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a sluţby  

Kód a názov študijného 
odboru 

6352 6   obchod a podnikanie    

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺţka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Iné vyučovací jazyk - slovenský 

Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program 

Vzdelávacie oblasti 
Obsahové štandardy 

Minimálny počet 
týţdenných 
vyučovacích hodín 
celkom 

Vyučovací predmet Počet týţ. 
vyučovacích 
hodín celkom 

Disponibilné 
hodiny 

Jazyk a komunikácia 34 Všeobecné vzdelávanie – 
povinné predmety 

64  

Verbálne vyjadrovanie  
 
 
 
 
 
 

12 

 
 

 
 
 
 
 

Slovenský jazyk a literatúra 

 
 
 
 
 
 
 

12 

 

Písomné vyjadrovanie 

Štylistika 

Jazykové prostriedky a náuka o jazyku 

Práca s textom a získavanie informácií 

Literatúra v ţivote človeka 

Staroveká a stredoveká literatúra 

Humanizmus a renesancia 

Barok 

Novodobá slovenská literatúra 

Literárny realizmus a literárna moderna 

Slovenská a svetová literatúra medzi dvoma svetovými vojnami 
(klasicizmus, predromantizmus, romantizmus) 

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

Počúvanie s porozumením  
 

12 

 
 

Anglický jazyk 

 
 

16 

 
 
4 

Čítanie s porozumením 

Písomný prejav 

Ústny prejav 

Počúvanie s porozumením  
 

10 

 
Nemecký jazyk 

 
 

10 

 

Čítanie s porozumením 

Písomný prejav 

Ústny prejav 

Človek, hodnoty a spoločnosť  7    

Mravné rozhodovanie človeka. Človek a právne vzťahy 2 Etická výchova/Náboţenská 
výchova 

2  

Filozoficko-etické základy hľadania zmyslu ţivota 

Dejepis 2 Dejepis 2  

Vplyv hospodárskych podmienok na ţivot človeka. Zmysel 
a spôsob ţivota 

 
 
 
3 

 
 
 

Občianska náuka  

 
 
 
3 

 

Estetika ţivotného prostredia 

Ľudové a regionálne umenie 

Aplikácia poznatkov z umenia a kultúry do ţivota 

Úvod do spoločenského vzdelávania. Psychológia osobnosti 

Sociálna psychológia a základy komunikácie 

Demokracia a jej fungovanie 

Človek a príroda 3  3  

Ekológia 1 Ekológia 1  

Elektrické a magnetické javy 0 Fyzika  0  

Svetlo a ţiarenie 

Formy a príčiny mechanického pohybu 

Štruktúra a vlastnosti látok  
 
2 

 
 

Chémia 

 
 
2 

 

Atómy, molekuly a periodická sústava prvkov 

Priebeh chemických reakcií 

Prvky a ich zlúčeniny 

Organické zlúčeniny 

Deje v ţivých sústavách 0 Biológia 0  

Matematika a práca s informáciami 8  8  

Čísla, premenné, výrazy     
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Rovnice, nerovnice a ich sústavy  
 
4 

Matematika  
 
4 

 
 
 

Funkcie  

Geometria  

Kombinatorika a teória pravdepodobnosti 

Základy štatistiky 

Práca s údajmi a informáciami 4  Informatika 4  

Zdravie a pohyb 8  8  

Ľudský organizmus ako celok z hľadiska stavby a f  
 
 
8 

 
 
 

Telesná a športová výchova 

 
 
 
8 

 

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 4    

Teoretické vzdelávanie 20 Odborné vzdelávanie – 
povinné predmety 

50  

Ekonomika  
12 

 
Ekonomika 

 
12 

 
 

Účtovníctvo 8 Účtovníctvo 8  

Administratíva a korešpondencia 7 Administratíva a 
korešpondencia 

7  

Sociálna komunikácia 2 Sociálna komunikácia 2  

Náuka o tovare 4 Náuka o tovare 4  

Hospodárska geografia 2 Hospodárska geografia 2  

Geografia cestovného ruchu 3 Geografia cestovného ruchu 3  

Sluţby  v cestovnom ruchu 4 Sluţby  v cestovnom ruchu 4  

Písanie a úprava textu na počítači 3 Písanie a úprava textu na 
počítači 

3  

Ekonomické cvičenia v informatike 5 Ekonomické cvičenia v 
informatike 

5  
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Praktická príprava 18    

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, hygienické predpisy, 
HACCP 

 
 
 
 
 

18 

 
 
 

 
 

Praktická príprava 

 
 
 
 
 

18 

 
 
 
 
 
 

Organizácia a nadväznosť pracovných činností vo výrobných, 
obchodných, odbytových strediskách a strediskách sluţieb a 
cestovného ruchu 

Oboznámenie sa s pracovnými strojmi, zariadením a inventárom 
výrobných, obchodných, odbytových stredísk a stredísk sluţieb a 
cestovného ruchu 

Precvičovanie jednotlivých činností vo výrobných, obchodných, 
odbytových strediskách, strediskách sluţieb a cestovného ruchu 

Simulácia pracovných činností pri zabezpečovaní akcií 
poriadaných vo výrobných, obchodných, odbytových strediskách, 
strediskách sluţieb cestovného ruchu 

Nácvik komunikácie so zákazníkom a spoločenského 
vystupovania  

Administratívne práce v prevádzke 

Cvičná firma (ekonomické cvičenia) 

Disponibilné hodiny 30 Voliteľné predmety   

CELKOM 132  132  

Ochrana človeka a prírody  Teoretická príprava 114 hodín  

Teoretická príprava Praktická príprava 18 hodín  

Praktický výcvik  
Mimovyučovacie aktivity 

 
 

 

Telovýchovno-výcvikový kurz 

Plavecký výcvik Plavecký výcvik   

Lyţiarsko-výcvikový kurz Lyţiarsko-výcvikový kurz   
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Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola obchodu a sluţieb, Ul. Z. 
Kodálya 765, 924 47  Galanta 

Názov ŠkVP Sluţby 

Kód a názov  ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a sluţby  

Kód a názov študijného odboru 6352 6  obchod a podnikanie    

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺţka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy štátna 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Kategórie a názvy vyučovacích 
predmetov 

Počet týţdenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. 3. 4. Spolu 

Všeobecnovzdelávacie predmety 20 15 15 14 64 

slovenský jazyk a literatúra a) 3 3 3 3 12 

anglický jazyk a) 3 3 5 5 16 

nemecký jazyk a) 3 3 2 2 10 

etická výchova/náboţenská výchova a), 
b) 

1 1 - - 2 

dejepis 2 - - - 2 

občianska náuka 1 1 1 - 3 

ekológia 1 - - - 1 

chémia 2 - - - 2 

matematika a) 1 1 1 1 4 

informatika a) 1 1 1 1 4 

telesná a športová výchova a), c) 2 2 2 2 8 

Odborné predmety 13 18 18 19 68 

ekonomika 3 3 3 3 12 

administratíva a korešpondencia a) 3 2 2 - 7 

sociálna komunikácia 1 1 - - 2 

náuka o tovare 2 1 1 - 4 

hospodárska geografia 2 - - - 2 

účtovníctvo 2 2 2 2 8 

geografia cestovného ruchu - 1 1 1 3 

Sluţby v  cestovnom ruchu - - 2 2 4 

písanie a úprava textu na počítači - - - 3 3 

ekonomické cvičenia v informatike - 2 1 2 5 

Praktická príprava a) - 6 6 6 18 

Voliteľné predmety d) 0 0 0 0 0 

      

      

      

      

      

      

      

Spolu 33 33 33 33 132 

Účelové kurzy      

Ochrana človeka a prírody g)      

Telovýchovno-výcvikový kurz h)      

 
 
 
 

29  
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Prehľad vyuţitia týţdňov  

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

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 33 33 

Maturitná skúška - - - 1 

Časová rezerva(účelové kurzy, 
opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-
vzdelávacie akcie ai.)  

7 7 7 4 

Účasť na odborných akciách - - - - 

Spolu týţdňov  40 40 40 37 
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Poznámky k učebnému plánu:  

a) Trieda sa môţe deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy. 

b) Predmety etická výchova/náboţenská výchova sa vyučujú podľa záujmu ţiakov v skupinách 
najviac 20 ţiakov minimálne v rozsahu 1 týţdennej vyučovacej hodiny v 1. ročníku. Predmety 
nie sú klasifikované, na vysvedčení a v katalógovom liste ţiaka sa uvedie „absolvoval/-a“. 

c) Predmet telesná výchova moţno vyučovať 1 hodinu týţdenne aj v popoludňajších hodinách 
a spájať ju do viachodinových celkov.  

d)    Ţiaci si môţu podľa záujmu a potrieb vybrať 3 voliteľné predmety. Na štúdium voliteľných 
predmetov moţno vytvárať skupiny ţiakov z rôznych tried alebo ročníkov. Ostatné voliteľné 
predmety sú neklasifikované. Na vysvedčení a v katalógovom liste ţiaka sa uvedie „absolvoval/-
a“.  

e) Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie 
poţadovaných praktických zručností a činností formou cvičení (v laboratóriách, dielňach, 
odborných učebniach, cvičných firmách a pod.). Na cvičeniach sa môţu ţiaci deliť do skupín, 
najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické poţiadavky podľa 
platných predpisov.  

f)    Ţiaci v kaţdom ročníku absolvujú exkurzie (1 aţ 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie, 
upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou 
výchovno-vzdelávacieho procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet 
najviac súvisí s obsahom exkurzie.  

g) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania ţiakov učebných odborov stredných odborných škôl 
v SR je učivo „Ochrana človeka a prírody“. Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami 
a samostatným kurzom na ochranu človeka a prírody. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku 
priamo v teréne. Samostatný kurz je organizovaný v 3. ročníku a  je súčasťou plánu práce 
školy.  

h) V 1. a 2. ročníku je súčasťou vyučovania týţdenný telovýchovno-výcvikový kurz. Účelové kurzy 
sa realizujú v rámci sedemtýţdňovej časovej rezervy v školskom roku. Plavecký výcvik sa 
realizuje 5 dní (7 hodín denne) v 1. ročníku. Lyţiarsko-výcvikový kurz sa organizuje v rozsahu 5 
dní (7 hodín denne) v 2. ročníku.  
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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/nemecký jazyk       

občianska náuka        

etická/náboţenská  výchova       

chémia       

ekoloógia       

dejepis       

matematika       
informatika       
telesná a športová výchova       

Povinné odborné predmety   
ekonomika       

administratíva a korešpondencia a)       

sociálna komunikácia       
náuka o tovare       

hospodárska geografia       

účtovníctvo       

geografia cestovného ruchu       
Sluţby v  cestovnom ruchu       

písanie a úprava textu na počítači       

ekonomické cvičenia v informatike       

Praktická príprava a)       

       
       
       
       
Účelové kurzy  
Ochrana človeka a prírody       

Telovýchovno-výcvikový kurz       

Kľúčové kompetencie predstavujú spoločne uplatňované zásady a pravidlá pri vybraných postupoch, 
metódach a formách práce, pri organizovaní rôznych slávnostných alebo výnimočných príleţitostí, 
akcií alebo  aktivít, mali by podporovať a rozvíjať aktivitu, tvorivosť, zručnosť, učenie ţiaka. Výchovné 
a vzdelávacie stratégie (ďalej len „VVS“) nie sú formulované ako ciele, konkrétne metódy, postupy, 
pokyny alebo predpokladané výsledky ţiakov, ale predstavujú spoločný postup, prostredníctvom 
ktorého by učitelia doviedli ţiakov k vytváraniu alebo ďalšiemu rozvoju kľúčových kompetencií.  

VVS sú v našom školskom vzdelávacom programe stanovené pre kaţdý vyučovací predmet a pre 
vybrané kľúčové kompetencie tak, ako to ukazuje tabuľka. Táto stratégia bola odsúhlasená všetkými 
predmetovými komisiami na škole.   
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4.1.4 MATERIÁLNE PODMIENKY 

Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na Ul. Z. Kodálya  v Galante. Normatív 
vybavenosti tried a odborných učební  je v súlade s Normatívom základného vybavenia pre študijný 
odbor 6352 6 00  obchod a podnikanie.  

Kapacita školy: 

Školský manaţment: 
kancelária riaditeľa školy,   
kancelárie pre zástupcu riaditeľa školy TV,  
kancelárie pre zástupcu riaditeľa školy TV, 
kancelária pre sekretariát, 
kabinet pre výchovno poradkyňu, 
príručný sklad s odkladacím priestorom, 
sociálne zariadenie. 

Pedagogickí  zamestnanci školy: 
zborovňa pre rokovania pedagogickej rady,  
kabinety  pre učiteľov, 
3 multimediálne učebne pre predmetové komisie, 
Sociálne zariadenie.   

Nepedagogickí zamestnanci školy: 
kancelárie pre sekretariát, ekonómov a správcu  
príručný sklad s odkladacím priestorom,  
dielňa, 
kotolňa, 
vzduchotechnika, 
archív. 

Ďalšie priestory: 
Hygienické priestory (WC, sprchy), sociálne zariadenia, šatne 
Sklady učebných pomôcok a didaktickej techniky 
Priestory pre centrálne ovládanie didaktickej techniky 
Sklady náradia, strojov a zariadení 
Sklady materiálov, surovín a polotovarov 
Kniţnica 
Priestory pre záujmovú a spoločenskú činnosť ţiakov a zamestnancov školy, spoločenská miestnosť 

 
Makrointeriéry: 

Školská budova 
Školský dvor 

Školská jedáleň a kuchyňa (s celodennou prevádzkou) 

Vyučovacie interiéry 

1. Klasické triedy/ - učebne pre teoretické vyučovanie (32) 
2. 3 odborné učebne pre jazykové vzdelávanie 
3. 2 odborné (cvičné) učebne  
4. Odborné triedy/ - učebne pre vyučovanie odborných predmetov   
5. Telocvičňa - posilňovňa 

Vyučovacie exteriéry 

Školské ihrisko 
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4.1.5 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ŢIAKOV ŠTUDIJNÉHO ODBORU 
6352 6 00 OBCHOD A PODNIKANIE 

 
 

Názov a adresa školy Stredná odborná škola obchodu a sluţieb, Ul. Z. 
Kodálya 765, 924 47  Galanta 

Názov školského vzdelávacieho programu Sluţby 

Kód a názov ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a sluţby 

Kód a názov študijného odboru 6352 6 Obchod a podnikanie 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺţka štúdia 4 roky 
Forma štúdia  denná 

 
 

Stredná odborná škola obchodu a sluţieb v Galante povaţuje vnútorný systém kontroly a hodnotenia 
ţiakov za najvýznamnejšiu kategóriu celého procesu. Naším cieľom je poskytovať ţiakovi spätnú 
väzbu, prostredníctvom ktorej získava informácie o tom, ako danú problematiku zvláda, ako dokáţe 
zaobchádzať s tým, čo sa naučil, v čom sa zlepšil a v čom má ešte nedostatky. 

Hodnotenie ţiaka vychádza z jasne stanovených cieľov a konkrétnych kritérií, ktorými sa dá jeho 
výkon zmerať. Preto neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia musí byť aj konkrétne odporúčanie alebo 
rada, ako má ţiak ďalej postupovať, aby svoje nedostatky odstránil.  Kontrolu vyučovacieho procesu 
budeme orientovať na skúšanie a hodnotenie ţiakov.  

Skúšanie 

Počas skúšania budeme preverovať, čo ţiak vie a čo nevie, alebo čo má vedieť, ako sa má zlepšiť 
v porovnaní sám so sebou alebo s kolektívom – zisťujeme stupeň dosiahnutia cieľov vyučovacieho 
procesu. Pri skúšaní vyuţijeme širokú škálu rôznych spôsobov a postupov – individuálne, frontálne, 
skupinové, priebeţne alebo súhrnne po ukončení tematického celku alebo na konci školského roka, 
ústne, písomne (didaktické testy, písomné cvičenia a úlohy, projekty, a pod.). Skúšaním budeme 
preverovať výkon ţiaka z hľadiska jeho relatívneho výkonu (porovnáme výkon ţiaka s výkonmi 
ostatných ţiakov) alebo individuálneho výkonu (porovnáme jeho súčasný výkon s jeho 
prechádzajúcim výkonom). Pri kaţdom skúšaní budeme preverovať výkon ţiaka na základe jeho 
výkonového štandardu, ktorý je formulovaný v učebných osnovách kaţdého vyučovacieho predmetu 
ako vzdelávací výstup. Dôleţitou súčasťou skúšania je aj formatívne hodnotenie, ktoré povaţujeme za 
významnú súčasť motivácie ţiaka do jeho ďalšej práce, za súčasť spätnej väzby medzi učiteľom 
a ţiakom. 

Hodnotenie 

Cieľom hodnotenia ţiaka v škole je poskytnúť ţiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako ţiak 
zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky a kde má rezervy. Súčasťou hodnotenia je tieţ 
povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.  

Hodnotenie ţiakov budeme vyjadrovať rôznymi formami: slovom, číslom, známkou. V rámci 
hodnotenia budeme preverovať výsledky činnosti ţiakov podľa určených kritérií. Niektoré kritériá budú 
všeobecne platné pre všetky predmety, špecifické výkony ţiakov budú hodnotené podľa stanovených 
kritérií hodnotenia.   

Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia ţiaka je aj jeho správanie, prístup a postoje. Hodnotenie nikdy 
nesmie viesť k zniţovaniu dôstojnosti, sebadôvery a sebaúcty ţiaka.  

Pravidlá hodnotenia ţiakov 

Naša škola si v rámci hodnotenia výkonov svojich ţiakov vypracovala hodnotiaci štandard pre študijný 
odbor 6352 6 00  obchod a podnikanie. Definuje súbor kritérií, organizačných a metodických postupov 
na overenie dosiahnutých výkonových štandardov. Vzťahuje sa na hodnotenie: 

Počas štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú formulované výkonovými 
štandardmi v učebných osnovách kaţdého vyučovacieho predmetu. Ku kaţdému vzdelávaciemu 
výstupu vymedzujeme kritériá hodnotenia, učebné zdroje, medzipredmetové vzťahy a metódy 
a prostriedky hodnotenia, ktoré sú v súlade s cieľmi vyučovacieho predmetu a jeho výchovnými 
a vzdelávacími stratégiami. Tým zabezpečíme komplexnosť vedomostí a ich aplikáciu.    
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Nasledujúce pravidlá sú platné pre celé obdobie vzdelávania ţiaka a sú v súlade so 
spoločenskými výchovnými a vzdelávacími stratégiami na úrovni školy:  

1. Hodnotenie zameriavame a formulujeme pozitívne. 
2. Ţiak sa hodnotí podľa miery splnenia daných kritérií. 
3. Známka z vyučovacieho predmetu nezahŕňa hodnotenie správania ţiaka. 
4. Vyučujúci klasifikujú iba prebrané a precvičené učivo. 
5. Ţiak má dostatok času na učenie, precvičovanie a upevnenie učiva. 
6. Podklady pre hodnotenie a klasifikáciu získava vyučujúci hlavne: sledovaním výkonov 

a pripravenosti ţiaka na vyučovanie, rôznymi druhmi písomných prác, analýzou výsledkov 
rôznych činnosti ţiakov, konzultáciami s ostatnými vyučujúcimi a podľa potreby 
s psychologickými a sociálnymi pracovníkmi. 

7. Pri klasifikácii pouţíva vyučujúci platnú klasifikačnú stupnicu. 
8. Výsledky ţiakov posudzuje učiteľ objektívne. 
9. V predmete, v ktorom vyučujú viacerí učitelia, je výsledný stupeň klasifikácie stanovený po 

vzájomnej dohode. 
10. Písomné práce sú ţiakom oznámené vopred, aby mali dostatok času na prípravu. 
11. Významným prvkom procesu učenia je práca s chybou.  

Pri hodnotení ţiakov sa zameriavame na:  

 Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou teoretického zamerania. 
 Hodnotíme hlavne ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia poţadovaných poznatkov, kvalitu, 

rozsah získaných spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri 
riešení teoretických a najmä praktických úloh, pri výklade a hodnotení spoločenských 
a prírodných javov a zákonitostí. Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho logika, samostatnosť 
a tvorivosť, aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o tieto činnosti a vzťah k týmto činnostiam, 
výstiţnosť a odborná jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, kvalita výsledkov 
činností, osvojené metódy samostatného štúdia.  

 Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú pouţívať nasledovné všeobecné kritériá 
hodnotenia: 

 Ţiak: 

- Uplatnil osvojené poznatky, fakty, pojmy, definície, zákonitostí, vzťahy a zručnosti pri 
riešení teoretických a praktických úloh, pri vysvetľovaní a hodnotení spoločenských 
a prírodných javov. 

- Preukázal kvalitu a rozsah získaných vedomostí vykonávať poţadované intelektuálne 
a motorické činnosti. 

- Prezentoval kvalitu myslenia, predovšetkým jeho logiku, samostatnosť a tvorivosť. 
- Mal aktívny prístup, záujem a vzťah k daným činnostiam. 
- Preukázal presný, výstiţný, odborný a jazykovo správny ústny a písomný prejav. 
- Preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností. 
- Si osvojil účinné metódy a formy štúdia. 

 Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou praktického zamerania. 
 Hodnotí sa vzťah k práci, pracovnému kolektívu a praktickým činnostiam, osvojenie 

praktických zručností a návykov, ovládania účelných spôsobov práce, vyuţívanie získaných 
teoretických vedomostí v praktických činnostiach, aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva 
v praktických činnostiach, kvalita výsledkov činnosti, organizácia vlastnej práce a pracoviska, 
udrţiavanie poriadku na pracovisku, dodrţiavanie predpisov a bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci, starostlivosť o ţivotné prostredie, hospodárne vyuţívanie surovín, materiálov 
a energie. 

 Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú pouţívať nasledovné všeobecné kritériá 
hodnotenia: 

 Ţiak: 

- Si osvojil praktické zručností a návyky a ich vyuţitie. 

- Preukázal vzťah k práci, pracovnému kolektívu, pracovným činnostiam, aktivitu, 
samostatnosť a tvorivosť. 

- Preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností. 
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- Zvládol efektívne spôsoby práce a organizáciu vlastnej práce ako aj pracoviska, udrţiaval 
na pracovisku poriadok. 

- Dodrţiaval predpisy o BOZP a starostlivosť o ţivotné prostredie. 
- Hospodárne vyuţíval suroviny, materiál, energiu, prekonal prekáţky v práci. 
- Zvládol obsluhu a údrţbu laboratórnych zariadení, pouţívaných prístrojov, nástrojov 

a náradia, prekonal prekáţky v práci. 

 Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou výchovného zamerania. 
 Hodnotíme hlavne tvorivosť a samostatnosť prejavu, osvojenie potrebných vedomostí 

a zručností, ich tvorivú aplikáciu, poznávanie zákonitostí daných činností a ich uplatňovanie vo 
vlastnej činnosti, kvalitu prejavu, vzťah ţiaka k činnostiam a jeho záujem o tieto činnosti, 
estetické vnímanie, prístup k umeleckému dielu a estetike spoločnosti, rešpekt k tradíciám, 
kultúrnemu a historickému dedičstvu našej krajiny, aktívne zapojenie sa do kultúrneho diania 
a športových akcií.  

 Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú pouţívať nasledovné všeobecné kritériá 
hodnotenia: 

 Ţiak: 

- Preukázal tvorivosť a samostatnosť prejavu. 
- Si osvojil potrebné vedomostí, skúseností, činností a ich tvorivú aplikáciu.  
- Prezentoval poznatky o zákonitostiach daných činností a uplatnil ich vo vlastnej činnosti. 
- Preukázal kvalitu prejavu. 
- Preukázal vzťah a záujem o dané činnosti. 
- Prezentoval estetické vnímanie, svoj prístup k umeleckému dielu a skomentoval estetické 

reakcie spoločnosti. 

Súčasťou hodnotenia má byť aj sebahodnotenie ţiakov, ich schopnosť posúdiť svoju vlastnú 
prácu, vynaloţené úsilie, osobné moţnosti a rezervy. Sebahodnotenie budeme orientovať na 
rozvoj kľúčových kompetencií a na očakávané vzdelávacie výstupy v danom vyučovacom 
predmete. 

a) Sebahodnotenie kľúčových kompetencií 

Pri sebahodnotení kľúčových kompetencií ţiak vyplňuje po predchádzajúcej konzultácii 
s učiteľom a rodičmi Hodnotiaci dotazník. Dotazník je orientovaný na všetky oblasti kľúčových 
kompetencií, ktoré sú uvedené v tomto vzdelávacom programe. Hodnotenie sa realizuje 2 x 
do roka (1. štvrťrok, 3. štvrťrok). Jednotlivé poloţky dotazníka vypracujú predmetové komisie 
v spolupráci s výchovnou poradkyňou a/alebo so sociológom. Vyjadrenia ţiaka môţe doplniť 
učiteľ alebo rodič. Hodnotenie učiteľ komentuje ústne.  

V dotazníku ţiak pouţíva nasledovné vyjadrenia: 

 vţdy, celkom samostatne, občas s pomocou, 

 väčšinou, väčšinou samostatne, občas s pomocou, 

 takmer vţdy, skoro samostatne, s malou pomocou, 

 niekedy samostatne, niekedy potrebujem pomoc, 

 potrebujem pomoc, pretoţe potom sa mi darí aj samostatne, 

 zriedka, takmer vţdy potrebujem pomoc a radu, 

 zatiaľ sa mi nedarí a pod. 

Príklady z pripravovaných dotazníkov sú napr.: 

Ako mi ide učenie? 

 Učím sa sústredene a samostatne. 

 Plánujem  a organizujem si vlastné učenie. 

 Vyhľadávam a triedim informácie potrebné k učeniu. 

 Vyhodnocujem výsledky svojej práce. 

 Hľadám rôzne moţnosti riešenia problém 
 
Ako viem komunikovať? 

 Dodrţiavam dané pravidlá komunikácie. 

 Vie počúvať druhých ľudí. 
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 Aktívne diskutujem a argumentujem. 

 Pouţívam rôzne druhy neverbálnej komunikácie. 

Ako spolupracuje s druhými? 

 Aktívne pracujem v skupine. 

 Pomáham, podporujem a ocením druhých. 

 Dokáţem poţiadať o pomoc. 

 Rešpektujem osobnosť druhého. 

 Viem ukončiť prácu v skupine. 

b) Sebahodnotenie vzdelávacích výstupov  

Ţiak má moţnosť zamyslieť sa nad svojou prácou, vedomosťami a zručnosťami, ale aj 
postojmi a vlastnosťami. Zvaţuje svoje pozitíva a negatíva, uvaţuje nad, kde sa dopustil chýb, 
aké sú príčiny jeho problémov, ako ich môţe odstrániť a ako môţe s nimi naďalej pracovať. 
Učitelia - vyučujúci si pripravia Hodnotiaci dotazník a kritériá hodnotenia. Týmto spôsobom sa 
budeme usilovať viesť ţiakov k hodnoteniu vlastného pokroku v danom predmete. Ţiak touto 
formou vyjadruje, čo sa za určité obdobie naučil, v čom sa zdokonalil, v čom by sa chcel 
zlepšiť. Hodnotenie sa realizuje 2 x do roka (1. štvrťrok, 3. štvrťrok). Jednotlivé poloţky 
dotazníka vypracujú predmetové komisie v spolupráci s výchovnou poradkyňou a/alebo so 
sociológom. Hodnotenie učiteľ komentuje ústne. Iná formu, ktorú chceme odskúšať je 
písomné zhodnotenie vlastnej aktivity a práce ţiakom. Ţiaci budú pouţívať techniku voľného 
písania. Písomné hodnotenie sa píše na triednickej hodine, učiteľ je nestranný. Pri 
vyhodnotení učiteľ pouţije primeraný komentár (dodrţiava pedagogickú etiku) iba so ţiakom 
samotným, nikdy pred triedou. Hodnotenie písomné a dotazníkom môţe ţiak následne 
vyhodnotiť spolu s rodičmi napr. doma.  

Hodnotíme nasledovné: 

- Prácu v škole: pripravenosť na vyučovanie, aktívne zapojenie sa do výučby, prezentácia 
vedomosti, zručnosti a kompetencii. 

- Vzdelávacie výstupy: podľa kritérií hodnotenia 
- Domácu prípravu: formálne a podľa kritérií hodnotenia. 
- Práce žiakov:  didaktické testy, písomné práce, úlohy, eseje, cvičenia, praktické cvičenia, 

projekty, skupinové projekty, prípadové štúdie, laboratórne cvičenia, prezentácie, súťaţe, 
hry, simulácie a situačné štúdie, výrobky, činnosti, a pod. 

- Správanie: v škole, na verejnosti, spoločenských aktivitách, odbornom výcviku, 
súťaţiach, výstavách a pod. 

Obdobie hodnotenia: 

- Denne. 
- Mesačne.  
- Štvrťročne.  
- Polročne. 
- Ročne. 

Po ukončení štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú formulované 
výkonovými štandardmi v kompetenčnom profile absolventa nášho školského vzdelávacieho programu 
Obchod a podnikanie formou maturitnej skúšky. Cieľom maturitnej skúšky je overenie komplexných 
vedomostí a zručností, ako sú ţiaci pripravení pouţívať nadobudnuté kompetencie pri výkone 
povolaní a odborných činností na ktoré sa pripravujú. Maturitná skúška je zásadným vzdelávacím 
výstupom  sumatívneho hodnotenia našich absolventov. Vykonaním ZS získajú naši absolventi na 
jednej strane odbornú kvalifikáciu a kompetenciu vykonávať pracovné činnosti v danom povolaní a na 
druhej strane majú moţnosť ďalšieho vzdelávania na vyššom stupni. Získané vysvedčenie 
o maturitnej skúške potvrdzuje v plnom rozsahu ich dosiahnuté kompetencie – odbornú kvalifikáciu.  

Jednotlivé časti maturitnej skúšky budú vychádzať z kompetencií schváleného školského 
vzdelávacieho programu, pričom ich obsah bude koncipovaný tak, aby ţiak mal moţnosť 
preukázať naplnenie kritérií hodnotenia.  

Témy maturitnej skúšky 

Témy maturitnej skúšky pripravujú predmetové komisie. Ich príprava sa bude riadiť platnými 
predpismi o maturitnej skúške. Pri maturitnej skúške sa sleduje nielen schopnosť ţiaka vyuţívať 
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medzipredmetové vzťahy vo všeobecnej a odbornej zloţke vzdelávania, ale aj úroveň jeho 
ústneho prejavu a to z jazykovej stránky a stránky správneho uplatňovania odbornej terminológie 
na základe kriteriálneho hodnotenia výkonov.     

Kaţdá téma má: 

 vychádzať z výkonových štandardov kompetenčného profilu absolventa študijného odboru 
6352 6 00  obchod a podnikanie    

 uplatňovať hľadisko akumulácie vedomostí viacerých odborných predmetov obsahovo 
príbuzných,  

 vychádzať  z  rozsiahlejších tematických celkov viacerých odborných predmetov (komplexnosť 
obsahu vzdelávania), 

 umoţniť a podporiť vyuţitie všetkých podporných učebných zdrojov (pomôcky, písomné 
materiály, informácie a údaje, atď.) pre splnenie danej témy,  

 umoţniť preverenie schopnosti ţiaka vyuţívať vedomosti a intelektuálne schopnosti získané 
počas štúdia na posúdenie konkrétneho odborného problému, ktorý je daný v téme, 

 dodrţiavať pravidlo zrozumiteľnosti, konzistentnosti a komplexnosti tak, aby náročnosť, vecný 
a časový  rozsah tém boli pre ţiaka optimálne, primerané a zvládnuteľné na danom stupni 
vzdelania, 

 svoje podtémy a ich formulácie vyjadrovať  jasne, jednoznačne, v logickom slede od riešenia 
jednoduchého problému k zloţitejšiemu javu v závislosti od problému alebo situácie, ktoré sa 
majú v téme riešiť. Podtémy sú aplikačného charakteru a dopĺňajú informácie, ktoré ţiak v 
priebehu štúdia odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov daného študijného odboru 
získal.  

Hodnotenie vzdelávacích výstupov bude zaloţené na kritériách hodnotenia. Vymedzenie 
prostriedkov a postupov hodnotenia bude spracované ku kaţdej téme. Konkretizácia tém vrátane 
špecifických kritérií hodnotenia, prostriedkov a postupov hodnotenia ako aj organizačné 
a metodické pokyny budú spracované v priebehu posledného ročníka štúdia a budú osobitným 
dokumentom školy, ktorý bude dopĺňať náš školský vzdelávací program. Jeho súčasťou bude aj 
Záznam o výkone absolventa (nie skupinový).   

Pre hodnotenie ústneho prejavu na maturitnej skúške sú stanovené nasledovné všeobecné 
kritériá: 

 
Stupeň 
hodnotenia 

Kritériá hodnotenia ústneho prejavu (prezentácia prejavu) 
 

Výborný  - Kontaktoval sa s poslucháčmi. 
- Rečníkovi bolo dobre rozumieť. 
- Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná. 
- Príklady boli presvedčivé a dobre zvolené. 
- Slovná zásoba bola výrazovo bohatá. 
- Nevyskytovali sa ţiadne jazykové chyby  ani chyba v stavbe vety. 
- Dĺţka prejavu bola primeraná a mala spád. 
- Prejav bol výzvou k diskusii. 

Chválitebný  - Kontaktoval sa s poslucháčmi. 
- Rečníkovi bolo dobre rozumieť. 
- Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná. 
- Príklady boli presvedčivé a dobre zvolené. 
- Slovná zásoba bola výrazovo bohatá. 
- Nevyskytovali sa ţiadne jazykové chyby  ani chyba v stavbe vety. 
- Dĺţka prejavu bola primeraná a mala spád. 
- Prejav mohol byť výzvou k diskusii. 

Dobrý  - Čiastočne sa kontaktoval s poslucháčmi. 
- Rečníkovi bolo niekedy zle rozumieť. 
- Prejav nemal výraznú hlavnú myšlienku. 
- Príklady boli uplatnenie iba niekedy. 
- Slovná zásoba bola postačujúca. 
- Vyskytovali sa jazykové chyba a chyby v stavbe vety. 
- Dĺţka prejavu bola primeraná. 
- Prejav nebol výzvou k diskusii. 
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Dostatočný  - Minimálne sa kontaktoval s poslucháčmi. 
- Rečníkovi bolo zle rozumieť. 
- Prejav nebol presvedčivý. 
- Ústny prejav bol zle štruktúrovaný, hlavná myšlienka bola nevýrazná. 
- Príklady boli nefunkčné. 
- Slovná zásoba bola malá. 
- Vyskytovali sa časté chyby v jazyku a chyby v stavbe vety. 
- Dĺţka prejavu nezodpovedala téme. 

Nedostatočný  - Chýbal kontakt s poslucháčmi. 
- Rečníkovi nebolo vôbec rozumieť. 
- Prejav nebol presvedčivý ai zaujímavý. 
- Chýbala hlavná myšlienka. 
- Chýbali príklady. 
- Slovná zásoba bola veľmi malá. 
- Vyskytovali sa veľmi časté chyby v jazyku, stavba vety nebola správna. 
- Dĺţka prejavu bola veľmi dlhá/krátka, zmysel vystúpenia nebol jasný. 

 
Pre hodnotenie výsledkov vzdelávania na maturitnej skúške sú stanovené nasledovné všeobecné 
kritériá: 
 
Stupeň 
hodnotenia 

Výborný Chválitebný Dobrý Dostatočný Nedostatoč
ný 

Kritériá 
hodnotenia  
Porozumenie 
téme 

Porozumel 
téme dobre 

V podstate 
porozumel 

Porozumel s 
nedostatkami 

Porozumel so 
závaţnými 
nedostatkami 

Neporozumel 
téme 

Pouţívanie 
odbornej 
terminológie 

Pouţíval 
samostatne  

Pouţíval 
s malou 
pomocou 

Vyţadoval si 
pomoc 

Robil 
zásadné 
chyby 

Neovládal  

Vecnosť, 
správnosť 
a komplexnos
ť odpovede 

Bol 
samostatný, 
tvorivý, 
pohotový, 
pochopil 
súvislosti 

Bol celkom 
samostatný, 
tvorivý 
a pohotový 

Bol menej 
samostatný, 
nekomplexný 
a málo 
pohotový 

Bol 
nesamostatný
, často 
vykazoval 
chyby, 
nechápal 
súvislosti 

Bol 
nesamostatn
ý, 
ťaţkopádny, 
vykazoval 
zásadné 
chyby 

Samostatnosť 
prejavu 

Vyjadroval 
sa výstiţne, 
súvisle a 
správne 

Vyjadroval sa 
celkom 
výstiţne a 
súvisle 

Vyjadroval sa 
nepresne, 
niekedy 
nesúvisle, s 
chybami 

Vyjadroval sa 
s problémami
, nesúvisle, s 
chybami 

Nedokázal 
sa vyjadriť 
ani 
s pomocou 
skúšajúceho 

Schopnosť 
praktickej 
aplikácie 
teoretických 
poznatkov 

Správne 
a samostatn
e aplikoval 

Celkom 
správne 
a samostatne 
aplikoval 

Aplikoval 
nepresne,  
s problémami 
a s pomocou 
skúšajúceho 

Aplikoval 
veľmi 
nepresne, 
s problémami 
a zásadnými 
chybami 

Nedokázal 
aplikovať 

Pochopenie 
praktickej 
úlohy 

Porozumel 
úlohe dobre 

V podstate 
porozumel 

Porozumel s 
nedostatkami 

Porozumel so 
závaţnými 
nedostatkami 

Neporozumel 
úlohe 

Voľba 
postupu  

Zvolil 
správny 
a efektívny 
postup 

V podstate 
zvolil správny 
postup 

Zvolil postup 
s problémami 

Zvolil postup 
s problémami 
a s pomocou 
skúšajúceho 

Nezvolil 
správny 
postup ani 
s pomocou 
skúšajúceho 

Výber 
prístrojov, 
strojov, 
zariadení, 

Zvolil 
správny 
výber 

V podstate 
zvolil správny 
výber 

Zvolil výber s 
problémami 

Zvolil výber 
s problémami 
a s pomocou 
skúšajúceho 

Nezvolil 
správny 
výber  ani 
s pomocou 
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náradia, 
materiálov, 
surovín 

skúšajúceho 

Organizácia 
práce na 
pracovisku 

Zvolil veľmi 
správnu 
organizáciu 

V podstate 
zvolil dobrú 
organizáciu 

Zvolil 
organizáciu s 
problémami 

Zvolil 
organizáciu 
s problémami 
a s pomocou 
skúšajúceho 

Nezvládol 
organizáciu   

Kvalita 
výsledku 
práce 

Pripravil 
kvalitný 
produkt/činn
osť 

V podstate 
pripravil 
kvalitný 
produkt/činno
sť 

Pripravil 
produkt/činno
sť s nízkou 
kvalitou 

Pripravil 
produkt/činno
sť s veľmi 
nízkou 
kvalitou 

Pripravil 
nepodarok 

Dodrţiavanie 
BOZP 
a hygieny pri 
práci 

Dodrţal 
presne 
všetky 
predpisy 

V podstate 
dodrţal 
všetky 
predpisy 

Dodrţal 
predpisy 
s veľkými 
problémami 

Dodrţal iba 
veľmi málo 
predpisov 

Nedodrţiaval 
predpisy 

 

Materiálne a priestorové podmienky pre vykonanie maturitnej skúšky  

Budú konkretizované v rámci prípravy tém pre záverečné skúšky. Budú v súlade so štandardom, 
ktorý predpisuje ŠVP a doplnený podľa podmienok a špecifík študijného odboru 6352 6 00 obchod 
a podnikanie.   

Klasifikácia  je výsledkom komplexného hodnotenia vedomostí, zručností a návykov ţiaka.  
Základom na pridelenie klasifikačného stupňa sú známky, čiţe zaradenie ţiaka alebo jeho výkonu 
do niektorej výkonnostnej skupiny. Vymedzenie klasifikačných stupňov sa opiera o hodnotenie 
podľa výkonových kritérií. 

Stupne prospechu a celkový prospech 

Prospech ţiaka je v jednotlivých vyučovacích predmetoch klasifikovaný týmito stupňami: 

1 – výborný 
2 – chválitebný 
3 – dobrý 
4 – dostatočný 
5 – nedostatočný 

Správanie ţiaka je klasifikované týmito stupňami: 

1 – veľmi dobré 
2 – uspokojivé 
3 – neuspokojivé 

Ţiak na konci prvého a druhého polroku je hodnotený takto: 

- Prospel s vyznamenaním 
- Prospel veľmi dobre 
- Prospel 
- Neprospel 

Ţiak je neklasifikovaný, ak jeho absencia v danom predmete prekročila 25% celkovej dochádzky 
(riaditeľ školy môţe odsúhlasiť skúšku na doplnenie klasifikácie. Ţiak je neklasifikovaný aj 
v prípade, ak vyučujúci nemá dostatok podkladov na uzatvorenie klasifikácie. O tejto skutočnosti 
musí byť informovaný riaditeľ školy. Ak je ţiak neklasifikovaný, nedostane vysvedčenie, iba výpis 
z katalógového listu. O dodatočnej klasifikácii rozhoduje riaditeľ školy v zmysle platnej legislatívy. 
Maturitná skúška sa môţe opakovať v zmysle právnych predpisov. 

Ak má ţiak alebo jeho zákonný zástupca pochybnosti o správnosti hodnotenia, môţe poţiadať 
riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie ţiaka. Na základe kritérií hodnotenia sa uskutoční 
preskúšanie ţiaka do 14 dní od doručenia jeho ţiadosti prípadne v termíne po vzájomnej dohode 
medzi ţiakom a riaditeľom školy. Komisionálne skúšky prebiehajú v súlade s právnymi predpismi. 

Opravné skúšky povoľuje riaditeľ školy v súlade s právnym predpisom.    
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Výchovné opatrenia 

Patria sem pochvaly, napomenutia triedneho učiteľa, pokarhanie triedneho učiteľa, pokarhanie 
riaditeľa školy, podmienečné vylúčenie zo štúdia, vylúčenie zo štúdia. Akékoľvek výchovné 
opatrenie musí byť okamţite oznámené v písomnej forme rodičom alebo zákonným zástupcom 
ţiaka. Opatrenie sa zaznamenáva do katalógového listu ţiaka. Neuvádza sa na vysvedčení.  

Klasifikácia a hodnotenie ţiakov so ŠVVP sa robí s prihliadnutím na stupeň poruchy. Vyučujúci 
rešpektujú doporučenia psychologických vyšetrení ţiaka a uplatňujú ich pri klasifikácii a hodnotení 
správania ţiaka. Vyberajú vhodné a primerané spôsoby hodnotenia vrátane podkladov na 
hodnotenie. Uplatňujú také formy a spôsoby skúšania, ktoré zodpovedajú schopnostiam ţiaka 
a nemajú negatívny vplyv na ich rozvoj a psychiku. Volia taký druh prejavu, v ktorom má ţiak 
predpoklady preukázať lepšie výkony.  
Hodnotenie a klasifikácia ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) sa 
realizuje podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu ţiakov s vývinovými poruchami 
učenia v základných a stredných školách. 

 

 

4.2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V ŚTUDIJNOM 
ODBORE 6323 6 HOTELOVÁ  AKADÉMIA 

 

Názov a adresa školy Stredná odborná škola obchodu a sluţieb 
Ul. Z. Kodálya č. 765,  924 47  Galanta 

Názov školského vzdelávacieho programu Sluţby 

Kód a názov ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a sluţby 

Kód a názov učebného odboru 6323 6 hotelová akadémia 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺţka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia  denná 
 

4.2.1 POPIS ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

Príprava v školskom vzdelávacom programe Stravovacie sluţby v študijnom odbore 6323 6 hotelová 
akadémia zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie. Teoretické vyučovanie je organizované 
v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované z časti v priestoroch školy v odborných 
učebniach – v stolovniach a v učebniach na prípravu jedál a  na  zmluvných pracoviskách a to:  
Reštaurácia Taverna Galanta, Reštaurácia Amazona, Šaľa, Reštaurácia Romantik Dolná Streda, 
Hotel Tevel Sládkovičovo, Reštaurácia Wien Čierny Brod, Reštaurácia Gazdovský dvor Galanta, Hotel 
Senec Senecké jazerá, Hotel Hradná brána Devín Bratislava , Minipresso Sereď, YPS Šaľa, Wilson 
bar Šaľa a  ďalšie pod vedením určených inštruktorov. Päťročný odbor štúdia je koncipovaný 
homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre úsek obsluhy, prípravy jedál, ako kvalifikovaný 
pracovník hotelovej prevádzky, ktorý zabezpečuje činnosť stravovacích a ubytovacích sluţieb 
v typových pozíciách vedúci recepcie, recepčný, prevádzkar so všeobecným prehľadom o celej oblasti 
stravovacích sluţieb a so základnými predpokladmi pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít.  

Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie základnej školy a zdravotné 
poţiadavky kladené na uchádzačov o štúdium. Pri prijímaní na štúdium sa zohľadňuje aj prospech 
a správanie sa uchádzača na základnej škole. Konkretizácia kritérií na prijímacie skúšky vrátane 
bodového hodnotenia sú stanovené kaţdoročne pedagogickou radou školy a schválené nadriadeným 
orgánom.   

Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových 
kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti ţiaka. Všeobecná zloţka vzdelávania 
vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je 
vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie odborného prejavu 
v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v beţných situáciách spoločenského a pracovného styku 
v cudzom jazyku. Ţiaci sa tieţ oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, 
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zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy chémie, fyziky a ekológie 
v predmete človek a príroda, ďalej základy matematiky a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon 
povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť ekonomiky, spoločenskej 
komunikácie, náuky o potravinách, náuky o  výţive, náuky o nápojoch,  techniky obsluhy, technológie 
prípravy pokrmov, medzinárodnej gastronómie, cestovného ruchu, hotelového a gastronomického 
manaţmentu a pod. V rámci odbornej prípravy ţiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti na 
úseku obsluhy a prípravy jedál podľa najnovších  poţiadaviek HACCP. Veľký dôraz sa kladie na 
rozvoj osobnosti ţiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov 
a hodnotovej orientácie.  

Škola vo výučbovej stratégii uprednostňuje tie vyučovacie metódy, ktoré vedú k harmonizácii 
teoretickej a praktickej prípravy tak pre profesionálny ţivot, ako aj pre ţivot v spoločnosti a medzi 
ľuďmi. Výučba je orientovaná na uplatnenie autodidaktických metód (samostatné učenie a práca) 
hlavne pri riešení problémových úloh, tímovej práci a spolupráci. Uplatňujú sa metódy dialogické 
slovné formou účelovo zameranej diskusií alebo brainstormingu, ktoré naučia ţiakov komunikovať 
s rôznymi  ľuďmi na báze ľudskej slušnosti a ohľaduplnosti. Poskytujú ţiakom priestor na vytvorenie si 
vlastného názoru zaloţeného na osobnom úsudku. Vedú ţiakov k odmietaniu populistických praktík 
a extrémistických názorov. Učia ich chápať zloţitosť medziľudských vzťahov a nevyhnutnosť 
tolerancie. Metódy činnostne zameraného vyučovania (praktické práce) sú predovšetkým aplikačného 
a heuristického typu (ţiak poznáva reálny ţivot, vytvára si názor na základe vlastného pozorovania 
a objavovania), ktoré im pomáhajú pri praktickom poznávaní reálneho sveta a ţivota.  

Aj keby boli vyučovacie metódy tie najlepšie, nemali by šancu na úspech bez pozitívnej motivácie 
ţiakov, tzn. vnútorné potreby ţiakov vykonávať konkrétnu činnosť sú tou najdôleţitejšou oblasťou 
výchovno-vzdelávacieho procesu. Preto naša škola kladie veľký dôraz na motivačné činitele – 
zaraďovanie hier, súťaţí, simulačných a situačných metód, riešenie konfliktových situácií, verejné 
prezentácie prác a výrobkov a pod. Uplatňované metódy budú konkretizované na úrovni učebných 
osnov jednotlivých predmetov. Metodické prístupy sú priebeţne vyhodnocované a modifikované podľa 
potrieb a na základe skúseností vyučujúcich učiteľov.   

Teoretická a praktická príprava je realizované v budove školy na Ul. Z. Kodálya 765 v Galante. 
Odborná prax sa realizuje na zmluvných pracoviskách Reštaurácia Taverna Galanta, Reštaurácia 
Amazona, Šaľa, Reštaurácia Romantik Dolná Streda, Hotel Tevel Sládkovičovo, Reštaurácia Wien 
Čierny Brod, Reštaurácia Gazdovský dvor Galanta, Hotel Senec Senecké jazerá, Hotel Hradná brána 
Devín Bratislava, Minipresso Sereď, YPS Šaľa, Wilson bar Šaľa  a ďalšie pod vedením určených 
inštruktorov. 

Kľúčové, všeobecné a odborné kompetencie sú rozvíjané priebeţne 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. 

Školský vzdelávací program Stravovacie sluţby je určený pre uchádzačov s dobrým zdravotným 
stavom.  Pri práci so ţiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje s ohľadom 
na odporučenie špeciálnych pedagógov a psychológov vo vzťahu na individuálne potreby ţiaka, 
stupeň a typ poruchy, úroveň kompenzácie poruchy a moţnosti školy.  

Študijný odbor 6323 6 hotelová akadémia nie je vhodný pre ţiakov s mentálnym postihnutím, váţnymi 
poruchami zraku a sluchu a váţnym telesným postihnutím. Dôleţitá je schopnosť jednať s ľuďmi, 
trpezlivosť, kultivovaný zjav a vystupovanie, počtárske schopnosti, dobrá pamäť a sluch, poţaduje sa 
obratnosť prstov, rúk, chuťové a čuchové rozlišovacie schopnosti , schopnosť učiť sa cudzie jazyky, 
operatívne riešenie vzniknutých personálnych a prevádzkových problémov, riadenie a organizovanie 
práce, manaţérske zručnosti. Pre tento odbor sa vyţaduje zdravotný preukaz. 

Činnosť školy v oblasti spoločenského a kultúrneho ţivota je veľmi bohatá a pestrá nielen pri aktivitách 
súvisiacich s činnosťou školy, ale aj v mimoškolskej oblasti. Ţiaci svoje odborné vedomosti a zručnosti 
budú prezentovať na mnohých gastronomických akciách, ktoré organizuje škola, súkromní 
podnikatelia, hotely a gastronomické firmy pod dohľadom inštruktorov odbornej prípravy a učiteľov 
odborných predmetov. V rámci pomoci a ochrany ţivotného prostredia sa ţiaci zapoja do akcie 
separovaný zber odpadu. Veľké mnoţstvo záujmových krúţkov (jazykové, športové a iné) ponúkajú 
našim ţiakom efektívne vyuţívať svoj voľný čas.  
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Hodnotenie a klasifikáciu vypracujeme podľa klasifikačného poriadku a podľa Metodického 
usmernenia č. 15/2006-R zo 7.6.2006. Výsledky ţiakov sa hodnotia priebeţne na základe kritérií, 
s primeranou náročnosťou a pedagogickým taktom. Podklady pre hodnotenie sa získavajú sústavným 
sledovaním výkonu ţiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, rôznymi metódami a prostriedkami 
hodnotenia, analýzou činnosti ţiaka, konzultáciami s ostatnými učiteľmi, vrátane výchovného poradcu, 
rozhovormi so ţiakom, jeho rodičmi, ale aj inštruktormi praktickej prípravy. Pri hodnotení sa vyuţívajú 
kritériá hodnotenia na zabezpečenie jeho objektivity. Ţiaci sú s hodnotením oboznámení.     

 

4.2.2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŠTÚDIU 

Kód a názov učebného odboru: 6323 6 hotelová akadémia 

 

Dĺţka štúdia: 5 rokov 
 
 

Forma štúdia: 
 

denná 
 
 

Nevyhnutné vstupné poţiadavky na 
štúdium:  

podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o 
prijímacom konaní na stredné školy a 
zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium. 

Spôsob ukončenia štúdia:  
 
 

maturitná skúška 
 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:  
 
 

výučný list / môţe získať/ 
maturitné vysvedčenie 

Poskytnutý stupeň vzdelania:  
 
 

úplné stredné odborné vzdelanie 
ISCED 3A 

Moţnosti pracovného uplatnenia 
absolventa: 

v pracovných pozíciách v pohostinstve, gastronómii, cestovnom ruchu 
ako  čašník, servírka, hlavný čašník,  barman, kuchár, prevádzkar, 
vedúci zmeny, skladník, recepčný, vedúci recepcie,  vedúci závodu 
spoločného stravovania, súkromný podnikateľ v oblasti cestovného 
ruchu a spoločného stravovania 
 
 

Nadväzná odborná príprava (ďalšie 
vzdelávanie):  

vysokoškolské vzdelanie ISCED 5 

4.2.3 ORGANIZÁCIA VÝUČBY 

Príprava v školskom vzdelávacom programe Stravovacie sluţby v študijnom odbore 6323 6 hotelová 
akadémia zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie . Výučba je realizovaná denne a odborná prax 
v blokoch na začiatku alebo na konci školského roka, pričom povinná je aj prázdninová odborná prax, 
ktorá sa môţe uskutočniť aj u zahraničných zmluvných partneroch. 

Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy na Ul. Z. Kodálya 765, Galanta.  
Všeobecná zloţka 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 beţných 
situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Ţiaci sa tieţ oboznamujú s vývojom 
ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. 
Osvojujú si základy prírodovedného vzdelania, matematiky a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre 
výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť ekonomiky, spoločenskej 
komunikácie, náuky o potravinách, náuky o výţive, náuky o nápojoch, techniky obsluhy, technológie 
prípravy pokrmov, medzinárodnej gastronómie, geografie a sluţieb cestovného ruchu, hotelového 
a gastronomického manaţmentu a pod. V rámci odbornej praxe ţiaci získavajú teoretické a praktické 
zručnosti na úseku obsluhy a prípravy jedál v druhom a treťom ročníku a predmetu hotelový 
a gastronomický manaţment v štvrtom a piatom ročníku. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti 
ţiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.  
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Odborná prax sa realizuje na zmluvných pracoviskách Reštaurácia Taverna Galanta, Reštaurácia 
Amazona, Šaľa, Reštaurácia Romantik Dolná Streda, Hotel Tevel Sládkovičovo, Reštaurácia Wien 
Čierny Brod, Reštaurácia Gazdovský dvor Galanta, Hotel Senec Senecké jazerá, Hotel Hradná brána 
Devín Bratislava, Minipresso Sereď, YPS Šaľa, Wilson bar Šaľa  a u zahraničných zmluvných 
partneroch. Uvedené zariadenia spoločného stravovania sú základom odbornej prípravy ţiakov. 
Prevádzkové podmienky v uvedených zariadeniach umoţnia ţiakom podieľať sa na výrobe, príprave 
a distribúcii pokrmov a nápojov, hotových a minútkových jedál pre širokú verejnosť, vrátane beţnej 
a príleţitostnej obsluhy pri rôznych gastronomických podujatiach a získať praktické vedomosti 
z hotelového a gastronomického manaţmentu. Pri zabezpečovaní stravovania pre verejnosť si ţiaci 
osvojujú potrebné návyky: 

  v komunikácii s hosťami a klientmi, v prijímaní a uvádzaní hostí, v prijímaní objednávok, 
servírovaní jedál a nápojov, v príprave a v  aranţovaní miestností, úprave a aranţovaní 
stolov na dennú prevádzku a slávnostné prestieranie, ako aj návyky v skladovaní, ošetrovaní 
a podávaní nápojov, vyúčtovaní s hosťom a úprave pracoviska po odchode hosťa, 

 v zostavovaní jedálnych lístkov a poradia pokrmov, v príprave a  úprave produktov, v 
aranţovaní a úprave polotovarov, v ošetrovaní pracovných pomôcok, náradia a vybavenia, 
osvojujú si postupy pri  zisťovaní nákladov na výrobky a podmienky správneho skladovania 
surovín, 

 na prijímanie objednávok od zákazníkov, vykonávanie pokladničných operácií, príjem 
evidenciu hostí, informácie o poskytovaných sluţbách, 

 na vedenie evidencie ubytovaných hostí , 

 na zabezpečenie dodrţiavania predpisov v oblasti hygieny, BOZP a PO a vnútropodnikových 
smerníc, 

 pri jednaní s inšpekčnými orgánmi, pri prejednávaní reklamácií zákazníkov a pod.. 

 

Päťročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre úsek obsluhy 
alebo prípravy jedál so všeobecným prehľadom o celej oblasti stravovacích sluţieb a s predpokladmi 
pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít v oblasti  spoločného stravovania a cestovného ruchu. 

Maturitná 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.  

 

4.2.4 ZDRAVOTNÉ POŢIADAVKY NA ŢIAKA 

Na prijatie do študijného odboru 6323 6 hotelová akadémia môţu byť prijatí uchádzači s dobrým 
zdravotným stavom. Uchádzači nesmú trpieť predovšetkým: 

 závaţným ochorením obmedzujúcim funkcie horných končatín (porucha hrubej a jemnej 
motoriky), 

 závaţným ochorením funkcie nosného a pohybového systému (ochorenia chrbtice, ploché 
nohy,   vybočenie kolien, stav po kongenitálnej luxácii bedier), 

 závaţným ochorením dýchacích ciest, srdcovými a cievnymi ochoreniami (varixy), 

 závaţným ochorením koţe horných končatín, 

 závaţnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndrómov a kolapsových 
stavov vzhľadom k predpokladanej obsluţnej práci, 

 psychickými chorobami (alkoholizmus, toxikománia, nervové choroby)  

 prognosticky závaţnými ochoreniami oka, a sluchu 

 závaţnejšími  chybami reči 

 endokrinnými ochoreniami a imúnnodeficitnými stavmi,  

 chronickými chorobami pečene,  

 ochoreniami obehovej sústavy a ľadvín, poruchy termoregulácie 
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Pred prijatím do odboru je potrebné vyšetrenie na bacilonosičstvo. Uchádzač musí mať platný 
zdravotný preukaz. Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov posúdi a písomne potvrdí dorastový lekár, 
v prípade zmenenej pracovnej schopnosti aj posudková komisia sociálneho zabezpečenia.  

  

4.2.5 POŢIADAVKY NA BEZPEČNOSŤ A HYGIENU PRI PRÁCI 

Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a protipoţiarnej ochrany. Výchova k bezpečnej a zdravie 
neohrozujúcej práci vychádza po dobu štúdia z poţiadaviek platných právnych a ostatných predpisov 
(zákonov, nariadení vlády SR, vyhlášok, technických predpisov, predpisov HACCP a slovenských 
technických noriem). Tieto poţiadavky sa musia vzťahovať k výkonu konkrétnych činností, ktoré sú 
súčasťou prípravy na povolanie. Poţiadavky sa musia doplniť informáciami o rizikách moţného 
ohrozenia, ktorým sú ţiaci pri 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 záťaţ organizmu a pod.).  

Priestory pre vyučovanie musia zodpovedať svojimi podmienkami poţiadavkám stanovených 
v zdravotníckych predpisoch (hygienické poţiadavky na priestory, prevádzka školských zariadení, 
bezpečná prevádzka, pouţívanie strojov, prístrojov, zariadení  a pod.). Nácvik a precvičovanie činností 
musí byť v súlade s poţiadavkami, ktoré upravujú prácu pre mladistvých (napr. Zákonník práce) 
v súlade s podmienkami, ktoré umoţňujú mladistvým výnimku vykonávať zakázané práce z dôvodu 
prípravy na povolanie.  

Základnými podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa rozumie: 

 dôkladné a preukázateľné oboznámenie ţiakov s predpismi o BOZP, HACCP, školským 
poriadkom,  protipoţiarnymi predpismi a predpísanými technologickými postupmi, 

 pouţívanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipoţiarnym 
predpisom, 

 pouţívanie ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov, 

 vykonávanie stanoveného dozoru na pracoviskách ţiakov, pričom sa vymedzia stupne dozoru 
nasledovne: 

 práca pod dozorom si vyţaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej dozorom, ktorá 
dohliada na dodrţiavanie 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 vyţaduje prítomnosť osoby poverenej dohľadom kontrolovať 
pracoviská pred začatím práce a pokiaľ nemôţe zrakovo všetky pracoviská obsiahnuť, 
v priebehu práce ich obchádza a kontroluje.  

 

Pri nástupe ţiaka na štúdium sa vyţaduje: 

1. Pracovné oblečenie  

Dievčatá 

 biela blúzka košeľového typu 

 motýlik alebo viazanka 

 čierna klasická sukňa (max. 10 cm nad kolená, prípadne čierne klasické  nohavice) 

 pančuchy telovej farby 

 čierna vesta 

 zástera čašnícka 

 zdravotné topánky (nie vsuvky) 

 čierne ponoţky k čiernym nohaviciam, biele ponoţky k sukni 

 biely plátenný obrúsok- príruční (2 kusy) 

 menovka  

 biela pracovná blúza / 2 ks/ 

 biele pracovné nohavice, prípadne pepitové / 2 ks/ 

 biela čiapka sieťková alebo šatka so sieťkou na vlasy / nie šiltovka / 
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 kuchárska zástera / 2 ks 

 kuchynské utierky / 2 ks / 

 biele pracovné ponoţky 

 biela pracovná obuv s protišmykovou úpravou  
 
 
 

Chlapci 

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

 čierne klasické nohavice 

 čierna vesta 

 zástera čašnícka 

 čierne topánky (polovičné šnurovacie) 

 biely plátenný obrúsok - príruční (2 kusy) 

 motýlik  alebo viazanka  

 menovka 

 biela pracovná blúza / 2 ks/ 

 biele pracovné nohavice, prípadne pepitové / 2 ks/ 

 biela čiapka sieťková alebo šatka so sieťkou na vlasy / nie šiltovka / 

 kuchárska zástera / 2 ks 

 kuchynské utierky / 2 ks / 

 biele pracovné ponoţky 

 biela pracovná obuv s protišmykovou úpravou 
 
 

 
 

 
 
 

2. Zdravotný preukaz pre prácu s potravinami 

Zdravotný preukaz vystavuje na základe lekárskeho vyšetrenia dorastový lekár. Z hygienických 
dôvodov sa zakazuje nosenie „pírsingu“. Odbornú prax budú ţiaci vykonávať na zmluvných 
pracoviskách.  
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4.2.6 PROFIL ABSOLVENTA ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6323 6 HOTELOVÁ AKADÉMIA 

                                                                                      

 

 

Názov a adresa školy Stredná odborná škola obchodu a sluţieb 
Ul. Z. Kodálya č. 765,  924 47  Galanta 

Názov školského vzdelávacieho programu Sluţby 

Kód a názov ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a sluţby 

Kód a názov učebného odboru 6323 6 hotelová akadémia 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺţka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia  denná 
 

Charakteristika absolventa 

Absolvent päťročného študijného odboru 6323 6 hotelová akadémia po ukončení štúdia úspešne 
vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného  stredného odborného 
vzdelania. Bude ovládať zásady správnej výţivy, ale aj podstatu rôznych liečivých diét, získa prehľad 
o obsahu základných ţivín, vitamínov, minerálnych látok v jednotlivých skupinách potravín, bude 
vedieť určiť ich biologickú a energetickú hodnotu, oboznámi sa so zásadami ich uskladnenia 
a s moţnosťami ich pouţitia pri úprave jedál. Získa zručnosti v základných technologických postupoch 
v úprave pokrmov, v správnej kombinácii pokrmov, v zostavovaní jedálnych lístkov s rešpektovaním 
zásad racionálnej výţivy, ďalej vo výpočte ceny kaţdého pokrmu a v organizácii pracovných činností 
tak, aby zákazníci dostali jedlá v poţadovanej kvalite a úprave. Osvojí si v praxi zásady  bezpečnej 
a hygienickej práce, získa vedomosti a zručnosti z pravidiel spoločenského správania pri styku so 
zákazníkom, z techniky stolovania, obsluhy a podávania jedál a nápojov na úrovni jednoduchej aj 
zloţitej obsluhy pri osobitných príleţitostiach  a osvojí si špecifiká obsluhy hostí zo zahraničia. 
Zdokonalí sa v zručnostiach pri podávaní nápojov, rozšíri si znalosti o jednotlivých druhoch nápojov. 
Získa základné vedomosti o kongresovom cestovnom ruchu doma a vo svete, o základných 
kongresových sluţbách a kongresových zariadeniach a získa základné zručnosti v zabezpečovaní 
kongresových sluţieb. Prehĺbi si vedomosti a zručnosti v oblasti gastronómie jednotlivých národov, 
bliţšie spoznajú krajinu, získajú geografické vedomosti o krajine z hľadiska cestovného ruchu, osvoja 
si vedomosti o spôsobe podávania jedál a nápojov a osobitosti stolovania v jednotlivých krajinách. 
Absolvent bude vedieť uplatňovať teoretické vedomosti, pouţívať správne technologické postupy, 
dodrţiavať hygienické zásady podľa HACCP a zásady BOZP a PO, riadiť a organizovať činnosti na 
zabezpečenie plynulej prevádzky spoločného stravovania, prejednať a riešiť reklamácie zákazníkov, 
vykonávať pokladničné operácie, zmenárenskú činnosť, prijímať objednávky od zákazníkov, jednať 
s inšpekčnými orgánmi. 

 V rámci pracovnej pozície sú na absolventa kladené veľmi vysoké poţiadavky na krátkodobú pamäť, 
schopnosť pracovať v tíme a schopnosť sociálneho kontaktu. Vysoké nároky sú dané aj na rozsah 
zrakového poľa, priestorové videnie, rozlišovanie zvuku, udrţiavanie rovnováhy, rozlišovan ie 
čuchových podnetov, rozdelenie pozornosti, praktické myslenie, písomný a slovný prejav, 
prispôsobivosť, flexibilitu, sebakontrolu, sebaovládanie, samostatnosť, kultivovanosť vystupovania 
a vzhľadu, istotu a pohotovosť vystupovania. Poţiadavky sú kladené aj na rozlišovanie farieb 
a farebných odtieňov, rozlišovanie chuti, samostatné myslenie a odolnosť voči senzorickej záťaţi. 
Absolventi sa uplatnia v pracovných pozíciách v pohostinstve, hoteloch, gastronómii a cestovnom 
ruchu ako čašník, servírka, hlavný čašník, barman, prevádzkar, vedúci závodu spoločného 
stravovania, súkromný podnikateľ v oblasti cestovného ruchu a spoločného stravovania.  

 

 

Absolventi  študijného odboru 6323 6 hotelová akadémia získajú schopnosť komunikovať v dvoch 
cudzích jazykoch, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine, aktívne sa zapájať do diania 
spoločnosti a svoje vedomosti  a zručnosti priebeţne aktualizovať. Budú schopní prijímať 
zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získajú 
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zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Naučia sa efektívne vyuţívať informačné 
a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci. 

Po ukončení štúdia získavajú absolventi študijného odboru hotelová akadémia: výučný list (ak 
vykonajú záverečnú skúšku, ktorá je dobrovoľná a podmienená počtom odpracovaných hodín na 
odbornej praxi a laboratórnych cvičeniach) a vysvedčenie o maturitnej skúške. Po úspešnom ukončení 
štúdia môţe pokračovať v štúdiu na úrovni ISCED 5. Svoju kvalifikáciu môţe zvyšovať rôznymi 
vzdelávacími cestami,  prípadne môţe získať aj inú kvalifikáciu ako je kvalifikácia v danom študijnom 
odbore.  

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 študijného odboru garantované získanie aktuálnych vedomostí, zručností 
a kompetencií v závislosti od potrieb zamestnávateľov. 

Kompetencie absolventa  

Absolvent študijného odboru hotelová akadémia po absolvovaní vzdelávacieho programu disponuje 
týmito kompetenciami: 

Kľúčové kompetencie 

a) Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti 
                    Absolventi študijného odboru hotelová akadémia majú: 

- rozumieť beţnému a odbornému ústnemu a písomnému prejavu, 
- komunikovať zreteľne  a kultivovane na primeranej odbornej úrovni, 
- formulovať svoje myšlienky zrozumiteľne a súvisle, v písomnom prejave prehľadne 

a jazykovo správne,   
- ovládať komunikáciu v dvoch cudzích jazykoch  pre pracovné uplatnenie podľa 

potrieb a charakteru príslušnej odbornej kvalifikácie,  
- chápať výhody ovládania cudzích jazykov pre ţivotné a spoločenské uplatnenie 

a prehlbovať svoju jazykovú spôsobilosť, 
- spracovávať beţné  administratívne písomnosti a pracovné dokumenty, 
- pouţívať odbornú terminológiu a symboliku, 
- vyjadrovať sa a vystupovať v súlade so zásadami kultúry prejavu a správania sa, 
- vyuţívať svoje vedomosti pri riešení beţných problémových situácií, jednať s ľuďmi 
- ovládať prácu s príručkami, učebnicami, odborným textom a primerane ich 

interpretovať, 
- ovládať uţívateľské operácie na počítači  na úrovni spotrebiteľa a vnímať digitálnu 

gramotnosť ako východisko pre  celoţivotné vzdelávanie, 
- rozvíjať svoju tvorivosť, schopnosť pracovať v tíme, 
- vyuţívať informačné zdroje  poskytujúce prístup k informáciám a príleţitostiam na 

vzdelávanie v celej Európe. 
 

b) Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti 
                   Absolventi študijného odboru hotelová akadémia majú: 

- posudzovať reálne svoje fyzické a duševné moţnosti, odhadovať dôsledky svojho 
konania a správania sa v rôznych situáciách, 

- vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém  a postoje, 
- určovať  váţne nedostatky a kvality vo vlastnom učení sa, pracovných výkonoch 

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

orientácie a ţivotných podmienok, 
- reagovať adekvátne na hodnotenie svojho vystupovania a spôsobov správania zo 

strany iných ľudí, prijímať rady a kritiky,  
- plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snaţiť sa ich vylepšovať formou 

vyuţívania sebakontroly, sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania, 
- overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých, 
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- zmerať vlastnú činnosť na dodrţiavaní osobnej zodpovednosti a dosiahnutie 
spoločného cieľa v pracovnom kolektíve, 

- mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, 
byť si vedomí dôsledkov nezdravého ţivotného štýlu a závislostí, 

- prijímať a zodpovedne plniť dané úlohy, 
- predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti 

posudzovať návrhy druhých,  
- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným 

konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.  
 

c) Schopnosť tvorivo riešiť problémy 

        Absolventi študijného odboru hotelová akadémia majú: 

- vyuţívať zrozumiteľné návody na objasňovanie podstaty  problému, 
- pochopiť zadanie úlohy alebo určiť jadro problému a získať informácie potrebné 

k riešeniu, navrhnúť jednoduchý spôsob riešenia, zdôvodniť ho, vyhodnotiť a overiť 
správnosť zvoleného postupu a dosiahnutých výsledkov, 

- uplatňovať pri riešení problému rôzne jednoduché metódy myslenia a myšlienkových 
operácií, 

- zhodnotiť význam informácií, zhromaţďovať  a vyuţívať ich pre optimálne riešenie 
základných pracovných problémových situácií, zvaţovať výhody a nevýhody 
navrhovaných riešení, 

- vybrať správny (optimálny) postup na realizáciu riešenia a dodrţiavať ho, 
- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi. 

  
           d)     Podnikateľské spôsobilosti 

                          Absolventi študijného odboru hotelová akadémia majú: 

- mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, 
uvedomovať si význam celoţivotného učenia a byť pripravený prispôsobovať sa 
k zmeneným pracovným podmienkam, 

- vyuţívať k učeniu rôzne informačné zdroje, vrátane skúseností iných a svoje vlastné, 
- sledovať a hodnotiť vlastný úspech vo svojom učení sa, prijímať hodnotenie výsledkov 

svojho učenia zo strany iných ľudí, 
- poznať moţnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne vo svojom odbore 
- mať prehľad o moţnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore, cieľavedome 

a zodpovedne rozhodovať o svojom profesionálnom raste, 
- mať reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, o poţiadavkách 

zamestnávateľov na pracovné činnosti a vedieť ich porovnávať so svojími 
predstavami a reálnymi predpokladmi, 

- interpretovať základné informácie o prieskume trhu, reklame a cieľoch podnikania, 
- vedieť získavať a vyhodnocovať informácie o pracovných a vzdelávacích 

príleţitostiach,  
- vyuţívať poradenské a sprostredkovateľské sluţby tak v oblasti sveta práce, ako aj 

v oblasti vzdelávania, 
- primerane komunikovať s potenciálnymi zamestnávateľmi, prezentovať svoj odborný 

potenciál a svoje odborné ciele,     
- vedieť vystihnúť podstatu, realitu, fakty, predvídať dôsledky, 
- poznať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť zaujať kritické postoje, prijímať kritiku 

druhých, 
- poznať všeobecné práva a povinnosti zamestnávateľov a pracovníkov, 
- poznať vlastné chyby a byť schopný sebareflexie, 
- identifikovať a riešiť aj sporné problémy (nevyhýbať sa ich riešeniu), 
- robiť aj nepopulárne, ale správne  opatrenia a rozhodnutia, 
- chápať podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych, 

ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických aspektoch súkromného 
podnikania, 

- dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príleţitosti v súlade s realitou 
trhového prostredia, svojimi predpokladmi a ďalšími moţnosťami.   
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e) Spôsobilosť vyuţívať informačné technológie 

     Absolventi študijného odboru hotelová akadémia majú: 

- ovládať počítač,  poznať jeho základné časti  a jednoduchý spôsob jeho obsluhy, 
- pochopiť základné informácie o štruktúre a fungovaní počítača,  
- pracovať s jednoduchými základnými a aplikačnými funkciami programu potrebnými 

pre výkon povolania, 
- ovládať obsluhu  periférnych zariadení potrebných pre činnosť pouţívaného 

programu, 
- učiť sa pouţívať nové jednoduché aplikácie,  
- komunikovať elektronickou poštou, vyuţívať jednoduché prostriedky online a offline 

komunikácie, 
- vyhľadávať jednoduché informačné zdroje a informácie z otvorených zdrojov,  
- ovládať základy  grafického znázorňovania a vedieť ich podľa potreby vyuţiť 

v praktickom ţivote, 
- evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol vyuţívať pri práci, 
- chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním, 
- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať 

k získaným informáciám a byť mediálne gramotný. 

g) Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

      Absolventi študijného odboru hotelová akadémia majú: 

- rozumieť podstate sveta a spoločnosti na primeranej úrovni, 
- rešpektovať, ţe telesná, citová, rozumová i vôľová zloţka osobnosti sú rovnocenné 

a vzájomne sa dopĺňajú,  
- konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom záujme, ale 

aj vo verejnom záujme, 
- dodrţiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne špecifiká, 

vystupovať proti neznášanlivosti, xenofóbií a diskriminácií,  
- konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, 

prispievať k uplatňovaniu hodnôt demokracie, 
- uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať 

s toleranciou k identite druhých,  
- zaujímať sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete,  
- rešpektovať rôzne názory na svet, 
- chápať význam ţivotného prostredia pre človeka a konať v duchu udrţateľného 

rozvoja, 
- uznávať hodnotu ţivota, uvedomovať si zodpovednosť za vlastný ţivot 

a spoluzodpovednosť  pri ochrane ţivota a zdravia iných, 
- uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť 

v európskom a svetovom kontexte, 
- podporovať hodnoty miestnej, národnej, európskej a svetovej kultúry a mať k nim 

vytvorený pozitívny vzťah, 
- orientovať sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho rozvoja, etnických, 

rasových a náboţenských konfliktov, terorizmu, 
- pochopiť pojmy: spravodlivosť, ľudské práva, zodpovednosť a aplikovať ich 

v globálnom kontexte. 

Všeobecné kompetencie 

             Absolventi študijného odboru hotelová akadémia majú: 

- 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, vyuţívať 
vedomostí o tvarosloví, 

- pouţívať adekvátnu slovnú zásobu vrátane príslušnej odbornej terminológie, 
- orientovať sa v základnej výstavbe textu, prezentovať a obhajovať svoje stanoviská, 
- vedieť poloţiť otázku a správne formulovať odpovede, 
- vyjadrovať postoje neutrálne, pozitívne (pochvala) a negatívne (kritika, polemika), 
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- vyjadrovať sa vecne správne,  jasne a zrozumiteľne, 
- odborne sa vyjadrovať o javoch vo svojom odbore, 
- samostatne získavať potrebné informácie z dostupných zdrojov, triediť ich a kriticky k nim 

pristupovať, 
- mať prehľad o dennej tlači a tlači podľa svojho záujmu, 
- komunikovať v dvoch cudzích jazykoch v rámci základných tém, 
- schopnosť vymieňať si informácie a názory v dvoch cudzích jazykoch týkajúce sa 

základných všeobecných a odborných tém ústnym a písomným prejavom, 
- schopnosť zvoliť si adekvátnu komunikačnú stratégiu a jazykové prostriedky, zrozumiteľne 

vyjadrovať hlavné myšlienky v cudzom jazyku, 
- vyuţívať text ako poznanie a prostriedok na skvalitnenie jazykových spôsobilostí, 
- pracovať so slovníkom, jazykovými a inými príručkami, internetom a ďalšími zdrojmi 

informácií, 
- poznať a rešpektovať tradície, zvyky a odlišnosti sociálnej a kultúrnej hodnoty iných 

národov a jazykových oblastí,    
- ovládať základné ekologické súvislostí a postavenie človeka v prírode, zdôvodniť 

nevyhnutnosť udrţateľného rozvoja, 
- posúdiť chemické látky z hľadiska nebezpečnosti a ich vplyvu na ţivé organizmy. 
- vysvetliť etické normy súvisiace so ţivotom a zdravím, 
- charakterizovať etiku práce, 
- vyuţívať vedomosti a spôsobilosti v praktickom ţivote pri riešení otázok svojho politického 

a občianskeho rozhodovania, hodnotenia a správania, 
- konať zodpovedne a prejavovať občiansku aktivitu, váţiť si demokraciu a slobodu,  
- vyuţívať matematické poznatky v praktickom ţivote, 
- osvojiť si poznatky a špeciálne činnosti podporujúce úpravu porúch zdravia, 
- osvojiť si základy zdravovedy a fyziológie ľudského tela, 
- osvojiť si zásady správnej výţivy a zdravého ţivotného štýlu, 
- zorganizovať si pohybový reţim a program vlastných pohybových aktivít ako súčasť 

ţivotného štýlu, 
- preukázať pohybovú gramotnosť k osobnému športovému výkonu. 

 
 

Odborné kompetencie 

b) Poţadované vedomosti 
            Absolventi študijného odboru hotelová akadémia majú:  

- aktívne pouţívať 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, ţivnostenského, 

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 vyuţívaním poznatkov  

technologických normách, 
- ovládať zásady tvorby nových receptúr s vyuţitím gastronomických pravidiel 
- mať vedomosti o ovládať predpisy o uchovávaní vzoriek výrobkov 
- ovládať poznatky o charakteristike a technologických postupoch beţných 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 a stolovaní 
- 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 vyuţívať osvojené 

pojmy pri riešení praktických úloh, 
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- mať vedomosti o potravinách, o ich zloţení, akosti, získavaní a spracovaní a ostatnej 
manipulácii s ohľadom na zdravie človeka, 

- vedieť pouţívať techniku, poznať strojové a technické vybavenie a zariadenie  
prevádzok,   

- mať vedomosti o správnom ţivotnom štýle človeka,  
- vedieť zásady správnej výrobnej praxe, 
- poznať špecifickú problematiku vo svojom odbore, aplikovať vedomosti v priamom 

kontakte so zákazníkmi, 
- samostatne rozhodovať o pracovných problémoch. 

b) Poţadované zručnosti 
                   Absolventi študijného odboru hotelová akadémia majú: 

- 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 dodrţaním hygienických zásad a zásad 
bezpečnosti práce na prevádzke, 

- voliť správne technologické postupy práce, pripraviť pracovisko, pracovné prostriedky 
a predmety, pripravovať a predpripravovať suroviny na prácu 

- zabezpečovať beţnú údrţbu pracovných prostriedkov, ktoré pouţíva, 
- preukázať základné uţívateľské práce s výpočtovou technikou, 
- vykonávať pracovné činnosti tak, aby nenarušoval ţivotné prostredie, 
- udrţiavať estetickú úroveň pracovného prostredia, estetiku výrobkov 
- dodrţiavať základné zásady rokovania so zákazníkmi a spolupracovníkmi, 
- vykonávať základné spôsoby zmyslových skúšok akosti surovín a tovarov, 
- pracovať s predpismi HACCP o preberaní a výdaji tovaru a reklamácii, 
- orientovať sa v nových technológiách a výrobkoch, 
- prijímať a registrovať objednávky a podávať informácie o jedlách a nápojoch, 
- obsluhovať strojové a tepelné zariadenia a dodrţiavať BOZP 
- pracovať s registračnou pokladňou, inkasovať a robiť vyúčtovanie, 
- uplatniť v práci správnu techniku prípravy a podávania jedál a nápojov, pripraviť 

základné druhy miešaných nápojov, šalátov a špeciálnych jedál pred hosťom 
- obsluhovať pri osobitných druhoch slávnostného stolovania, 

c)   Poţadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti    

      Absolventi študijného odboru hotelová akadémia majú disponovať: 

- manuálnou zručnosťou v činnostiach konkrétneho odboru,  adaptabilitou, kreativitou, 
disponibilitou, spoľahlivosťou, trpezlivosťou, dôslednosťou a presnosťou, 
schopnosťou spolupracovať, sebadisciplínou, mobilitou, schopnosťami pracovať 
v tíme,  budovaním imidţu firmy, pozitívnym kontaktom so zákazníkom, samostatnou 
prácou, dodrţovaním predpisov o ochrane spotrebiteľa, dodrţiavaním firemnej kultúry, 
flexibilitou, profesionálnou hrdosťou, zodpovednosťou za zverený majetok, 
schopnosťou riešiť konfliktné situácie, 

- poţadovaným 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 záťaţi, 
- krátkodobou pamäťou, praktickým a samostatným myslením a rozdeľovaním 

pozornosti. 
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4.2.7 UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6323 6 HOTELOVÁ AKADÉMIA 

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP 
 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola obchodu a sluţieb, Ul.Z. Kodálya 765,924 47 Galanta 

Názov ŠkVP Sluţby 

Kód a názov  ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a sluţby  

Kód a názov učebného odboru 6323 6 hotelová akadémia    

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺţka štúdia 3 roky 

Forma štúdia Denná 

iné vyučovací jazyk – slovenský 

Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program 

Vzdelávacie oblasti 
Obsahové štandardy 

Minimálny počet týţdenných 
vyučovacích hodín celkom 

Vyučovací predmet Počet týţ. vyučovacích 
hodín celkom 

Disponibilné hodiny 

Jazyk a komunikácia 12,5 Všeobecné vzdelávanie – povinné predmety 83  

Zdokonaľovanie jazykových vedomostí a zručnosti  
 

3,5 

 
 
Slovenský jazyk a literatúra 

 
16 

 
 Komunikácia a slohová výchova 

Práca s textom a získavanie informácií 

Rečové zručnosti  
 

9 

 
 
Anglický jazyk 

 
 

22 

 
 
 
 
 

Jazykové prostriedky 

Komunikačné situácie 

Poznatky o krajinách študovaného jazyka 

Rečové zručnosti  
 

0 

 
Základy druhého cudzieho jazyka- nemecký jazyk 

 
15 

 

Jazykové prostriedky 

Komunikačné situácie 

Poznatky o krajinách študovaného jazyka 

Človek, hodnoty a spoločnosť  2    

Etická výchova/Náboţenská výchova  1 Etická výchova/Náboţenská výchova 2  

Človek v ľudskom spoločenstve  
 

1 

Dejepis 
 

 
2 

 

Človek ako občan Občianska náuka  3  

Človek a právo 

Človek a ekonomika 

Človek a príroda 1    

Biologické a ekologické vzdelávanie   
Človek a príroda  

 
3 

 

Základy ekológie 

Človek a ţivotné prostredie 

Základy biológie  Biológia   

Mechanika    
 
Fyzika  

  

Termika 

Elektrina a magnetizmus 

Vlnenie a optika 

Fyzika atómu 

Vesmír 

Všeobecná chémia   
Chémia 

 
0 

 

Anorganická chémia 

Organická chémia 

Biochémia  

Matematika a práca s informáciami 1    

Operácie s reálnymi číslami   
 

 
 

 

Výrazy a ich úprava 
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Riešenie rovníc a nerovníc  
 

 
 Funkcie  

   
Matematika  

 
6 

 
  

Planimetria 

Výpočet povrchov a objemov telies 

Práca s údajmi  Informatika 4 2 

Zdravie a pohyb 6    

Zdravie, telo a poruchy zdravia   
Telesná a športová výchova 

 
10 

 

Zdravý ţivotný štýl 

Pohybová výkonnosť a zdatnosť 

Športové činnosti pohybového reţimu 

Ekonomické vzdelávanie 3 Odborné vzdelávanie – povinné predmety 82  

Základné ekonomické pojmy   
 
 
 
Ekonomika  

 
 
 
 

8 

 

Podnikanie a podnikateľ 

Podnik, majetok podniku a hospodárenie podniku 

Peniaze, mzdy, dane a poistné 

Zamestnanci  

Medzinárodný trh práce 

Voľba povolania     
 Osobný manaţment  

Pracovné právo  

Bezpečnosť práce 

Komunikácia  2    

Základné pojmy   
Komunikácia 

 
0 

 

Získavanie informácií 

Poskytovanie informácií 

Elektronická komunikácia 

Technické a technologické vzdelávanie 9   8 

Základné technické a technologické pojmy  Technika obsluhy 11  

Suroviny a materiál Technológia prípravy pokrmov 8  

Základné technologické postupy Náuka o potravinách 3  

Náuka o výţive 2  

Náuka o nápojoch 4  

Medzinárodná gastronómia 3  

prax a), f) 18  

Administratíva a korešpondencia 4  

Geografia cestovného ruchu 4  

Hotelový a gastronomický manaţment 5  

Účtovníctvo 6  

Sluţby cestovného ruchu 2  

Ekonomické cvičenia 2  

Technologické a technické vybavenie Matematika v odbore 2  

Praktická príprava     

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci      

Pracovné činnosti vo výrobných, obchodných, odbytových strediskách a strediskách sluţieb 

Pracovné stroje, zariadenia a inventár výrobných, obchodných, odbytových stredísk a stredísk sluţieb 

Príprava finálnych produktov 

Základné pravidlá spoločenského správania 

Administratívne práce v prevádzke 

Disponibilné hodiny 15 Voliteľné predmety 0  
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CELKOM 99  165  

Ochrana človeka a prírody  Ochrana človeka a prírody   

Teoretická príprava    

Praktický výcvik    

Telovýchovno-výcvikový kurz 

Plávanie   Telovýchovno-výcvikový kurz   

Lyţovanie    
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Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola obchodu a sluţieb 
Ul. Z. Kodálya č. 765,  924 47  Galanta 

Názov ŠkVP Sluţby 

Kód a názov  ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a sluţby  

Kód a názov učebného odboru 6323 6 hotelová akadémia    

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺţka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy štátna 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Kategórie a názvy 
vyučovacích predmetov 

Počet týţdenných vyučovacích hodín v ročníku  

1. 2. 3. 4. 5. Spolu 

Všeobecnovzdelávacie 
predmety 

19 19 17 14 14 83 

slovenský jazyk a 
literatúra a) 

4 3 3 3 3 16 

anglický jazyk  a) 3 4 5 5 5 22 

nemecký jazyk a) 3 3 3 3 3 15 

občianska náuka  1 1 1 - - 3 

etická 
výchova/náboţenská 
výchova a) 

1 1 - - - 2 

dejepis 1 1 - - - 2 

Človek a príroda 1 1 1 - - 3 

matematika a) 2 2 2 - - 6 

informatika a) 1 1 - 1 1 4 

telesná a športová 
výchova d) 

2 2 2 2 2 10 

Odborné predmety 14 14 16 19 19 82 

Technika obsluhy 4 3 4 - - 11 

Technológia prípravy 
pokrmov 

5 1 2 - - 8 

Náuka o potravinách 3 - - - - 3 

Náuka o výţive 2 - - - - 2 

Náuka o nápojoch - - - 2 2 4 

Medzinárodná 
gastronómia 

- - - 2 1 3 

prax a), f) - 6 6 6 – 18 

ekonomika - 2 2 2 2 8 

Administratíva a 
korešpondencia 

- 2 2 - - 4 

Geografia cestovného 
ruchu 

- - - 2 2 4 

Hotelový a gastronomický 
manaţment 

- - - 2 3 5 

Účtovníctvo - - - 3 3 6 

Sluţby cestovného ruchu - - - - 2 2 

Ekonomické cvičenia - - - - 2 2 

Matematika v odbore - - - - 2 2 

Voliteľné predmety e) 0   0 0 0 

       

Spolu 33 33 33 33 33 165 

Účelové kurzy       

Ochrana človeka a prírody 
i) 

      

Telovýchovno-výcvikový 
kurz j) 

      

 

29  



 

 62 

 

 

Školský vzdelávací program - Sluţby  
 

Prehľad vyuţitia týţdňov  

Činnosť 
1. ročník 2.ročník 3.ročník 4. ročník 5. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33     

Záverečná skúška      

Časová rezerva(účelové kurzy, 
opakovanie učiva, exkurzie, 
výchovno-vzdelávacie akcie ai.)  

     

Účasť na odborných akciách      

Spolu týţdňov      

 

 

Poznámky k učebnému plánu:  

  

a) Trieda sa môţe deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy. 

b) Predmety etická výchova/náboţenská výchova sa vyučujú podľa záujmu ţiakov v skupinách 
najviac 20 ţiakov minimálne v rozsahu 1 týţdennej vyučovacej hodiny v 1. ročníku. Predmety nie 
sú klasifikované, na vysvedčení a v katalógovom liste ţiaka sa uvedie „absolvoval/-a“.  

c) Predmet Občianska náuka sa v učebných odboroch  realizuje minimálne v rozsahu 1 týţdennej 
vyučovacej hodine v 1 ročníku. Predmet je klasifikovaný.  

d) Predmet telesná výchova moţno vyučovať 1 hodinu týţdenne aj v popoludňajších hodinách 
a spájať ju do viachodinových celkov. Súčasťou vyučovania môţe byť aj týţdenný výchovno-
výcvikový kurz v 1. a/alebo druhom ročníku.   

e)    Ţiaci si môţu podľa záujmu a potrieb vybrať 2 voliteľné predmety v 1. ročníku, 1 alebo 2 
voliteľné predmety v 3 ročníku. Na štúdium voliteľných predmetov moţno vytvárať skupiny ţiakov 
z rôznych tried alebo ročníkov. Klasifikujú sa predmety 2. cudzí jazyk a špeciálna obsluha. 
Ostatné voliteľné predmety sú neklasifikované. Na vysvedčení a v katalógovom liste ţiaka sa 
uvedie „absolvoval/-a“.  

f)    Odborný výcvik sa realizuje podľa súčasne platnej legislatívy v rozsahu minimálne 1520 hodín 
za  štúdium, čo je podmienkou vykonania záverečnej skúšky.  

g)    Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie 
poţadovaných praktických zručností a činností formou cvičení (v laboratóriách, dielňach, 
odborných učebniach, cvičných firmách a pod.) a odborného výcviku. Na cvičeniach a odbornom 
výcviku sa môţu ţiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci a na hygienické poţiadavky podľa platných predpisov. Počet ţiakov na jedného majstra 
odbornej výchovy je stanovený  platnou legislatívou.   

h)    Ţiaci v kaţdom ročníku absolvujú exkurzie (1 aţ 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie, 
upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou 
výchovno-vzdelávacieho procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet 
najviac súvisí s obsahom exkurzie.  

i) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania ţiakov učebných odborov stredných odborných škôl 
v SR je učivo „Ochrana človeka a prírody“. Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami 
a samostatným kurzom na ochranu človeka a prírody. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku 
priamo v teréne. Samostatný kurz je organizovaný v 3. ročníku a  je súčasťou plánu práce školy.  

j) V 1. a 2. ročníku je súčasťou vyučovania týţdenný telovýchovno-výcvikový kurz. Účelové kurzy 
sa realizujú v rámci sedemtýţdňovej časovej rezervy v školskom roku. Plavecký výcvik sa 
realizuje 5 dní (7 hodín denne) v 1. ročníku. Lyţiarsko-výcvikový kurz sa organizuje v rozsahu 5 
dní (7 hodín denne) v 2. ročníku.  

k) Záverečná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy. 
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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       

občianska náuka        

etická/náboţenská  výchova       

dejepis       

Človek a príroda       

matematika       

informatika       

telesná a športová výchova       

Povinné odborné predmety   

Technika obsluhy       

Technológia prípravy pokrmov       

Náuka o potravinách       

Náuka o výţive       

Náuka o nápojoch       

Medzinárodná gastronómia       

prax a), f)       

ekonomika       

Administratíva a korešpondencia       

Geografia cestovného ruchu       

Hotelový a gastronomický manaţment       

Účtovníctvo       

Sluţby cestovného ruchu       

Ekonomické cvičenia       

Matematika v odbore       

Účelové kurzy  

Ochrana človeka a prírody       

Telovýchovno-výcvikový kurz       

Kľúčové kompetencie predstavujú spoločne uplatňované zásady a pravidlá pri vybraných postupoch, metódach 
a formách práce, pri organizovaní rôznych slávnostných alebo výnimočných príleţitostí, akcií alebo  aktivít, mali 
by podporovať a rozvíjať aktivitu, tvorivosť, zručnosť, učenie ţiaka. Výchovné a vzdelávacie stratégie (ďalej len 
„VVS“) nie sú formulované ako ciele, konkrétne metódy, postupy, pokyny alebo predpokladané výsledky ţiakov, 
ale predstavujú spoločný postup, prostredníctvom ktorého by učitelia doviedli ţiakov k vytváraniu alebo ďalšiemu 
rozvoju kľúčových kompetencií.  

VVS sú v našom školskom vzdelávacom programe stanovené pre kaţdý vyučovací predmet a pre vybrané 
kľúčové kompetencie tak, ako to ukazuje tabuľka. Táto stratégia bola odsúhlasená všetkými predmetovými 
komisiami na škole.   
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4.2.8 MATERIÁLNE PODMIENKY 

Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na ulici Zoltána Kodálya 765 v Galante. 
Normatív vybavenosti odborných učební, tried a pracovísk praktického vyučovania je v súlade 
s Normatívom MŠ SR základného vybavenia pracovísk praktického vyučovania pre študijný odbor 
6323 6 hotelová akadémia. 

Kapacita školy: 

Školský manaţment: 
- kancelária riaditeľa školy,   
- kancelária pre zástupcov riaditeľa školy pre TV,  
- kancelária pre zástupcu riaditeľa školy pre  OV, 
- kancelária pre sekretariát, 
- kabinet pre výchovného poradcu, 
- zasadacia miestnosť pre pedagogickú radu. 

Pedagogickí  zamestnanci školy: 
- zborovňa pre pedagogických pracovníkov,  
- kabinety  pre učiteľov, 
- triedy pre teoretické a odborné vyučovanie ţiakov, 
- telocvičňa a posilňovňa. 

Nepedagogickí zamestnanci školy: 
- kancelárie pre ekonómov a správcu, bezpečnostného technika a hospodára  
- príručný sklad s odkladacím priestorom,  
- dielňa, 
- kotolňa, 
- sklad učebníc, 
- archív. 

Ďalšie priestory: 
- školská jedáleň,  
- hygienické priestory (WC, sprchy), sociálne zariadenia, šatne, 
- sklady učebných pomôcok a didaktickej techniky, 
- sklady náradia, strojov a zariadení, 
- sklady materiálov, surovín a polotovarov, 
- kniţnica. 
 

Makrointeriéry: 

- školská budova, 
- školský dvor, 
- školské ihrisko. 

Pracoviská praktického vyučovania : 

- odborné učebne – stolovne, 

- odborné učebne na prípravu pokrmov, 

Vyučovacie interiéry 

- klasické triedy - učebne pre teoretické vyučovanie /24/ 
- odborná učebňa informatiky /3/ 
- odborná učebňa jazykov /3/ 
- odborná učebňa techniky administratívy /2/ 
- odborná učebňa pre stolovanie /2/ 
- odborná učebňa pre technológiu prípravy pokrmov /2/ 
- odborná učebňa etickej výchovy 
- telocvičňa  

Vyučovacie exteriéry 

- školské ihrisko 

Zmluvné pracoviská odbornej praxe  
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- Reštaurácia Taverna Galanta, 

-  Reštaurácia Amazona Šaľa,  

- Reštaurácia Romantik Dolná Streda, 

-  Hotel Tevel Sládkovičovo,  

- Reštaurácia Wien Čierny Brod,  

- Reštaurácia Gazdovský dvor Galanta,  

- Hotel Senec Senecké jazerá,  

- Hotel Hradná brána Devín Bratislava, 

- Zahraniční partneri. 
 

Personálne podmienky 

 Poţiadavky na manaţment školy, ktorý realizuje školský vzdelávací program je 
v súlade s poţiadavkami odbornej a pedagogickej spôsobilosti a s kvalifikačnými 
predpokladmi, ktoré sú nevyhnutné pre výkon náročných riadiacich činnosti podľa 
platných predpisov. 

 Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov 
všeobecnovzdelávacích predmetov, ktorí realizujú školský vzdelávací program je 
v súlade s platnými   predpismi.  Plnenie ďalších kvalifikačných predpokladov 
potrebných pre výkon zloţitejších, zodpovednejších a náročnejších pedagogických 
činnosti sa riadi platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú súlad 
všetkých vzdelávacích a výchovných činností s cieľmi vzdelávania v danom učebnom 
odbore v súlade so štátnym vzdelávacím program. Práva a povinnosti pedagogických 
zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich pedagogickej činnosti 
v rámci platných predpisov.      

 Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov odborných 
predmetov, ktorí realizujú školský vzdelávací program je v súlade s platnými 
predpismi. Plnenie ďalších kvalifikačných predpokladov potrebných pre výkon 
zloţitejších, zodpovednejších a náročnejších pedagogických činnosti sa riadi platnými 
predpismi. Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú súlad všetkých vzdelávacích 
a výchovných činností s cieľmi vzdelávania v danom učebnom odbore v súlade so 
štátnym vzdelávacím programom. Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov 
sú zabezpečené a naplňované po dobu ich pedagogickej činnosti v rámci platných 
predpisov.      

 Plnenie ďalších kvalifikačných predpokladov potrebných pre výkon zloţitejších, 
zodpovednejších a náročnejších pedagogických činnosti sa riadi platnými predpismi. 
Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú súlad všetkých vzdelávacích a výchovných 
činností s cieľmi vzdelávania v danom študijnom odbore v súlade so štátnym 
vzdelávacím programom. Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov sú 
zabezpečené a naplňované po dobu ich pedagogickej činnosti v rámci platných 
predpisov.      

 Odborná spôsobilosť nepedagogických zamestnancov (ekonóm, správca, školník, 
upratovačky a pod.), ktorí sa podieľajú na realizácii školského vzdelávacieho 
programu je v súlade s platnými   predpismi.  Práva a povinnosti nepedagogických 
zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich činnosti v rámci platných 
predpisov.      

 Plnenie poţiadaviek poradenskej činnosti sa riadi platnými predpismi. Výchovný 
poradca je pedagogický zamestnanec, ktorého poslaním je poskytovanie odbornej 
psychologickej a pedagogickej starostlivosti ţiakom, rodičom a pedagogickým 
zamestnancom školy. Prácu výchovného poradcu usmerňujú metodické, pedagogické 
a psychologické centrá. Práca výchovného poradcu a dodrţiavanie všeobecne 
záväzných platných predpisov v oblasti výchovného poradenstva podlieha kontrolnej 
činnosti zo strany zriaďovateľa strednej školy.  Ďalšie práva a povinnosti výchovných 
poradcov vymedzujú vnútorné predpisy školy (pracovný poriadok, vnútorný poriadok 
školy, vnútorný mzdový predpis a pod.).  
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Organizačné podmienky 

 Plnenie stanovenej miery vyučovacej a výchovnej povinnosti vyplýva z platnej legislatívy 
a rámcového učebného plánu štátneho vzdelávacieho programu. Rámcové rozvrhnutie 
obsahu vzdelávania v školských vzdelávacích programoch vychádza zo ŠVP. Stanovené 
vzdelávacie oblasti a ich minimálne počty hodín boli v tomto programe dodrţané a sú 
preukázateľné. Vzdelávanie a príprava ţiakov je organizovaná ako päťročné štúdium.  

 Teoretické a praktické vzdelávanie a príprava prebieha denne. Vyučovanie začína o 8,00 
hodine . Organizácia školského roka sa riadi podľa pedagogicko-organizačných pokynov 
v danom školskom roku. 

 Plnenie  školskej legislatívy vzhľadom na organizáciu a priebeh školského vzdelávacieho 
programu vo väzbe na teoretické vyučovanie a odbornú prax je v súlade.  Výchovno-
vzdelávací proces sa riadi Zákonom o výchove a vzdelávaní (školský zákon).  

 Odborná prax sa realizuje v rozsahu stanovenom v učebnom pláne a  vykonáva sa na škole 
a v zmluvných zariadeniach. Výučba prebieha pod vedením učiteľov odborných predmetov a 
inštruktorov poverených zamestnávateľmi. Všetky pracoviská majú vybavenie pracoviska 
podľa Normatívu základného vybavenia MŠ SR a  zmluvné pracoviská majú základné 
štandardné vybavenie. Odborná prax  nadväzuje na teoretické vyučovanie a realizuje sa na 
laboratórnych cvičeniach a v blokoch na konci alebo na začiatku školského roka u zmluvných 
partnerov.   

 Vzdelávanie a príprava sa riadi podľa Školského poriadku. Zabezpečuje jednotnosť v celom 
výchovno-vzdelávacom procese. Upravuje pravidlá správania sa ţiakov v teoretickom  a 
praktickom vyučovaní. Obsahuje tieţ práva a povinnosti ţiakov. Školský poriadok je súčasťou 
Organizačného poriadku školy a Pracovného poriadku školy a riadi sa podľa nich. Ţiaci sa 
oboznamujú so Školským poriadkom, s BOZP a PO kaţdý rok na prvej vyučovacej hodine 
prvý deň školského roka. Táto skutočnosť je zaznamenaná  v triednych knihách . 

 Na začiatku kaţdého školského roka sú plánované stretnutia s rodičmi prvákov, na ktorých sa 
zoznamujú s učiteľmi, s rodičmi ţiakov v triede, získavajú informácie o škole, o jej štýle práce, 
organizácii vyučovania a odbornej praxe, metódach a prostriedkoch hodnotenia, plánovanými 
aktivitami na škole a s osobitnými predpismi odbornej praxe. Sú oboznámení s ich 
povinnosťami, právami a postupmi, školským poriadkom. Zároveň majú moţnosť prezrieť si  
školu. Okrem týchto stretnutí sa kaţdoročne organizuje Deň otvorených dverí.  

 Hodnotenie a klasifikácia ţiakov sa riadi Metodickým usmernenia č. 15/2006- R a je súčasťou 
školského vzdelávacieho programu. O všetkých kritériách hodnotenia a výchovných 
opatreniach sú rodičia i ţiaci vopred informovaní. 

 Ukončovanie štúdia a organizácia záverečnej  a maturitnej skúšky sa riadi platnými 
legislatívnymi predpismi. Záverečná skúška sa skladá z písomnej, praktickej a ústnej časti. 
Úspešní absolventi získajú výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške . Maturitná skúška 
sa skladá z písomnej formy externej a internej časti, z praktickej formy a z ústnej formy 
internej časti. Absolventi získajú vysvedčenie o maturitnej skúške. 

 Kurzy, exkurzie, športové akcie sa organizujú podľa platných predpisov a moţností školy 
počas školského roka. Kurzy nevyhnutné pre výkon povolania  vyplývajúce z kompetencií 
(profilu) absolventa  sa môţu vykonávať aj ako súčasť praktickej prípravy. Kurz na ochranu 
človeka a prírody sa organizuje  priebeţne počas roka skupinovou formou  v 6 – 7 hodinových 
celkoch vo všetkých ročníkoch. Telovýchovný výcvikový kurz podľa podmienok  v regióne  
školy moţno   organizovať ako lyţiarsky kurz  skupinovou formou, najlepšie v 1. ročníku.  

 Organizácia exkurzií je súčasťou praktického a teoretického vyučovania a zameriavajú sa na  
poznávanie nových hotelových a gastronomických zariadení, nových výrobných technológií, 
nových materiálov, ekologických stavieb, odpadových technológií, na výstavy a prezentácie  
nových výrobkov. Exkurzie sa vykonávajú v rozsahu minimálne 1 vyučovací deň 
s pedagogickým dozorom  a počtom ţiakov v zmysle platných predpisov.  Odborný obsah  
exkurzií  vyplýva z obsahu učebných osnov odboru  štúdia   a plánuje sa v ročných plánoch 
práce školy. 

 Spolupráca s rodičmi sa realizuje predovšetkým prostredníctvom triednych učiteľov na 
triednych schôdzach ZRPŠ, prostredníctvom výchovného poradcu, manaţmentu školy 
a jednotlivých  vyučujúcich všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov, osobnou 
komunikáciou s rodičmi, prípadne zákonnými zástupcami ţiakov.  

 Súťaţe a prezentácia zručností a odborných spôsobilostí v študijnom odbore sa organizuje na 
školskej úrovni formou jednoduchých triednych súťaţí ako spoločný výstup teoretického 
a praktického vyučovania. Určí sa  obsah, rozsah, úroveň, kritériá hodnotenia, forma práce 
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a prezentácia s prípadným prístupom verejnosti. Ţiaci sa môţu zúčastňovať aj na súťaţiach  
a prezentáciách vo svojom odbore na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.  

 

 
Podmienky bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 

Vytváranie podmienok  bezpečnej a hygienickej práce je organickou súčasťou celého vyučovacieho 
procesu, osobitne praktického vyučovania. Postupuje sa podľa platných predpisov, predpisov HACCP, 
nariadení, vyhlášok, noriem a pod.  Priestory, v ktorých prebieha teoretické a praktické vyučovanie 
musia zodpovedať platným právnym a hygienickým predpisom, vyhláškam, technickým normám.  

Škola zabezpečuje všetky technické a organizačné opatrenia na elimináciu všetkých rizík spojených 
najmä s praktickým vyučovaním. Učitelia odborných predmetov, ţiaci a rodičia sú podrobne s týmito 
rizikami oboznámení. Riziká, ktoré sa nedajú eliminovať sú čiastočne riešené osobnými ochrannými 
prostriedkami. Ich pouţívanie sa dôsledne kontroluje.  

Problematika bezpečnosti a hygieny práce je podrobne popísaná v pracovnom poriadku školy, ako aj 
BOZP je súčasťou školského poriadku. Ţiaci ju musia ovládať a rešpektovať. Vnútorný poriadok školy 
je verejne prístupný v priestoroch školy a na pracoviskách. Prevádzkový poriadok má kaţdý úsek 
školy vypracovaný na vlastné podmienky. Škola má spracovanú Metodickú osnovu vstupného  
školenia bezpečnosti práce, dodrţiavania osobnej hygieny a protipoţiarnej ochrane pre ţiakov 
a učiteľov. Ţiaci sú s predpismi podrobne oboznámení a poučení vţdy v úvodných hodinách 
jednotlivých predmetov, na laboratórnych cvičeniach, na odbornej praxi a vţdy pri prechode z jedného 
pracoviska na druhé. Na  laboratórnych cvičeniach a  na odbornej praxi sa ţiaci zoznamujú s návodmi 
na obsluhu jednotlivých strojov, prístrojov a zariadení a prevádzkovými bezpečnostnými predpismi. 
Záznam o školení sa zaznamenáva do zápisníka BOZP. Obsahom školenia sú aj predpisy 
protipoţiarnej ochrany a normy BOZP pouţívané v študijnom odbore hotelová akadémia. 

 

4.2.9 PODMIENKY VZDELÁVANIA ŢIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI        
POTREBAMI V ŠTUDIJNOM ODBORE 6323 6 HOTELOVÁ AKADÉMIA 

 

 
Názov a adresa školy Stredná odborná škola obchodu a sluţieb 

Ul. Z. Kodálya č. 765,  924 47  Galanta 

Názov školského vzdelávacieho programu Sluţby 

Kód a názov ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a sluţby 

Kód a názov učebného odboru 6323 6 hotelová akadémia 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺţka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia  denná 
 
 

Integrácia ţiakov 

Na základe odporučenia pracovníkov pedagogicko – psychologických poradní a dorastového lekára 
škola vzdeláva aj integrovaných ţiakov, ak inak ich zdravotný stav zodpovedá zdravotným 
poţiadavkám pre zvolené odbory. Ţiaci na základe vypracovaného posudku psychológa postupujú vo 
vyučovaní v odporučených predmetoch podľa individuálneho programu. Úľavy sa týmto ţiakom  
uznávajú aj pri vykonávaní akýchkoľvek skúšok predĺţením času na vypracovanie zadanej práce. 
 

Integrácia ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Tento vzdelávací program je otvorený pre ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Sú to ţiaci, 
ktorí spĺňajú nasledujúce kritériá: 

1. ţiak pochádza z rodiny, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny je najviac vo 
výške ţivotného minima, 

2. aspoň jeden zákonný zástupca ţiaka (rodič) je dlhodobo nezamestnaný, alebo mŕtvy 
3. najvyššie ukončené vzdelanie rodičov je základné, alebo aspoň jeden z rodičov nemá ukončené 

základné vzdelanie, 
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4. neštandardné bytové a hygienické podmienky rodiny, 
5. vyučovací jazyk školy je iný, neţ jazyk , ktorým hovorí dieťa doma.    

V našich podmienkach školy sa venujeme aj problémom s rómskym etnikom, so snahami o ich 
integráciu do nášho občianskeho a profesionálneho ţivota. V celom vyučovacom procese 
pripravujeme týchto ţiakov za normálnych vyučovacích podmienok, sú zaradení do normálneho 
vyučovania bez osobitných úľav. 

Integrácia a vzdelávanie nadaných ţiakov 

Škola vytvára v súlade so svojim profilom aj podmienky pre rozvoj nadaných ţiakov. Výchova a 
vzdelávanie mimoriadne nadaných ţiakov patrí vo všeobecnosti za veľmi efektívne, ţiaduce a to tak 
zo spoločenského, individuálneho ľudského hľadiska, ako aj z hľadiska ekonomického, návratnosti 
investovaného času a finančných prostriedkov. Osobitne aj v našom študijnom odbore  je ţiaduce 
podchytiť nadaných ţiakov a systematicky s nimi pracovať. Pritom nemusí ísť len o podporu 
mimoriadne intelektovo nadaných ţiakov, ale aj ţiakov nadaných manuálne, prakticky, ktorí vynikajú 
svojimi vedomosťami, zručnosťami, záujmom, kreativitou, výsledkami práce a zaslúţia si výnimočnú 
pedagogicko-psychologickú starostlivosť pri rozvíjaní svojho špecifického nadania. Pre mimoriadne 
nadaných ţiakov sme pripravili tieto úpravy: 

 ţiaci budú integrovaní do beţných tried (nebudeme zriaďovať osobitné triedy, nepokladáme to 
za dobrý výchovný moment), 

 v prípade mimoriadnych podmienok a situácii pripravíme individuálne učebné plány 
a vzdelávací program, ktorý by im eventuálne umoţnil ukončiť študijný odbor aj skrátenom 
čase ako je daný týmto vzdelávacím programom, 

 škola v spolupráci so zamestnávateľmi bude riešiť ich zamestnanecké príleţitosti, 
 všetci ţiaci bez výnimky (aj beţní ţiaci) budú dodrţiavať školský poriadok.   
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4.2.10 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ŢIAKOV V ŚTUDIJNOM ODBORE 
6323 6 HOTELOVÁ AKADÉMIA 

 
 

Názov a adresa školy Stredná odborná škola obchodu a sluţieb 
Ul. Z. Kodálya č. 765,  924 47  Galanta 

Názov školského vzdelávacieho programu Sluţby 

Kód a názov ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a sluţby 

Kód a názov učebného odboru 6323 6 hotelová akadémia 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺţka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia  denná 
 

 
Stredná odborná škola obchodu a sluţieb povaţuje vnútorný systém kontroly a hodnotenia ţiakov za 
najvýznamnejšiu kategóriu celého procesu. Naším cieľom je poskytovať ţiakovi spätnú väzbu, 
prostredníctvom ktorej získava informácie o tom, ako danú problematiku zvláda, ako dokáţe 
zaobchádzať s tým, čo sa naučil, v čom sa zlepšil a v čom má ešte nedostatky. Hodnotenie ţiaka 
vychádza z jasne stanovených cieľov a konkrétnych kritérií, ktorými sa dá jeho výkon zmerať. Preto 
neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia musí byť aj konkrétne odporúčanie alebo rada, ako má ţiak ďalej 
postupovať, aby svoje nedostatky odstránil.  Kontrolu vyučovacieho procesu budeme orientovať na 
skúšanie a hodnotenie ţiakov.  
Hodnotenie a klasifikácia ţiakov sa riadi Metodickým usmernenia č. 15/2006- R a je súčasťou 
školského vzdelávacieho programu.  

Skúšanie 

Počas skúšania budeme preverovať, čo ţiak vie a čo má vedieť,  ako sa má zlepšiť v porovnaní sám 
so sebou alebo s kolektívom – zisťujeme stupeň dosiahnutia cieľov vyučovacieho procesu. Pri skúšaní 
vyuţijeme širokú škálu rôznych spôsobov a postupov – individuálne, frontálne, skupinovo, priebeţne 
alebo súhrne po ukončení tematického celku alebo na konci školského roka, ústne, písomne 
(didaktické testy, písomné cvičenia a úlohy, projekty, a pod.). Skúšaním budeme preverovať výkon 
ţiaka z hľadiska jeho relatívneho výkonu (porovnáme výkon ţiaka s výkonmi ostatných ţiakov) alebo 
individuálneho výkonu (porovnáme jeho súčasný výkon s jeho prechádzajúcim výkonom).  Dôleţitou 
súčasťou skúšania je aj formatívne hodnotenie, ktoré povaţujeme za významnú súčasť motivácie 
ţiaka do jeho ďalšej práce, za súčasť spätnej väzby medzi učiteľom a ţiakom. 

Hodnotenie 

Cieľom hodnotenie ţiaka v škole je poskytnúť ţiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako ţiak 
zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky a kde má rezervy. Súčasťou hodnotenia je tieţ 
povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.  

Hodnotenie ţiakov budeme vyjadrovať rôznymi formami: slovom, percentom, známkou. V rámci 
hodnotenia budeme preverovať výsledky činnosti ţiakov podľa určených kritérií. Niektoré kritériá budú 
všeobecne platné pre všetky predmety, špecifické výkony ţiakov budú hodnotené podľa stanovených 
kritérií hodnotenia.   

Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia ţiaka je aj jeho správanie, prístup a postoje. Hodnotenie nikdy 
nesmie viesť k zniţovaniu dôstojnosti, sebadôvery a sebaúcty ţiaka.  

Pravidlá hodnotenia ţiakov 

Naša škola v rámci hodnotenia výkonov svojich ţiakov vychádza zo všeobecných kritérií a štandardov, 
organizačných a metodických postupov na overenie dosiahnutých vedomostí a získaných zručností.  

1. Hodnotenie zameriavame a formulujeme pozitívne. 
2. Ţiak sa hodnotí podľa miery splnenia daných kritérií. 
3. Známka z vyučovacieho predmetu nezahŕňa hodnotenie správania ţiaka. 
4. Vyučujúci klasifikujú iba prebrané a precvičené učivo. 
5. Ţiak má dostatok času na učenie, precvičovanie a upevnenie učiva. 
6. Podklady pre hodnotenie a klasifikáciu získava vyučujúci hlavne: sledovaním výkonov 

a pripravenosti ţiaka na vyučovanie, rôznymi druhmi písomných prác, analýzou výsledkov 
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rôznych činnosti ţiakov, konzultáciami s ostatnými vyučujúcimi a podľa potreby 
s psychologickými a sociálnymi pracovníkmi. 

7. Pri klasifikácii pouţíva vyučujúci platnú klasifikačnú stupnicu. 
8. Výsledky ţiakov posudzuje učiteľ objektívne. 
9. V predmete, v ktorom vyučujú viacerí učitelia, je výsledný stupeň klasifikácie stanovený po 

vzájomnej dohode. 
10. Písomné práce sú ţiakom oznámené vopred, aby mali dostatok času na prípravu. 

Pri hodnotení ţiakov počas jeho štúdia jednotlivých predmetov sa podľa povahy predmetu 
zameriavame predovšetkým na:  

 Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou teoretického zamerania. 
 Hodnotíme hlavne ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia poţadovaných poznatkov, kvalitu, 

rozsah získaných spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri 
riešení teoretických a najmä praktických úloh, pri výklade a hodnotení spoločenských 
a prírodných javov a zákonitostí. Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho logika, samostatnosť 
a tvorivosť, aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o tieto činnosti a vzťah k týmto činnostiam, 
výstiţnosť a odborná jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, kvalita výsledkov 
činností, osvojené metódy samostatného štúdia.  

 Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú pouţívať nasledovné všeobecné kritériá 
hodnotenia: 

 Ţiak: 

- Uplatnil osvojené poznatky, fakty, pojmy, definície, zákonitostí, vzťahy a zručnosti pri 
riešení teoretických a praktických úloh, pri vysvetľovaní a hodnotení spoločenských 
a prírodných javov. 

- Preukázal kvalitu a rozsah získaných vedomostí vykonávať poţadované intelektuálne 
a motorické činnosti. 

- Prezentoval kvalitu myslenia, predovšetkým jeho logiku, samostatnosť a tvorivosť. 
- Mal aktívny prístup, záujem a vzťah k daným činnostiam. 
- Preukázal presný, výstiţný, odborný a jazykovo správny ústny a písomný prejav. 
- Preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností. 
- Si osvojil účinné metódy a formy štúdia. 

 Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou praktického zamerania. 
 Hodnotí sa vzťah k práci, pracovnému kolektívu a praktickým činnostiam, osvojenie 

praktických zručností a návykov, ovládania účelných spôsobov práce, vyuţívanie získaných 
teoretických vedomostí v praktických činnostiach, aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva 
v praktických činnostiach, kvalita výsledkov činnosti, organizácia vlastnej práce a pracoviska, 
udrţiavanie poriadku na pracovisku, dodrţiavanie predpisov a bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci, HACCP a PO, starostlivosť o ţivotné prostredie, hospodárne vyuţívanie surovín, 
materiálov a energie a šetrné zaobchádzanie s náradím a vybavením pracovísk . 

 Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú pouţívať nasledovné všeobecné kritériá 
hodnotenia: 

 Ţiak: 

- Si osvojil praktické zručností a návyky a ich vyuţitie. 

- Preukázal vzťah k práci, pracovnému kolektívu, pracovným činnostiam, aktivitu, 
samostatnosť a tvorivosť. 

- Preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností. 
- Zvládol efektívne spôsoby práce a organizáciu vlastnej práce ako aj pracoviska, udrţiaval 

na pracovisku poriadok. 
- Dodrţiaval predpisy o BOZP, PO a HACCP a starostlivosť o ţivotné prostredie. 
- Hospodárne vyuţíval suroviny, energiu, prekonal prekáţky v práci, separoval odpad. 
- Zvládol obsluhu, šetrné zaobchádzanie a údrţbu zariadení, pouţívaných prístrojov, 

nástrojov a náradia, prekonal prekáţky v práci. 

 

Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou výchovného zamerania. 
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 Hodnotíme hlavne tvorivosť a samostatnosť prejavu, osvojenie potrebných vedomostí 

a zručností, ich tvorivú aplikáciu, poznávanie zákonitostí daných činností a ich uplatňovanie vo 
vlastnej činnosti, kvalitu prejavu, vzťah ţiaka k činnostiam a jeho záujem o tieto činnosti, 
estetické vnímanie, prístup k umeleckému dielu a estetike spoločnosti, rešpekt k tradíciám, 
kultúrnemu a historickému dedičstvu našej krajiny, aktívne zapojenie sa do kultúrneho diania 
a športových akcií.  

 Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú pouţívať nasledovné všeobecné kritériá 
hodnotenia: 

 Ţiak: 

- Preukázal tvorivosť a samostatnosť prejavu. 
- Si osvojil potrebné vedomostí, skúseností, činností a ich tvorivú aplikáciu.  
- Prezentoval poznatky o zákonitostiach daných činností a uplatnil ich vo vlastnej činnosti. 
- Preukázal kvalitu prejavu. 
- Preukázal vzťah a záujem o dané činnosti. 
- Prezentoval estetické vnímanie, svoj prístup k umeleckému dielu a skomentoval estetické 

reakcie spoločnosti. 

Súčasťou hodnotenia má byť aj sebahodnotenie ţiakov, ich schopnosť posúdiť svoju vlastnú 
prácu, vynaloţené úsilie, osobné moţnosti a rezervy. Sebahodnotenie budeme orientovať na 
rozvoj kľúčových kompetencií a na očakávané vzdelávacie výstupy v danom vyučovacom 
predmete. 

c) Sebahodnotenie kľúčových kompetencií 

Pri sebahodnotení kľúčových kompetencií ţiak vyplňuje po predchádzajúcej konzultácii 
s učiteľom a rodičmi Hodnotiaci dotazník. Dotazník je orientovaný na všetky oblasti kľúčových 
kompetencií, ktoré sú uvedené v tomto vzdelávacom programe. Hodnotenie sa realizuje 2 x 
do roka (1. štvrťrok, 3. štvrťrok). Jednotlivé poloţky dotazníka vypracujú predmetové komisie 
v spolupráci s výchovnou poradkyňou a/alebo so sociológom. Vyjadrenia ţiaka môţe doplniť 
učiteľ alebo rodič. Hodnotenie učiteľ komentuje ústne.  

V dotazníku ţiak pouţíva nasledovné vyjadrenia: 

 vţdy, celkom samostatne, občas s pomocou, 

 väčšinou, väčšinou samostatne, občas s pomocou, 

 takmer vţdy, skoro samostatne, s malou pomocou, 

 niekedy samostatne, niekedy potrebujem pomoc, 

 potrebujem pomoc, pretoţe potom sa mi darí aj samostatne, 

 zriedka, takmer vţdy potrebujem pomoc a radu, 

 zatiaľ sa mi nedarí a pod. 

Príklady z pripravovaných dotazníkov sú napr.: 

Ako mi ide učenie? 

 Učím sa sústredene a samostatne. 

 Plánujem  a organizujem si vlastné učenie. 

 Vyhľadávam a triedim informácie potrebné k učeniu. 

 Vyhodnocujem výsledky svojej práce. 

 Hľadám rôzne moţnosti riešenia problému. 



 

 72 

 

 

Školský vzdelávací program - Sluţby  
 

Ako viem komunikovať? 

 Dodrţiavam dané pravidlá komunikácie. 

 Vie počúvať druhých ľudí. 

 Aktívne diskutujem a argumentujem. 

 Pouţívam rôzne druhy neverbálnej komunikácie. 

Ako spolupracuje s druhými? 

 Aktívne pracujem v skupine. 

 Pomáham, podporujem a ocením druhých. 

 Dokáţem poţiadať o pomoc. 

 Rešpektujem osobnosť druhého. 

 Viem ukončiť prácu v skupine. 

d) Sebahodnotenie vzdelávacích výstupov  

Ţiak má moţnosť zamyslieť sa nad svojou prácou, vedomosťami a zručnosťami, ale aj 
postojmi a vlastnosťami. Zvaţuje svoje pozitíva a negatíva, uvaţuje nad, kde sa dopustil chýb, 
aké sú príčiny jeho problémov, ako ich môţe odstrániť a ako môţe s nimi naďalej pracovať. 
Učitelia - vyučujúci si pripravia Hodnotiaci dotazník a kritériá hodnotenia. Týmto spôsobom sa 
budeme usilovať viesť ţiakov k hodnoteniu vlastného pokroku v danom predmete. Ţiak touto 
formou vyjadruje, čo sa za určité obdobie naučil, v čom sa zdokonalil, v čom by sa chcel 
zlepšiť. Hodnotenie sa realizuje 2 x do roka (1. štvrťrok, 3. štvrťrok). Jednotlivé poloţky 
dotazníka vypracujú predmetové komisie v spolupráci s výchovnou poradkyňou a/alebo so 
sociológom. Hodnotenie učiteľ komentuje ústne. Iná formu, ktorú chceme odskúšať je 
písomné zhodnotenie vlastnej aktivity a práce ţiakom. Ţiaci budú pouţívať techniku voľného 
písania. Písomné hodnotenie sa píše na triednickej hodine, učiteľ je nestranný. Pri 
vyhodnotení učiteľ pouţije primeraný komentár (dodrţiava pedagogickú etiku) iba so ţiakom 
samotným, nikdy pred triedou. Hodnotenie písomné a dotazníkom môţe ţiak následne 
vyhodnotiť spolu s rodičmi napr. doma. 

  

Hodnotíme nasledovné: 

- Prácu v škole: pripravenosť na vyučovanie, aktívne zapojenie sa do výučby, prezentácia 
vedomosti, zručnosti a kompetencii. 

- Vzdelávacie výstupy: podľa kritérií hodnotenia 
- Domácu prípravu: formálne a podľa kritérií hodnotenia. 
- Práce žiakov:  didaktické testy, písomné práce, úlohy, eseje, cvičenia, praktické cvičenia, 

projekty, skupinové projekty, prípadové štúdie, laboratórne cvičenia, prezentácie, súťaţe, 
hry, simulácie a situačné štúdie, výrobky, činnosti, a pod. 

- Správanie: v škole, na verejnosti, spoločenských aktivitách, odbornom výcviku, 
súťaţiach, výstavách a pod. 

 

Obdobie hodnotenia: 

- Denne. 
- Mesačne.  
- Štvrťročne.  
- Polročne. 
- Ročne. 
 

Ukončenie štúdia 

Po ukončení štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú formulované 
výkonovými štandardmi v kompetenčnom profile absolventa nášho školského vzdelávacieho 
programu. Stravovacie sluţby formou záverečnej skúšky a maturitnej skúšky. Cieľom záverečnej a 
maturitnej skúšky je overenie komplexných vedomostí a zručností, ako sú ţiaci pripravení pouţívať 
nadobudnuté kompetencie pri výkone povolaní a odborných činností na ktoré sa pripravovali. 

Záverečná a maturitná skúška sú zásadnými vzdelávacími výstupmi  sumatívneho hodnotenia našich 
absolventov. Vykonaním ZS a MS získajú naši absolventi na jednej strane odbornú kvalifikáciu 
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a kompetenciu vykonávať pracovné činnosti v danom povolaní a na druhej strane majú moţnosť 
ďalšieho vzdelávania na vyššom stupni. Získaný výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške 
a maturitné vysvedčenie potvrdzuje v plnom rozsahu ich dosiahnuté kompetencie – odbornú 
kvalifikáciu.  

ZS pozostáva z týchto častí v nasledujúcom poradí: 

 písomná časť, 

 praktická časť, 

 ústna časť. 

Jednotlivé časti záverečnej skúšky (ZS) budú vychádzať z kompetencií schváleného školského 
vzdelávacieho programu, pričom ich obsah bude koncipovaný tak, aby ţiak mal moţnosť 
preukázať naplnenie kritérií hodnotenia.  

Cieľom písomnej časti ZS je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov vychádzajúcich 
z cieľových poţiadaviek štátneho vzdelávacieho programu. 

Cieľom praktickej časti ZS je overiť úroveň osvojených zručností a spôsobilostí ţiakov a ich 
schopností vyuţiť získané teoretické poznatky a vedomosti pri riešení konkrétnych praktických 
úloh komplexného charakteru. 

Cieľom ústnej časti ZS je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov.  

ZS pozostáva z komplexných tém s aplikáciou na učebný odbor 6444 2 čašník, servírka alebo 
 6445 2  kuchár, kuchárka. Podrobnosti o ZS sú upravené platnými predpismi MŠ SR. 

Témy záverečnej skúšky 

Témy ZS pripravujú predmetové komisie. Ich príprava sa bude riadiť platnými predpismi 
o záverečnej skúške a kriteriálneho hodnotenia výkonov.     

Bude formulovaná v podobe konkrétnej úlohy/činnosti. Má svoju profilovú a aplikačnú časť. 
Profilová časť témy  ZS  sa orientuje na stanovenie prioritných výkonov, ktoré sú určené v rámci 
profilových predmetov. 

 Aplikačná časť ZS uvádza všetky dôleţité väzby a súvislosti, ktoré dopĺňajú profilovú časť. 

Škola bude uplatňovať pri tvorbe tém na záverečné skúške nasledujúce pravidlá:  

 vychádzať z výkonových štandardov kompetenčného profilu absolventa učebného odboru 
6444 2  čašník, servírka alebo 6445 2  kuchár, kuchárka    

 uplatňovať hľadisko akumulácie vedomostí viacerých odborných predmetov obsahovo 
príbuzných,  

 vychádzať  z  rozsiahlejších tematických celkov viacerých odborných predmetov (komplexnosť 
obsahu vzdelávania), 

 umoţniť a podporiť vyuţitie všetkých podporných učebných zdrojov (pomôcky, písomné 
materiály, informácie a údaje, atď.) pre splnenie danej témy,  

 umoţniť preverenie schopnosti ţiaka vyuţívať vedomosti a intelektuálne schopnosti získané 
počas štúdia na posúdenie konkrétneho odborného problému, ktorý je daný v téme ZS, 

 dodrţiavať pravidlo zrozumiteľnosti, konzistentnosti a komplexnosti tak, aby náročnosť, vecný 
a časový  rozsah tém boli pre ţiaka optimálne, primerané a zvládnuteľné na danom stupni 
vzdelania, 

 svoje podtémy a ich formulácia musí byť  jasná, jednoznačná, v logickom slede od riešenia 
jednoduchého problému k zloţitejšiemu javu v závislosti od problému alebo situácie, ktoré sa 
majú v téme ZS riešiť. Podtémy sú aplikačného charakteru a dopĺňajú informácie, ktoré ţiak v 
priebehu štúdia odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov daného učebného odboru 
získal.  

 

MS pozostáva z týchto častí v nasledujúcom poradí: 

 písomná forma externej a internej časti zo slovenského jazyka a literatúry a z cudzieho jazyka, 

 praktická časť odbornej zloţky, 

 ústna forma internej časti zo slovenského jazyka a literatúry a z cudzieho jazyka, 

 teoretická časť odbornej zloţky 
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Jednotlivé časti maturitnej skúšky budú vychádzať z kompetencií schváleného školského 
vzdelávacieho programu, pričom ich obsah bude koncipovaný tak, aby ţiak mal moţnosť 
preukázať naplnenie kritérií hodnotenia.  

Cieľom PFEČ MS a PFIČ MS je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov zo 
slovenského jazyka a literatúry a z cudzieho jazyka písomnou formou skúšania, vychádzajúcich 
z cieľových poţiadaviek štátneho vzdelávacieho programu. 

Cieľom ÚFIČ MS  je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov zo slovenského jazyka 
a literatúry a z cudzieho jazyka ústnou formou preverovania, vychádzajúcich z cieľových 
poţiadaviek štátneho vzdelávacieho programu.  

Cieľom praktickej časti odbornej zloţky MS je overiť úroveň osvojených zručností a spôsobilostí 
ţiakov a ich schopností vyuţiť získané teoretické poznatky a vedomosti pri riešení konkrétnych 
praktických úloh komplexného charakteru. 

Cieľom teoretickej časti odbornej zloţky MS je overiť úroveň teoretických vedomostí z odborných 
predmetov vo forme tém komplexného charakteru  

MS pozostáva z komplexných tém s aplikáciou na študijný odbor 6323 6 hotelová akadémia. 
Podrobnosti o MS sú upravené platnými predpismi MŠ SR. 

Témy maturitnej skúšky 

Témy MS pripravujú predmetové komisie. Ich príprava sa bude riadiť platnými predpismi 
o maturitnej skúške a kriteriálneho hodnotenia výkonov.     

Budú formulované v podobe konkrétnych zadaní.  

Škola bude uplatňovať pri tvorbe tém na maturitnú skúšku nasledujúce pravidlá:  

 vychádzať z výkonových štandardov kompetenčného profilu absolventa študijného odboru 
6323 6 hotelová akadémia 

 uplatňovať hľadisko akumulácie vedomostí viacerých odborných predmetov obsahovo 
príbuzných,  

 vychádzať  z  rozsiahlejších tematických celkov viacerých odborných predmetov (komplexnosť 
obsahu vzdelávania), 

 umoţniť a podporiť vyuţitie všetkých podporných učebných zdrojov (pomôcky, písomné 
materiály, informácie a údaje, atď.) pre splnenie danej témy,  

 umoţniť preverenie schopnosti ţiaka vyuţívať vedomosti a intelektuálne schopnosti získané 
počas štúdia na posúdenie konkrétneho odborného problému, ktorý je daný v zadaní MS, 

 dodrţiavať pravidlo zrozumiteľnosti, konzistentnosti a komplexnosti tak, aby náročnosť, vecný 
a časový  rozsah tém boli pre ţiaka optimálne, primerané a zvládnuteľné na danom stupni 
vzdelania, 

 

Hodnotenie vzdelávacích výstupov 

Bude zaloţené na kritériách hodnotenia. Vymedzenie prostriedkov a postupov hodnotenia bude 
spracované ku kaţdej téme. Konkretizácia tém vrátane špecifických kritérií hodnotenia, 
prostriedkov a postupov hodnotenia ako aj organizačné a metodické pokyny budú spracované 
v priebehu posledného ročníka štúdia a budú osobitným dokumentom školy, ktorý bude dopĺňať 
náš školský vzdelávací program. Jeho súčasťou bude aj kontrolný list a protokol o výkone 
absolventa.   

Pre hodnotenie ústneho prejavu pri preverovaní vedomostí sú stanovené nasledovné všeobecné 
kritériá: 

 

Stupeň hodnotenia Kritériá hodnotenia ústneho prejavu (prezentácia prejavu) 
 

 Výborný   Kontaktoval sa s poslucháčmi. 
 Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná a správna. 
 Príklady boli vhodné a dobre zvolené. 
 Slovná zásoba bola výrazovo bohatá. 
 Ovláda poznatky, fakty, pojmy, zákonitosti a chápe vzťahy 

medzi nimi. 
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 Správne pouţíva odbornú terminológiu. 
 Dĺţka prejavu bola primeraná. 
 Prejav bol výzvou k diskusii. 

 Chválitebný   Kontaktoval sa s poslucháčmi. 
 Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná s menšími 

podnetmi učiteľa. 
 Príklady boli vhodné a dobre zvolené. 
 Slovná zásoba bola výrazovo bohatá. 
 Ovláda poznatky, fakty, pojmy, zákonitosti a chápe vzťahy 

medzi nimi. 
 Pouţíval odbornú terminológiu bez podstatných 

nedostatkov. 
 Dĺţka prejavu bola primeraná a mala spád. 

 Dobrý   Čiastočne sa kontaktoval s poslucháčmi. 
 Prejav nemal výraznú hlavnú myšlienku. 
 Príklady boli uplatnenie iba niekedy. 
 V ovládaní poznatkov, faktov, pojmov, zákonitostí má 

nepodstatné medzery 
 Slovná zásoba bola postačujúca. 
 Pouţíval odbornú terminológiu bez podstatných 

nedostatkov. 
 Dĺţka prejavu bola primeraná. 

 Dostatočný   Minimálne sa kontaktoval s poslucháčmi. 
 V celistvosti, presnosti, úplnosti osvojenia poţadovaných 

vedomostí má závaţné medzery  
 Ústny prejav má závaţné nedostatky , hlavná myšlienka 

bola nevýrazná. 
 Slovná zásoba bola malá, pouţívanie odbornej terminológie 

slabé. 
 Dĺţka prejavu nezodpovedala téme. 

 Nedostatočný   Chýbal kontakt s poslucháčmi. 
 Prejav nebol presvedčivý, dostatočne zrozumiteľný. 
 Chýbala hlavná myšlienka. 
 Chýbali príklady. 
 V celistvosti, presnosti, úplnosti osvojenia poţadovaných 

vedomostí má závaţné a značné nedostatky a chyby, chyby 
si nevedel opraviť ani s pomocou učiteľa. 

 Slovná zásoba a pouţívanie odbornej terminológie bolo 
veľmi slabé 

 Zmysel vystúpenia nebol jasný. 
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Pre hodnotenie výsledkov praktického vyučovania, pri preverovaní praktických vedomostí a 
zručností sú stanovené nasledovné všeobecné kritériá: 
 

Stupeň 
hodnotenia 

Kritériá hodnotenia ústneho prejavu (prezentácia prejavu) 
 

Výborný   Sústavne prejavuje kladný vzťah k práci a praktickým činnostiam 
 Pracovná činnosť bola po celú dobu jasná a správne zvolená 
 Zvolil správny a efektívny postup, vybral právne stroje a pracovné 

pomôcky 
 Práca bola zvolená vhodne a dobre, podľa technologických postupov  
 Pohotovo, samostatne a tvorivo vyuţíva teoretické vedomosti v praxi. 
 Bezpečne ovláda postupy a spôsoby práce, dodrţiava predpisy BOZP 

a HACCP, hospodárne vyuţíva stroje, suroviny, materiál a energiu 
 Ovláda prácu s materiálovými spotrebnými normami, účelne si 

organizuje vlastnú prácu, udrţuje pracovisko, stroje, zariadenia a 
pomôcky v poriadku 

 Samostatne uplatňuje získané vedomosti, zručnosti a návyky v praxi 
 Pripravil kvalitný výrobok, previedol kvalitnú činnosť 
 Slovná zásoba bola výrazovo bohatá, správne pouţíva odbornú 

terminológiu 

Chválitebný   Prejavuje kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam 
 Pracovná činnosť bola v podstate po celú dobu jasná, v podstate 

správna. 
 V podstate zvolil správny postup, vybral právne stroje a pracovné 

pomôcky 
 Práca bola zvolená celkom vhodne a dobre, podľa technologických 

postupov  
 Samostatne, ale menej tvorivo, s menšou istotou vyuţíva teoretické 

vedomosti v praxi. 
 V podstate ovláda postupy a spôsoby práce, dodrţiava predpisy BOZP 

a HACCP, hospodárne vyuţíva stroje, suroviny, materiál a energiu 
 Nevyskytujú sa podstatné chyby pri ovládaní práce s materiálovými 

spotrebnými normami, účelne si organizuje prácu, udrţuje pracovisko, 
stroje, zariadenia a pomôcky v poriadku 

 Samostatne s menšími nedostatkami uplatňuje získané vedomosti, 
zručnosti a návyky v praxi 

 V podstate pripravil kvalitný výrobok, v podstate previedol kvalitnú 
činnosť 

 Vyjadroval sa celkom výstiţne a súvisle, pouţíval odbornú terminológiu 
bez podstatných nedostatkov  

Dobrý   Prejavuje vzťah k práci a praktickým činnostiam prevaţne kladne, 
s menšími výkyvmi 

 Pri pracovnej činnosti sa dopúšťal chýb, je málo pohotový a menej 
samostatný 

 Pri postupoch a spôsoboch práce sa dopúšťa nezávaţných chýb, stroje 
a pracovné pomôcky vyberal s pomocou  

 Práca bola zvolená s nedostatkami, podľa technologických postupov  
 Menej samostatne, ale menej tvorivo, s menšou pomocou vyuţíva 

teoretické vedomosti v praxi. 
 Menej účelne ovláda postupy a spôsoby práce, dodrţiava predpisy 

BOZP a HACCP, menej účelne vyuţíva stroje, suroviny, materiál a 
energiu 

 Vyskytujú sa podstatné chyby pri ovládaní práce s materiálovými 
spotrebnými normami, menej účelne si organizuje prácu, udrţuje 
pracovisko, stroje, zariadenia a pomôcky v poriadku 

 Menej samostatne s väčšími nedostatkami uplatňuje získané vedomosti, 
zručnosti a návyky v praxi 

 V podstate pripravil výrobok s niţšou kvalitou, v podstate previedol 
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činnosť s niţšou kvalitou 
 Prekáţky v práci zvláda s častou pomocou. Slovná zásoba bola 

postačujúca, pouţíval postačujúcu odbornú terminológiu  

Dostatočný   Pracuje bez záujmu a vzťahu k práci a praktickým činnostiam 
 Pri pracovnej činnosti potrebuje sústavnú pomoc 
 Pri postupoch a spôsoboch práce sa dopúšťa závaţných chýb, stroje 

a pracovné pomôcky vyberá len s pomocou  
 Práca bola zvolená s nedostatkami, prevedená nesprávne, 

s nedostatkami v technologických postupoch 
 Nesamostatne, málo tvorivo, s pomocou vyuţíva teoretické vedomosti  
 Veľmi málo ovláda postupy a spôsoby práce, s medzerami ovláda 

predpisy BOZP a HACCP, málo vie vyuţívať stroje, suroviny, materiál a 
energiu 

 Dopúšťa sa závaţných chýb pri práci s materiálovými spotrebnými 
normami,  prácu si organizuje so závaţnými nedostatkami, pracovisko, 
stroje, zariadenia a pomôcky udrţiava len s pomocou 

 S väčšími nedostatkami uplatňuje získané vedomosti a zručnosti v praxi 
 Pripravil výrobok s nízkou kvalitou, previedol činnosť s nízkou kvalitou 
 Prekáţky v práci zvláda len pomocou. Slovná zásoba bola malá, 

pouţívanie  odbornej terminológie slabé 

Nedostatočný   Neprejavuje záujem o prácu, nemá vzťah k pracovným činnostiam 
 Nevie vyuţívať ani s pomocou pracovné stroje a zariadenia 
 Pri postupoch a činnostiach je ťaţkopádny, vykazuje závaţné chyby 
 Nezvláda pracovné činnosti a správny výber pomôcok a náradia 
 Dopúšťa sa závaţných chýb pri práci s odbornou literatúrou a nevie si 

zorganizovať prácu ani s pomocou 
 Výsledky práce sú nedostatočné, pripravil nepodarok, činnosť nezvládol 

 
 
 

Materiálne a priestorové podmienky pre vykonanie záverečnej a maturitnej skúšky  

Budú konkretizované v rámci prípravy tém pre záverečné a maturitné skúšky. Budú v súlade so 
štandardom, ktorý predpisuje ŠVP a doplnený podľa podmienok a špecifík učebného odboru 6444 
2 00 čašník, servírka alebo 6445 2 00 kuchár, kuchárka a študijného odboru 6323 6 hotelová 
akadémia. 

Klasifikácia  je výsledkom komplexného hodnotenia vedomostí, zručností a návykov ţiaka.  
Základom na pridelenie klasifikačného stupňa sú známky, čiţe zaradenie ţiaka alebo jeho výkonu 
do niektorej výkonnostnej skupiny. Vymedzenie klasifikačných stupňov sa opiera o hodnotenie 
podľa výkonových kritérií. 

Stupne prospechu a celkový prospech 

Prospech ţiaka je v jednotlivých vyučovacích predmetoch klasifikovaný týmito stupňami: 

1 – výborný 
2 – chválitebný 
3 – dobrý 
4 – dostatočný 
5 – nedostatočný 

Správanie ţiaka je klasifikované týmito stupňami: 

1 – veľmi dobré 
2 – uspokojivé 
3 – menej uspokojivé 
4 – neuspokojivé  

Ţiak na konci prvého a druhého polroku je hodnotený takto: 

- Prospel s vyznamenaním 
- Prospel veľmi dobre 
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- Prospel 
- Neprospel 

Ţiak je neklasifikovaný, ak jeho absencia v danom predmete prekročila 30% celkovej dochádzky 
/riaditeľ školy môţe odsúhlasiť skúšku na doplnenie klasifikácie/. Ţiak je neklasifikovaný aj 
v prípade, ak vyučujúci nemá dostatok podkladov na uzatvorenie klasifikácie. O tejto skutočnosti 
musí byť informovaný riaditeľ školy. Ak je ţiak neklasifikovaný, nedostane vysvedčenie, iba výpis 
z katalógového listu. O dodatočnej klasifikácii rozhoduje riaditeľ školy v zmysle platnej legislatívy. 
Záverečná skúška sa môţe opakovať v zmysle právnych predpisov. 

Ak má ţiak alebo jeho zákonný zástupca pochybnosti o správnosti hodnotenia, môţe poţiadať 
riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie ţiaka. Na základe kritérií hodnotenia sa uskutoční 
preskúšanie ţiaka do 14 dní od doručenia jeho ţiadosti prípadne v termíne po vzájomnej dohode 
medzi ţiakom a riaditeľom školy. Komisionálne skúšky prebiehajú v súlade s právnymi predpismi. 

Opravné skúšky určuje riaditeľ školy v súlade s právnym predpisom.    

Výchovné opatrenia 

Patria sem pochvaly, napomenutia triedneho učiteľa, pokarhanie triedneho učiteľa, pokarhanie 
riaditeľa školy, podmienečné vylúčenie zo štúdia, vylúčenie zo štúdia. Akékoľvek výchovné 
opatrenie musí byť okamţite oznámené v písomnej forme rodičom alebo zákonným zástupcom 
ţiaka. Opatrenie sa zaznamenáva do katalógového listu ţiaka. Neuvádza sa na vysvedčení.  

Klasifikácia a hodnotenie ţiakov so ŠVVP sa robí s prihliadnutím na stupeň poruchy. Vyučujúci 
rešpektujú odporučenia psychologických vyšetrení ţiaka a uplatňujú ich pri klasifikácii a hodnotení 
správania ţiaka. Vyberajú vhodné a primerané spôsoby hodnotenia vrátane podkladov na 
hodnotenie. Uplatňujú také formy a spôsoby skúšania, ktoré zodpovedajú schopnostiam ţiaka 
a nemajú negatívny vplyv na ich rozvoj a psychiku. Volia taký druh prejavu, v ktorom má ţiak 
predpoklady preukázať lepšie výkony.  

 

4.3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V ŚTUDIJNOM 
ODBORE 6421 4 00 SPOLOČNÉ STRAVOVANIE 

 

Názov a adresa školy Stredná odborná škola obchodu a sluţieb 
Ul. Z. Kodálya č. 765,  924 47  Galanta 

Názov školského vzdelávacieho programu Sluţby 

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

Kód a názov učebného odboru 6421 4  spoločné stravovanie 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺţka štúdia 2 roky 
Forma štúdia  denná 

 

4.3.1 POPIS ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

Príprava v školskom vzdelávacom programe Stravovacie sluţby v študijnom odbore 6323 6 hotelová 
akadémia zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie. Teoretické vyučovanie je organizované 
v priestoroch školy a odborná prax  na  zmluvných pracoviskách a to:  Reštaurácia Taverna Galanta, 
Reštaurácia Amazona Šaľa, Reštaurácia Romantik Dolná Streda, Hotel Tevel Sládkovičovo, 
Reštaurácia Wien Čierny Brod, Reštaurácia Gazdovský dvor Galanta, Hotel Senec Senecké jazerá,  
Minipresso Sereď, YPS Šaľa, Wilson bar Šaľa a  ďalšie pod vedením určených inštruktorov. Dvojročný 
odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre úsek obsluhy, prípravy 
jedál, ako kvalifikovaný pracovník hotelovej prevádzky, ktorý zabezpečuje činnosť stravovacích 
a ubytovacích sluţieb v typových pozíciách vedúci recepcie, recepčný, prevádzkar so všeobecným 
prehľadom o celej oblasti stravovacích sluţieb a so základnými predpokladmi pre výkon obchodno-
podnikateľských aktivít.  

Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie trojročného učebného odboru 
čašník, servírka, kuchár a cukrár a zdravotné poţiadavky kladené na uchádzačov o štúdium. Pri 



 

 79 

 

 

Školský vzdelávací program - Sluţby  
 

prijímaní na štúdium sa zohľadňuje aj prospech a správanie sa uchádzača strednej škole v danom 
učebnom odbore. Konkretizácia kritérií na prijímacie skúšky vrátane bodového hodnotenia sú 
stanovené kaţdoročne pedagogickou radou školy a schválené nadriadeným orgánom.   
Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových 
kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti ţiaka. Všeobecná zloţka vzdelávania 
vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je 
vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie odborného prejavu 
v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v beţných situáciách spoločenského a pracovného styku 
v cudzom jazyku. Ţiaci sa tieţ oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, 
zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy chémie, fyziky a ekológie 
v predmete človek a príroda, ďalej základy matematiky a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon 
povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť ekonomiky, účtovníctva, 
hospodárskej korešpondencie,  sociálnej  komunikácie, náuky o nápojoch, techniky prevádzky, 
cestovného ruchu a odbornej praxe. V rámci odbornej prípravy ţiaci si upevňujú teoretické a praktické 
zručnosti na úseku obsluhy a prípravy jedál podľa najnovších  poţiadaviek HACCP. Veľký dôraz sa 
kladie na rozvoj osobnosti ţiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, 
postojov a hodnotovej orientácie.  

Škola vo výučbovej stratégii uprednostňuje tie vyučovacie metódy, ktoré vedú k harmonizácii 
teoretickej a praktickej prípravy tak pre profesionálny ţivot, ako aj pre ţivot v spoločnosti a medzi 
ľuďmi. Výučba je orientovaná na uplatnenie autodidaktických metód (samostatné učenie a práca) 
hlavne pri riešení problémových úloh, tímovej práci a spolupráci. Uplatňujú sa metódy dialogické 
slovné formou účelovo zameranej diskusií alebo brainstormingu, ktoré naučia ţiakov komunikovať 
s rôznymi  ľuďmi na báze ľudskej slušnosti a ohľaduplnosti. Poskytujú ţiakom priestor na vytvorenie si 
vlastného názoru zaloţeného na osobnom úsudku. Vedú ţiakov k odmietaniu populistických praktík 
a extrémistických názorov. Učia ich chápať zloţitosť medziľudských vzťahov a nevyhnutnosť 
tolerancie. Metódy činnostne zameraného vyučovania (praktické práce) sú predovšetkým aplikačného 
a heuristického typu (ţiak poznáva reálny ţivot, vytvára si názor na základe vlastného pozorovania 
a objavovania), ktoré im pomáhajú pri praktickom poznávaní reálneho sveta a ţivota.  

Aj keby boli vyučovacie metódy tie najlepšie, nemali by šancu na úspech bez pozitívnej motivácie 
ţiakov, tzn. vnútorné potreby ţiakov vykonávať konkrétnu činnosť sú tou najdôleţitejšou oblasťou 
výchovno-vzdelávacieho procesu. Preto naša škola kladie veľký dôraz na motivačné činitele – 
zaraďovanie hier, súťaţí, simulačných a situačných metód, riešenie konfliktových situácií, verejné 
prezentácie prác a výrobkov a pod. Uplatňované metódy budú konkretizované na úrovni učebných 
osnov jednotlivých predmetov. Metodické prístupy sú priebeţne vyhodnocované a modifikované podľa 
potrieb a na základe skúseností vyučujúcich učiteľov.   

Teoretická príprava je realizované v budove školy na Ul. Z. Kodálya 765 v Galante. Odborná prax sa 
realizuje na školských a zmluvných pracoviskách Reštaurácia Taverna Galanta, Reštaurácia 
Amazona, Šaľa, Reštaurácia Romantik Dolná Streda, Hotel Tevel Sládkovičovo, Reštaurácia Wien 
Čierny Brod, Reštaurácia Gazdovský dvor Galanta, Minipresso Sereď, YPS Šaľa, Wilson bar Šaľa  
a ďalšie pod vedením určených inštruktorov. 

Kľúčové, všeobecné a odborné kompetencie sú rozvíjané priebeţne 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. 

Školský vzdelávací program Stravovacie sluţby je určený pre uchádzačov s dobrým zdravotným 
stavom.  Pri práci so ţiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje s ohľadom 
na odporučenie špeciálnych pedagógov a psychológov vo vzťahu na individuálne potreby ţiaka, 
stupeň a typ poruchy, úroveň kompenzácie poruchy a moţnosti školy.  

Študijný odbor 6421 4 00 spoločné stravovanie nie je vhodný pre ţiakov s mentálnym postihnutím, 
váţnymi poruchami zraku a sluchu a váţnym telesným postihnutím. Dôleţitá je schopnosť jednať 
s ľuďmi, trpezlivosť, kultivovaný zjav a vystupovanie, počtárske schopnosti, dobrá pamäť a sluch, 
poţaduje sa obratnosť prstov, rúk, chuťové a čuchové rozlišovacie schopnosti , schopnosť učiť sa 
cudzie jazyky, operatívne riešenie vzniknutých personálnych a prevádzkových problémov, riadenie 
a organizovanie práce, manaţérske zručnosti. Pre tento odbor sa vyţaduje zdravotný preukaz. 

Činnosť školy v oblasti spoločenského a kultúrneho ţivota je veľmi bohatá a pestrá nielen pri aktivitách 
súvisiacich s činnosťou školy, ale aj v mimoškolskej oblasti. Ţiaci svoje odborné vedomosti a zručnosti 
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budú prezentovať na mnohých gastronomických akciách, ktoré organizuje škola, súkromní 
podnikatelia, hotely a gastronomické firmy pod dohľadom inštruktorov odbornej prípravy a učiteľov 
odborných predmetov. V rámci pomoci a ochrany ţivotného prostredia sa ţiaci zapoja do akcie 
separovaný zber odpadu. Veľké mnoţstvo záujmových krúţkov (jazykové, športové a iné) ponúkajú 
našim ţiakom efektívne vyuţívať svoj voľný čas.  

Hodnotenie a klasifikáciu vypracujeme podľa klasifikačného poriadku a podľa Metodického 
usmernenia č. 15/2006-R zo 7.6.2006. Výsledky ţiakov sa hodnotia priebeţne na základe kritérií, 
s primeranou náročnosťou a pedagogickým taktom. Podklady pre hodnotenie sa získavajú sústavným 
sledovaním výkonu ţiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, rôznymi metódami a prostriedkami 
hodnotenia, analýzou činnosti ţiaka, konzultáciami s ostatnými učiteľmi, vrátane výchovného poradcu, 
rozhovormi so ţiakom, jeho rodičmi, ale aj inštruktormi praktickej prípravy. Pri hodnotení sa vyuţívajú 
kritériá hodnotenia na zabezpečenie jeho objektivity. Ţiaci sú s hodnotením oboznámení.     

 

4.3.2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŠTÚDIU 

Kód a názov učebného odboru: 6323 6 hotelová akadémia 

 

Dĺţka štúdia: 2 roky 
 
 

Forma štúdia: 
 

denná 
 
 

Nevyhnutné vstupné poţiadavky na 
štúdium:  

podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o 
prijímacom konaní na stredné školy a 
zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium. 

Spôsob ukončenia štúdia:  
 
 

maturitná skúška 
 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:  
 
 

maturitné vysvedčenie 

Poskytnutý stupeň vzdelania:  
 
 

úplné stredné odborné vzdelanie 
ISCED 3A 

Moţnosti pracovného uplatnenia 
absolventa: 

v pracovných pozíciách v pohostinstve, gastronómii, cestovnom ruchu 
ako  čašník, servírka, hlavný čašník,  barman, kuchár, prevádzkar, 
vedúci zmeny, skladník, recepčný, vedúci recepcie,  vedúci závodu 
spoločného stravovania, súkromný podnikateľ v oblasti cestovného 
ruchu a spoločného stravovania 
 
 

Nadväzná odborná príprava (ďalšie 
vzdelávanie):  

vysokoškolské vzdelanie ISCED 5 

4.3.3 ORGANIZÁCIA VÝUČBY 

Príprava v školskom vzdelávacom programe Stravovacie sluţby v študijnom odbore 6421 4 00 
spoločné stravovanie zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie . Teoretické vyučovanie  je realizované 
denne a odborná prax raz za týţdeň v šesť hodinových blokoch. 
Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy na Ul. Z. Kodálya 765, Galanta.  
Všeobecná zloţka 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 beţných 
situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Ţiaci sa tieţ oboznamujú s vývojom 
ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. 
Osvojujú si základy prírodovedného vzdelania, matematiky a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre 
výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť ekonomiky, účtovníctva, 
hospodárskej korešpondencie,  sociálnej  komunikácie, náuky o nápojoch, techniky prevádzky, 
cestovného ruchu a odbornej praxe. 
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 V rámci odbornej praxe ţiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti na úseku obsluhy a prípravy 
jedál, v oblasti riadenia prevádzok spoločného stravovania. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti 
ţiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.  

Odborná prax sa realizuje na zmluvných pracoviskách Reštaurácia Taverna Galanta, Reštaurácia 
Amazona, Šaľa, Reštaurácia Romantik Dolná Streda, Hotel Tevel Sládkovičovo, Reštaurácia Wien 
Čierny Brod, Reštaurácia Gazdovský dvor Galanta, Minipresso Sereď, YPS Šaľa, Wilson bar Šaľa  . 
Uvedené zariadenia spoločného stravovania sú základom odbornej prípravy ţiakov. Prevádzkové 
podmienky v uvedených zariadeniach umoţnia ţiakom podieľať sa na výrobe, príprave a distribúcii 
pokrmov a nápojov, hotových a minútkových jedál pre širokú verejnosť, vrátane beţnej a príleţitostnej 
obsluhy pri rôznych gastronomických podujatiach a získať praktické vedomosti z hotelového 
a gastronomického manaţmentu. Pri zabezpečovaní stravovania pre verejnosť si ţiaci osvojujú 
potrebné návyky: 

  v komunikácii s hosťami a klientmi, v prijímaní a uvádzaní hostí, v prijímaní objednávok, 
servírovaní jedál a nápojov, v príprave a v  aranţovaní miestností, úprave a aranţovaní 
stolov na dennú prevádzku a slávnostné prestieranie, ako aj návyky v skladovaní, ošetrovaní 
a podávaní nápojov, vyúčtovaní s hosťom a úprave pracoviska po odchode hosťa, 

 v zostavovaní jedálnych lístkov a poradia pokrmov, v príprave a  úprave produktov, v 
aranţovaní a úprave polotovarov, v ošetrovaní pracovných pomôcok, náradia a vybavenia, 
osvojujú si postupy pri  zisťovaní nákladov na výrobky a podmienky správneho skladovania 
surovín, 

 na prijímanie objednávok od zákazníkov, vykonávanie pokladničných operácií, príjem 
evidenciu hostí, informácie o poskytovaných sluţbách, 

 na vedenie evidencie ubytovaných hostí , 

 na zabezpečenie dodrţiavania predpisov v oblasti hygieny, BOZP a PO a vnútropodnikových 
smerníc, 

 pri jednaní s inšpekčnými orgánmi, pri prejednávaní reklamácií zákazníkov a pod.. 

 

 

Dvojročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre úsek obsluhy 
alebo prípravy jedál so všeobecným prehľadom o celej oblasti stravovacích sluţieb a s predpokladmi 
pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít v oblasti  spoločného stravovania a cestovného ruchu. 

Maturitná 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.  

 

4.3.4 ZDRAVOTNÉ POŢIADAVKY NA ŢIAKA 

Na prijatie do študijného odboru 6421 4 00 spoločné stravovanie môţu byť prijatí uchádzači s dobrým 
zdravotným stavom. Uchádzači nesmú trpieť predovšetkým: 

 závaţným ochorením obmedzujúcim funkcie horných končatín (porucha hrubej a jemnej 
motoriky), 

 závaţným ochorením funkcie nosného a pohybového systému (ochorenia chrbtice, ploché 
nohy,   vybočenie kolien, stav po kongenitálnej luxácii bedier), 

 závaţným ochorením dýchacích ciest, srdcovými a cievnymi ochoreniami (varixy), 

 závaţným ochorením koţe horných končatín, 

 závaţnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndrómov a kolapsových 
stavov vzhľadom k predpokladanej obsluţnej práci, 

 psychickými chorobami (alkoholizmus, toxikománia, nervové choroby)  

 prognosticky závaţnými ochoreniami oka, a sluchu 

 závaţnejšími  chybami reči 

 endokrinnými ochoreniami a imúnnodeficitnými stavmi,  



 

 82 

 

 

Školský vzdelávací program - Sluţby  
 

 chronickými chorobami pečene,  

 ochoreniami obehovej sústavy a ľadvín, poruchy termoregulácie 
 

 

Pred prijatím do odboru je potrebné vyšetrenie na bacilonosičstvo. Uchádzač musí mať platný 
zdravotný preukaz. Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov posúdi a písomne potvrdí dorastový lekár, 
v prípade zmenenej pracovnej schopnosti aj posudková komisia sociálneho zabezpečenia.   

 

4.3.5 POŢIADAVKY NA BEZPEČNOSŤ A HYGIENU PRI PRÁCI 

Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a protipoţiarnej ochrany. Výchova k bezpečnej a zdravie 
neohrozujúcej práci vychádza po dobu štúdia z poţiadaviek platných právnych a ostatných predpisov 
(zákonov, nariadení vlády SR, vyhlášok, technických predpisov, predpisov HACCP a slovenských 
technických noriem). Tieto poţiadavky sa musia vzťahovať k výkonu konkrétnych činností, ktoré sú 
súčasťou prípravy na povolanie. Poţiadavky sa musia doplniť informáciami o rizikách moţného 
ohrozenia, ktorým sú ţiaci pri 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 záťaţ organizmu a pod.).  

Priestory pre vyučovanie musia zodpovedať svojimi podmienkami poţiadavkám stanovených 
v zdravotníckych predpisoch (hygienické poţiadavky na priestory, prevádzka školských zariadení, 
bezpečná prevádzka, pouţívanie strojov, prístrojov, zariadení  a pod.).  

Základnými podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa rozumie: 

 dôkladné a preukázateľné oboznámenie ţiakov s predpismi o BOZP, HACCP, školským 
poriadkom,  protipoţiarnymi predpismi a predpísanými technologickými postupmi, 

 pouţívanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipoţiarnym 
predpisom, 

 pouţívanie ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov, 

 vykonávanie stanoveného dozoru na pracoviskách ţiakov, pričom sa vymedzia stupne dozoru 
nasledovne: 

 práca pod dozorom si vyţaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej dozorom, ktorá 
dohliada na dodrţiavanie 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 vyţaduje prítomnosť osoby poverenej dohľadom kontrolovať 
pracoviská pred začatím práce a pokiaľ nemôţe zrakovo všetky pracoviská obsiahnuť, 
v priebehu práce ich obchádza a kontroluje.  

 

Pri nástupe ţiaka na štúdium sa vyţaduje: 

3. Pracovné oblečenie  

Dievčatá 

 biela blúzka košeľového typu 

 motýlik alebo viazanka 

 čierna klasická sukňa (max. 10 cm nad kolená, prípadne čierne klasické  nohavice) 

 pančuchy telovej farby 

 čierna vesta 

 zástera čašnícka 

 zdravotné topánky (nie vsuvky) 

 čierne ponoţky k čiernym nohaviciam, biele ponoţky k sukni 

 biely plátenný obrúsok- príruční (2 kusy) 

 menovka  

 biela pracovná blúza / 2 ks/ 

 biele pracovné nohavice, prípadne pepitové / 2 ks/ 

 biela čiapka sieťková alebo šatka so sieťkou na vlasy / nie šiltovka / 
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 kuchárska zástera / 2 ks 

 kuchynské utierky / 2 ks / 

 biele pracovné ponoţky 

 biela pracovná obuv s protišmykovou úpravou  

Chlapci 

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

 čierne klasické nohavice 

 čierna vesta 

 zástera čašnícka 

 čierne topánky (polovičné šnurovacie) 

 biely plátenný obrúsok - príruční (2 kusy) 

 motýlik  alebo viazanka  

 menovka 

 biela pracovná blúza / 2 ks/ 

 biele pracovné nohavice, prípadne pepitové / 2 ks/ 

 biela čiapka sieťková alebo šatka so sieťkou na vlasy / nie šiltovka / 

 kuchárska zástera / 2 ks 

 kuchynské utierky / 2 ks / 

 biele pracovné ponoţky 

 biela pracovná obuv s protišmykovou úpravou 
 

 

4. Zdravotný preukaz pre prácu s potravinami 

Zdravotný preukaz vystavuje na základe lekárskeho vyšetrenia dorastový lekár. Z hygienických 
dôvodov sa zakazuje nosenie „pírsingu“. Odbornú prax budú ţiaci vykonávať na zmluvných 
pracoviskách.  
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4.3.6 PROFIL ABSOLVENTA ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6421 4 00 SPOLOČNÉ STRAVOVANIE 

 

 

Názov a adresa školy Stredná odborná škola obchodu a sluţieb 
Ul. Z. Kodálya č. 765,  924 47  Galanta 

Názov školského vzdelávacieho programu Sluţby 

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

Kód a názov učebného odboru 6421 4  spoločné stravovanie 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺţka štúdia 2 roky 
Forma štúdia  denná 

 

Charakteristika absolventa 

Absolvent päťročného študijného odboru 6421 4 00 spoločné stravovanie po ukončení štúdia úspešne 
vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného  stredného odborného 
vzdelania. Bude ovládať zásady správnej výţivy, ale aj podstatu rôznych liečivých diét, získa prehľad 
o obsahu základných ţivín, vitamínov, minerálnych látok v jednotlivých skupinách potravín, bude 
vedieť určiť ich biologickú a energetickú hodnotu, oboznámi sa so zásadami ich uskladnenia 
a s moţnosťami ich pouţitia pri úprave jedál. Získa zručnosti v základných technologických postupoch 
v úprave pokrmov, v správnej kombinácii pokrmov, v zostavovaní jedálnych lístkov s rešpektovaním 
zásad racionálnej výţivy, ďalej vo výpočte ceny kaţdého pokrmu a v organizácii pracovných činností 
tak, aby zákazníci dostali jedlá v poţadovanej kvalite a úprave. Osvojí si v praxi zásady  bezpečnej 
a hygienickej práce, získa vedomosti a zručnosti z pravidiel spoločenského správania pri styku so 
zákazníkom, z techniky stolovania, obsluhy a podávania jedál a nápojov na úrovni jednoduchej aj 
zloţitej obsluhy pri osobitných príleţitostiach  a osvojí si špecifiká obsluhy hostí zo zahraničia. 
Zdokonalí sa v zručnostiach pri podávaní nápojov, rozšíri si znalosti o jednotlivých druhoch nápojov. 
Získa základné vedomosti o kongresovom cestovnom ruchu doma a vo svete, o základných 
kongresových sluţbách a kongresových zariadeniach a získa základné zručnosti v zabezpečovaní 
kongresových sluţieb. Prehĺbi si vedomosti a zručnosti v oblasti gastronómie jednotlivých národov, 
bliţšie spoznajú krajinu, získajú geografické vedomosti o krajine z hľadiska cestovného ruchu, osvoja 
si vedomosti o spôsobe podávania jedál a nápojov a osobitosti stolovania v jednotlivých krajinách. 
Absolvent bude vedieť uplatňovať teoretické vedomosti, pouţívať správne technologické postupy, 
dodrţiavať hygienické zásady podľa HACCP a zásady BOZP a PO, riadiť a organizovať činnosti na 
zabezpečenie plynulej prevádzky spoločného stravovania, prejednať a riešiť reklamácie zákazníkov, 
vykonávať pokladničné operácie, prijímať objednávky od zákazníkov, jednať s inšpekčnými orgánmi. 

 V rámci pracovnej pozície sú na absolventa kladené veľmi vysoké poţiadavky na krátkodobú pamäť, 
schopnosť pracovať v tíme a schopnosť sociálneho kontaktu. Vysoké nároky sú dané aj na rozsah 
zrakového poľa, priestorové videnie, rozlišovanie zvuku, udrţiavanie rovnováhy, rozlišovanie 
čuchových podnetov, rozdelenie pozornosti, praktické myslenie, písomný a slovný prejav, 
prispôsobivosť, flexibilitu, sebakontrolu, sebaovládanie, samostatnosť, kultivovanosť vystupovania 
a vzhľadu, istotu a pohotovosť vystupovania. Poţiadavky sú kladené aj na rozlišovanie farieb 
a farebných odtieňov, rozlišovanie chuti, samostatné myslenie a odolnosť voči senzorickej záťaţi. 
Absolventi sa uplatnia v pracovných pozíciách v pohostinstve, hoteloch, gastronómii a cestovnom 
ruchu ako čašník, servírka, hlavný čašník, barman, prevádzkar, vedúci závodu spoločného 
stravovania, súkromný podnikateľ v oblasti cestovného ruchu a spoločného stravovania.  

 

 

Absolventi  študijného odboru 6421 4  spoločné stravovanie získajú schopnosť komunikovať v cudzom 
jazyku, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine, aktívne sa zapájať do diania spoločnosti a svoje 
vedomosti  a zručnosti priebeţne aktualizovať. Budú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu 
a za prácu ostatných. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získajú zručnosti pri práci s osobným 
počítačom a internetom. Naučia sa efektívne vyuţívať informačné a komunikačné technológie pre svoj 
osobný rast a výkonnosť v práci. 
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Po ukončení štúdia získavajú absolventi študijného odboru 6421 4 00 spoločné stravovanie 
 vysvedčenie o maturitnej skúške. Po úspešnom ukončení štúdia môţe pokračovať v štúdiu na úrovni 
ISCED 5. Svoju kvalifikáciu môţe zvyšovať rôznymi vzdelávacími cestami,  prípadne môţe získať aj 
inú kvalifikáciu ako je kvalifikácia v danom študijnom odbore.  

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 študijného odboru garantované získanie aktuálnych vedomostí, zručností 
a kompetencií v závislosti od potrieb zamestnávateľov. 

Kompetencie absolventa  

Absolvent študijného odboru  6421 4  spoločné stravovanie po absolvovaní vzdelávacieho programu 
disponuje týmito kompetenciami: 

Kľúčové kompetencie 

d) Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti 
                    Absolventi študijného odboru 6421 4 spoločné stravovanie majú: 

- rozumieť beţnému a odbornému ústnemu a písomnému prejavu, 
- komunikovať zreteľne  a kultivovane na primeranej odbornej úrovni, 
- formulovať svoje myšlienky zrozumiteľne a súvisle, v písomnom prejave prehľadne 

a jazykovo správne,   
- ovládať komunikáciu v cudzom jazyku pre pracovné uplatnenie podľa potrieb 

a charakteru príslušnej odbornej kvalifikácie,  
- chápať výhody ovládania cudzích jazykov pre ţivotné a spoločenské uplatnenie 

a prehlbovať svoju jazykovú spôsobilosť, 
- spracovávať beţné  administratívne písomnosti a pracovné dokumenty, 
- pouţívať odbornú terminológiu a symboliku, 
- vyjadrovať sa a vystupovať v súlade so zásadami kultúry prejavu a správania sa, 
- vyuţívať svoje vedomosti pri riešení beţných problémových situácií, jednať s ľuďmi 
- ovládať prácu s príručkami, učebnicami, odborným textom a primerane ich 

interpretovať, 
- ovládať uţívateľské operácie na počítači  na úrovni spotrebiteľa a vnímať digitálnu 

gramotnosť ako východisko pre  celoţivotné vzdelávanie, 
- rozvíjať svoju tvorivosť, schopnosť pracovať v tíme, 
- vyuţívať informačné zdroje  poskytujúce prístup k informáciám a príleţitostiam na 

vzdelávanie v celej Európe. 
 

e) Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti 
                   Absolventi študijného odboru 6421 4 spoločné stravovanie majú: 

- posudzovať reálne svoje fyzické a duševné moţnosti, odhadovať dôsledky svojho 
konania a správania sa v rôznych situáciách, 

- vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém  a postoje, 
- určovať  váţne nedostatky a kvality vo vlastnom učení sa, pracovných výkonoch 

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

orientácie a ţivotných podmienok, 
- reagovať adekvátne na hodnotenie svojho vystupovania a spôsobov správania zo 

strany iných ľudí, prijímať rady a kritiky,  
- plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snaţiť sa ich vylepšovať formou 

vyuţívania sebakontroly, sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania, 
- overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých, 
- zmerať vlastnú činnosť na dodrţiavaní osobnej zodpovednosti a dosiahnutie 

spoločného cieľa v pracovnom kolektíve, 
- mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, 

byť si vedomí dôsledkov nezdravého ţivotného štýlu a závislostí, 
- prijímať a zodpovedne plniť dané úlohy, 
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- 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.  

 

f) Schopnosť tvorivo riešiť problémy 
                    Absolventi študijného odboru 6421 4 00 spoločné stravovanie majú: 

- vyuţívať zrozumiteľné návody na objasňovanie podstaty  problému, 
- pochopiť zadanie úlohy alebo určiť jadro problému a získať informácie potrebné 

k riešeniu, navrhnúť jednoduchý spôsob riešenia, zdôvodniť ho, vyhodnotiť a overiť 
správnosť zvoleného postupu a dosiahnutých výsledkov, 

- uplatňovať pri riešení problému rôzne jednoduché metódy myslenia a myšlienkových 
operácií, 

- zhodnotiť význam informácií, zhromaţďovať  a vyuţívať ich pre optimálne riešenie 
základných pracovných problémových situácií, zvaţovať výhody a nevýhody 
navrhovaných riešení, 

- vybrať správny (optimálny) postup na realizáciu riešenia a dodrţiavať ho, 
- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi. 

 
           d)     Podnikateľské spôsobilosti 
                    Absolventi študijného odboru 6421 4 spoločné stravovanie majú: 

- mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, 
uvedomovať si význam celoţivotného učenia a byť pripravený prispôsobovať sa 
k zmeneným pracovným podmienkam, 

- vyuţívať k učeniu rôzne informačné zdroje, vrátane skúseností iných a svoje vlastné, 
- sledovať a hodnotiť vlastný úspech vo svojom učení sa, prijímať hodnotenie výsledkov 

svojho učenia zo strany iných ľudí, 
- poznať moţnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne vo svojom odbore 
- mať prehľad o moţnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore, cieľavedome 

a zodpovedne rozhodovať o svojom profesionálnom raste, 
- mať reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, o poţiadavkách 

zamestnávateľov na pracovné činnosti a vedieť ich porovnávať so svojími 
predstavami a reálnymi predpokladmi, 

- interpretovať základné informácie o prieskume trhu, reklame a cieľoch podnikania, 
- vedieť získavať a vyhodnocovať informácie o pracovných a vzdelávacích 

príleţitostiach,  
- vyuţívať poradenské a sprostredkovateľské sluţby tak v oblasti sveta práce, ako aj 

v oblasti vzdelávania, 
- primerane komunikovať s potenciálnymi zamestnávateľmi, prezentovať svoj odborný 

potenciál a svoje odborné ciele,     
- vedieť vystihnúť podstatu, realitu, fakty, predvídať dôsledky, 
- poznať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť zaujať kritické postoje, prijímať kritiku 

druhých, 
- poznať všeobecné práva a povinnosti zamestnávateľov a pracovníkov, 
- poznať vlastné chyby a byť schopný sebareflexie, 
- identifikovať a riešiť aj sporné problémy (nevyhýbať sa ich riešeniu), 
- robiť aj nepopulárne, ale správne  opatrenia a rozhodnutia, 
- chápať podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych, 

ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických aspektoch súkromného 
podnikania, 

- dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príleţitosti v súlade s realitou 
trhového prostredia, svojimi predpokladmi a ďalšími moţnosťami.   

 

e) Spôsobilosť vyuţívať informačné technológie 
                          Absolventi študijného odboru 6421 4 spoločné stravovanie majú: 

- ovládať počítač,  poznať jeho základné časti  a jednoduchý spôsob jeho obsluhy, 
- pochopiť základné informácie o štruktúre a fungovaní počítača,  
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- pracovať s jednoduchými základnými a aplikačnými funkciami programu potrebnými 
pre výkon povolania, 

- ovládať obsluhu  periférnych zariadení potrebných pre činnosť pouţívaného 
programu, 

- učiť sa pouţívať nové jednoduché aplikácie,  
- komunikovať elektronickou poštou, vyuţívať jednoduché prostriedky online a offline 

komunikácie, 
- vyhľadávať jednoduché informačné zdroje a informácie z otvorených zdrojov,  
- ovládať základy  grafického znázorňovania a vedieť ich podľa potreby vyuţiť 

v praktickom ţivote, 
- evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol vyuţívať pri práci, 
- chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním, 
- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať 

k získaným informáciám a byť mediálne gramotný. 

h) Spôsobilosť byť demokratickým občanom 
                    Absolventi študijného odboru 6421 4 spoločné stravovanie majú: 

- rozumieť podstate sveta a spoločnosti na primeranej úrovni, 
- rešpektovať, ţe telesná, citová, rozumová i vôľová zloţka osobnosti sú rovnocenné 

a vzájomne sa dopĺňajú,  
- konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom záujme, ale 

aj vo verejnom záujme, 
- dodrţiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne špecifiká, 

vystupovať proti neznášanlivosti, xenofóbií a diskriminácií,  
- konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, 

prispievať k uplatňovaniu hodnôt demokracie, 
- uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať 

s toleranciou k identite druhých,  
- zaujímať sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete,  
- rešpektovať rôzne názory na svet, 
- chápať význam ţivotného prostredia pre človeka a konať v duchu udrţateľného 

rozvoja, 
- uznávať hodnotu ţivota, uvedomovať si zodpovednosť za vlastný ţivot 

a spoluzodpovednosť  pri ochrane ţivota a zdravia iných, 
- uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť 

v európskom a svetovom kontexte, 
- podporovať hodnoty miestnej, národnej, európskej a svetovej kultúry a mať k nim 

vytvorený pozitívny vzťah, 
- orientovať sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho rozvoja, etnických, 

rasových a náboţenských konfliktov, terorizmu, 
- pochopiť pojmy: spravodlivosť, ľudské práva, zodpovednosť a aplikovať ich 

v globálnom kontexte. 

Všeobecné kompetencie 

             Absolventi študijného odboru 6421 4 spoločné stravovanie majú: 

- 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, vyuţívať 
vedomostí o tvarosloví, 

- pouţívať adekvátnu slovnú zásobu vrátane príslušnej odbornej terminológie, 
- orientovať sa v základnej výstavbe textu, prezentovať a obhajovať svoje stanoviská, 
- vedieť poloţiť otázku a správne formulovať odpovede, 
- vyjadrovať postoje neutrálne, pozitívne (pochvala) a negatívne (kritika, polemika), 
- vyjadrovať sa vecne správne,  jasne a zrozumiteľne, 
- odborne sa vyjadrovať o javoch vo svojom odbore, 
- samostatne získavať potrebné informácie z dostupných zdrojov, triediť ich a kriticky k nim 

pristupovať, 
- mať prehľad o dennej tlači a tlači podľa svojho záujmu, 
- komunikovať v cudzom jazyku v rámci základných tém, 
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- schopnosť vymieňať si informácie a názory v  cudzom jazyku týkajúce sa základných 
všeobecných a odborných tém ústnym a písomným prejavom, 

- schopnosť zvoliť si adekvátnu komunikačnú stratégiu a jazykové prostriedky, zrozumiteľne 
vyjadrovať hlavné myšlienky v cudzom jazyku, 

- vyuţívať text ako poznanie a prostriedok na skvalitnenie jazykových spôsobilostí, 
- pracovať so slovníkom, jazykovými a inými príručkami, internetom a ďalšími zdrojmi 

informácií, 
- poznať a rešpektovať tradície, zvyky a odlišnosti sociálnej a kultúrnej hodnoty iných 

národov a jazykových oblastí,    
- ovládať základné ekologické súvislostí a postavenie človeka v prírode, zdôvodniť 

nevyhnutnosť udrţateľného rozvoja, 
- posúdiť chemické látky z hľadiska nebezpečnosti a ich vplyvu na ţivé organizmy. 
- vysvetliť etické normy súvisiace so ţivotom a zdravím, 
- charakterizovať etiku práce, 
- vyuţívať vedomosti a spôsobilosti v praktickom ţivote pri riešení otázok svojho politického 

a občianskeho rozhodovania, hodnotenia a správania, 
- konať zodpovedne a prejavovať občiansku aktivitu, váţiť si demokraciu a slobodu,  
- vyuţívať matematické poznatky v praktickom ţivote, 
- osvojiť si poznatky a špeciálne činnosti podporujúce úpravu porúch zdravia, 
- osvojiť si základy zdravovedy a fyziológie ľudského tela, 
- osvojiť si zásady správnej výţivy a zdravého ţivotného štýlu, 
- zorganizovať si pohybový reţim a program vlastných pohybových aktivít ako súčasť 

ţivotného štýlu, 
- preukázať pohybovú gramotnosť k osobnému športovému výkonu. 

 
 

Odborné kompetencie 

c) Poţadované vedomosti 
            Absolventi študijného odboru 6421 4  spoločné stravovanie majú:  

- aktívne pouţívať 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, ţivnostenského, 

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 vyuţívaním poznatkov  

technologických normách, 
- ovládať zásady tvorby nových receptúr s vyuţitím gastronomických pravidiel 
- mať vedomosti o ovládať predpisy o uchovávaní vzoriek výrobkov 
- ovládať poznatky o charakteristike a technologických postupoch beţných 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 a stolovaní 
- 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 vyuţívať osvojené 

pojmy pri riešení praktických úloh, 
- mať vedomosti o potravinách, o ich zloţení, akosti, získavaní a spracovaní a ostatnej 

manipulácii s ohľadom na zdravie človeka, 
- vedieť pouţívať techniku, poznať strojové a technické vybavenie a zariadenie  

prevádzok,   
- mať vedomosti o správnom ţivotnom štýle človeka,  
- vedieť zásady správnej výrobnej praxe, 
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- poznať špecifickú problematiku vo svojom odbore, aplikovať vedomosti v priamom 
kontakte so zákazníkmi, 

- samostatne rozhodovať o pracovných problémoch. 

c) Poţadované zručnosti 
                   Absolventi študijného odboru 6421 4 spoločné stravovanie majú: 

- 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 dodrţaním hygienických zásad a zásad 
bezpečnosti práce na prevádzke, 

- voliť správne technologické postupy práce, pripraviť pracovisko, pracovné prostriedky 
a predmety, pripravovať a predpripravovať suroviny na prácu 

- zabezpečovať beţnú údrţbu pracovných prostriedkov, ktoré pouţíva, 
- preukázať základné uţívateľské práce s výpočtovou technikou, 
- vykonávať pracovné činnosti tak, aby nenarušoval ţivotné prostredie, 
- udrţiavať estetickú úroveň pracovného prostredia, estetiku výrobkov 
- dodrţiavať základné zásady rokovania so zákazníkmi a spolupracovníkmi, 
- vykonávať základné spôsoby zmyslových skúšok akosti surovín a tovarov, 
- pracovať s predpismi HACCP o preberaní a výdaji tovaru a reklamácii, 
- orientovať sa v nových technológiách a výrobkoch, 
- prijímať a registrovať objednávky a podávať informácie o jedlách a nápojoch, 
- obsluhovať strojové a tepelné zariadenia a dodrţiavať BOZP 
- pracovať s registračnou pokladňou, inkasovať a robiť vyúčtovanie, 
- uplatniť v práci správnu techniku prípravy a podávania jedál a nápojov, pripraviť 

základné druhy miešaných nápojov, šalátov a špeciálnych jedál pred hosťom 
- obsluhovať pri osobitných druhoch slávnostného stolovania, 

d) Poţadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti    

      Absolventi študijného odboru 6421 4 spoločné stravovanie majú disponovať: 

- manuálnou zručnosťou v činnostiach konkrétneho odboru,  adaptabilitou, kreativitou, 
disponibilitou, spoľahlivosťou, trpezlivosťou, dôslednosťou a presnosťou, 
schopnosťou spolupracovať, sebadisciplínou, mobilitou, schopnosťami pracovať 
v tíme,  budovaním imidţu firmy, pozitívnym kontaktom so zákazníkom, samostatnou 
prácou, dodrţovaním predpisov o ochrane spotrebiteľa, dodrţiavaním firemnej kultúry, 
flexibilitou, profesionálnou hrdosťou, zodpovednosťou za zverený majetok, 
schopnosťou riešiť konfliktné situácie, 

- poţadovaným 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 záťaţi, 
- krátkodobou pamäťou, praktickým a samostatným myslením a rozdeľovaním 

pozornosti. 
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4.3.7 UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6421 4 00 SPOLOČNÉ STRAVOVANIE 

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP 
 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola obchodu a sluţieb, Ul. Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta 

Názov ŠkVP Sluţby 

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

Kód a názov učebného odboru 6421 4 spoločné stravovanie    

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺţka štúdia 2 roky 

Forma štúdia denná 

iné vyučovací jazyk - slovenský 

Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program 

Vzdelávacie oblasti 
Obsahové štandardy 

Minimálny počet týţdenných 
vyučovacích hodín celkom 

Vyučovací predmet Počet týţ. vyučovacích 
hodín celkom 

Disponibilné hodiny 

Jazyk a komunikácia 18 Všeobecné vzdelávanie – povinné predmety 31  

Zdokonaľovanie jazykových vedomostí a zručnosti  
 

6 

 
 
Slovenský jazyk a literatúra 

 
 

6 

 

Komunikácia a slohová výchova 

Práca s textom a získavanie informácií 

Rečové zručnosti  
 

12 

 
 
Anglický jazyk 

 
 

12 

 

Jazykové prostriedky 

Komunikačné situácie 

Poznatky o krajinách študovaného jazyka 

Rečové zručnosti  
 

0 

 
Základy druhého cudzieho jazyka 

  

Jazykové prostriedky 

Komunikačné situácie 

Poznatky o krajinách študovaného jazyka 

Človek, hodnoty a spoločnosť  2    

Etická výchova/Náboţenská výchova  1 dejepis 2  

Človek v ľudskom spoločenstve  
 

1 

 
 
občianska náuka  

 
 

0 

 

Človek ako občan 

Človek a právo 

Človek a ekonomika 

Človek a príroda 1    

Biologické a ekologické vzdelávanie  Človek a príroda 1  

Základy ekológie 

Človek a ţivotné prostredie 

Základy biológie  Biológia   

Mechanika    
 
Fyzika  

  

Termika 

Elektrina a magnetizmus 

Vlnenie a optika 

Fyzika atómu 

Vesmír 

Všeobecná chémia   
Chémia 

 
0 

 

Anorganická chémia 

Organická chémia 

Biochémia  

Matematika a práca s informáciami 6    

Operácie s reálnymi číslami   
 
 

 
 
 

 

Výrazy a ich úprava 

Riešenie rovníc a nerovníc 
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Funkcie    

   
Matematika  

 
6 

 

 

Planimetria 

Výpočet povrchov a objemov telies 

Práca s údajmi  informatika 2 2 

Zdravie a pohyb 2    

Zdravie, telo a poruchy zdravia   
Telesná a športová výchova 

 
2 

 

Zdravý ţivotný štýl 

Pohybová výkonnosť a zdatnosť 

Športové činnosti pohybového reţimu 

Ekonomické vzdelávanie 5 Odborné vzdelávanie – povinné predmety   

Základné ekonomické pojmy   
 
 
 
Ekonomika  

 
 
 
 

5 

 

Podnikanie a podnikateľ 

Podnik, majetok podniku a hospodárenie podniku 

Peniaze, mzdy, dane a poistné 

Zamestnanci  

Medzinárodný trh práce 

Voľba povolania   
Účtovníctvo 
 

 
4 

 
4  

Osobný manaţment  Cestovný ruch 2 2 

Pracovné právo  Hospodárska korešpondencia 2 2 

Bezpečnosť práce 

Komunikácia  2    

Základné pojmy   
sociálna komunikácia 

 
2 

 
0 Získavanie informácií 

Poskytovanie informácií 

Elektronická komunikácia 

Technické a technologické vzdelávanie 5    

Základné technické a technologické pojmy  Technika prevádzky 6 1 

Suroviny a materiál Náuka o nápojoch 4 4 

Základné technologické postupy Matematika v praxi 2 2 

   

Technologické a technické vybavenie    

Praktická príprava 8    

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci    
 
 
prax 

 
 
 

8 

 
 
 

0 

Pracovné činnosti vo výrobných, obchodných, odbytových strediskách a strediskách sluţieb 

Pracovné stroje, zariadenia a inventár výrobných, obchodných, odbytových stredísk a stredísk sluţieb 

Príprava finálnych produktov 

Základné pravidlá spoločenského správania 

Administratívne práce v prevádzke 

Disponibilné hodiny 2+15 Voliteľné predmety  2+15 

     

   

   

   

   

   

CELKOM 66  66  

Ochrana človeka a prírody     

Teoretická príprava    

Praktický výcvik    

Telovýchovno-výcvikový kurz 

Plávanie      
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Lyţovanie    
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Názov a adresa školy SOŠ OaS, Ul. Z. Kodálya 756, 924 47  Galanta 

Názov školského vzdelávacieho programu Sluţby 

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

Kód a názov učebného odboru 6421 4 spoločné stravovanie 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺţka štúdia 2roky 

Forma štúdia  denná 

Názov a adresa školy ZSŠ OaS, Ul.Z. Kodálya 756, 924 47  Galanta 

Názov školského vzdelávacieho programu Stravovacie sluţby 

Kategórie a názvy 
vyučovacích predmetov 

Počet týţdenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. Spolu 

Všeobecnovzdelávacie 
predmety 

16/16 15/15 31/31 

slovenský jazyk a literatúra a) 3 3 6 

anglický jazyk  a) 6 6 12 

nemecký jazyk a) 6 6 12 

dejepis 1 1 2 

človek a príroda 1 - 1 

matematika a) 3 3 6 

informatika a) 1 1 2 

telesná a športová výchova d) 1 1 2 

Odborné predmety 17 18 35 

ekonomika 3 2 5 

Účtovníctvo 2 2 4 

Sociálna  komunikácia 1 1 2 

Cestovný ruch - 2 2 

Hospodárska korešpondencia - 2 2 

Technika prevádzky 3 3 6 

Náuka o nápojoch 2 2 4 

Matematika v praxi - 2 2 

prax 6 2 8 

Voliteľné predmety e)    

    

    

    

    

    

    

Spolu 33 33 66/66 

Účelové kurzy    

    

    

 
Prehľad vyuţitia týţdňov  

Činnosť 
1. ročník 2. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 30 

Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie, 
výchovno-vzdelávacie akcie ai.)  

7 6 

Účasť na odborných akciách - - 

Spolu týţdňov 40 37 
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Poznámky k učebnému plánu:  

 

a) Trieda sa môţe deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy. 

b) Predmety etická výchova/náboţenská výchova sa vyučujú podľa záujmu ţiakov 
v skupinách najviac 20 ţiakov minimálne v rozsahu 1 týţdennej vyučovacej hodiny v 1. 
ročníku. Predmety nie sú klasifikované, na vysvedčení a v katalógovom liste ţiaka sa 
uvedie „absolvoval/-a“.  

c) Predmet Občianska náuka sa v učebných odboroch  realizuje minimálne v rozsahu 1 
týţdennej vyučovacej hodine v 1 ročníku. Predmet je klasifikovaný.  

d) Predmet telesná výchova moţno vyučovať 1 hodinu týţdenne aj v popoludňajších 
hodinách a spájať ju do viachodinových celkov. Súčasťou vyučovania môţe byť aj 
týţdenný výchovno-výcvikový kurz v 1. a/alebo druhom ročníku.   

e)    Ţiaci si môţu podľa záujmu a potrieb vybrať 2 voliteľné predmety v 1. ročníku, 1 alebo 2 
voliteľné predmety v 3 ročníku. Na štúdium voliteľných predmetov moţno vytvárať skupiny 
ţiakov z rôznych tried alebo ročníkov. Klasifikujú sa predmety 2. cudzí jazyk a špeciálna 
obsluha. Ostatné voliteľné predmety sú neklasifikované. Na vysvedčení a v katalógovom 
liste ţiaka sa uvedie „absolvoval/-a“.  

f)    Odborný výcvik sa realizuje podľa súčasne platnej legislatívy v rozsahu minimálne 1520 
hodín za  štúdium, čo je podmienkou vykonania záverečnej skúšky.  

g)    Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie 
poţadovaných praktických zručností a činností formou cvičení (v laboratóriách, dielňach, 
odborných učebniach, cvičných firmách a pod.) a odborného výcviku. Na cvičeniach 
a odbornom výcviku sa môţu ţiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci a na hygienické poţiadavky podľa platných predpisov. Počet 
ţiakov na jedného majstra odbornej výchovy je stanovený  platnou legislatívou.   

h)    Ţiaci v kaţdom ročníku absolvujú exkurzie (1 aţ 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie, 
upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú 
súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého 
vyučovací predmet najviac súvisí s obsahom exkurzie.  

i) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania ţiakov učebných odborov stredných odborných 
škôl v SR je učivo „Ochrana človeka a prírody“. Obsah učiva sa realizuje účelovými 
cvičeniami a samostatným kurzom na ochranu človeka a prírody. Cvičenia sa uskutočňujú 
v 1. a 2. ročníku priamo v teréne. Samostatný kurz je organizovaný v 3. ročníku a  je 
súčasťou plánu práce školy.  

j) V 1. a 2. ročníku je súčasťou vyučovania týţdenný telovýchovno-výcvikový kurz. Účelové 
kurzy sa realizujú v rámci sedemtýţdňovej časovej rezervy v školskom roku. Plavecký 
výcvik sa realizuje 5 dní (7 hodín denne) v 1. ročníku. Lyţiarsko-výcvikový kurz sa 
organizuje v rozsahu 5 dní (7 hodín denne) v 2. ročníku.  

k) Záverečná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy. 
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 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/nemecký jazyk       

dejepis       

Človek a príroda       

matematika       

informatika       

telesná a športová výchovy       

Povinné odborné predmety   

ekonomika       

Účtovníctvo       

Sociálna  komunikácia       

Cestovný ruch       

Hospodárska korešpondencia       

Technika prevádzky       

Náuka o nápojoch       

Matematika v praxi       

Prax       

Voliteľné predmety  

       

       

       

       

       

       

Účelové kurzy  

       

       

Kľúčové kompetencie predstavujú spoločne uplatňované zásady a pravidlá pri vybraných postupoch, metódach 
a formách práce, pri organizovaní rôznych slávnostných alebo výnimočných príleţitostí, akcií alebo  aktivít, mali 
by podporovať a rozvíjať aktivitu, tvorivosť, zručnosť, učenie ţiaka. Výchovné a vzdelávacie stratégie (ďalej len 
„VVS“) nie sú formulované ako ciele, konkrétne metódy, postupy, pokyny alebo predpokladané výsledky ţiakov, 
ale predstavujú spoločný postup, prostredníctvom ktorého by učitelia doviedli ţiakov k vytváraniu alebo ďalšiemu 
rozvoju kľúčových kompetencií.  

VVS sú v našom školskom vzdelávacom programe stanovené pre kaţdý vyučovací predmet a pre vybrané 
kľúčové kompetencie tak, ako to ukazuje tabuľka. Táto stratégia bola odsúhlasená všetkými predmetovými 
komisiami na škole.   
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4.3.8 MATERIÁLNE PODMIENKY 

Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na ulici Zoltána Kodálya 765 v Galante. 
Normatív vybavenosti odborných učební, tried a pracovísk praktického vyučovania je v súlade 
s Normatívom MŠ SR základného vybavenia pracovísk praktického vyučovania pre študijný odbor 
6421 4 00 spoločné stravovanie. 

Kapacita školy: 

Školský manaţment: 
- kancelária riaditeľa školy,   
- kancelária pre zástupcov riaditeľa školy pre TV,  
- kancelária pre zástupcu riaditeľa školy pre  OV, 
- kancelária pre sekretariát, 
- kabinet pre výchovného poradcu, 
- zasadacia miestnosť pre pedagogickú radu. 

Pedagogickí  zamestnanci školy: 
- zborovňa pre pedagogických pracovníkov,  
- kabinety  pre učiteľov, 
- triedy pre teoretické a odborné vyučovanie ţiakov, 
- telocvičňa a posilňovňa. 

Nepedagogickí zamestnanci školy: 
- kancelárie pre ekonómov a správcu, bezpečnostného technika a hospodára  
- príručný sklad s odkladacím priestorom,  
- dielňa, 
- kotolňa, 
- sklad učebníc, 
- archív. 

Ďalšie priestory: 
- školská jedáleň,  
- hygienické priestory (WC, sprchy), sociálne zariadenia, šatne, 
- sklady učebných pomôcok a didaktickej techniky, 
- sklady náradia, strojov a zariadení, 
- sklady materiálov, surovín a polotovarov, 
- kniţnica. 
 

Makrointeriéry: 

- školská budova, 
- školský dvor, 
- školské ihrisko. 

Pracoviská praktického vyučovania : 

- odborné učebne – stolovne, 

- odborné učebne na prípravu pokrmov, 

Vyučovacie interiéry 

- klasické triedy - učebne pre teoretické vyučovanie /24/ 
- odborná učebňa informatiky /3/ 
- odborná učebňa jazykov /3/ 
- odborná učebňa techniky administratívy /2/ 
- odborná učebňa pre stolovanie /2/ 
- odborná učebňa pre technológiu prípravy pokrmov /2/ 
- odborná učebňa etickej výchovy 
- telocvičňa  

Vyučovacie exteriéry 

- školské ihrisko 

Kmeňové pracoviská 
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- školská jedáleň ZSŠ O a S Galanta 

- školská jedáleň Gymnázium Galanta 

- závodná jedáleň Pedrazzoli 

 

Zmluvné pracoviská odbornej praxe  

- Reštaurácia Taverna Galanta, 

-  Reštaurácia Amazona Šaľa,  

- Reštaurácia Romantik Dolná Streda, 

-  Hotel Tevel Sládkovičovo,  

- Reštaurácia Wien Čierny Brod,  

- Reštaurácia Gazdovský dvor Galanta,  
 

4.3.9 PERSONÁLNE PODMIENKY 

 Poţiadavky na manaţment školy, ktorý realizuje školský vzdelávací program je 
v súlade s poţiadavkami odbornej a pedagogickej spôsobilosti a s kvalifikačnými 
predpokladmi, ktoré sú nevyhnutné pre výkon náročných riadiacich činnosti podľa 
platných predpisov. 

 Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov 
všeobecnovzdelávacích predmetov, ktorí realizujú školský vzdelávací program je 
v súlade s platnými   predpismi.  Plnenie ďalších kvalifikačných predpokladov 
potrebných pre výkon zloţitejších, zodpovednejších a náročnejších pedagogických 
činnosti sa riadi platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú súlad 
všetkých vzdelávacích a výchovných činností s cieľmi vzdelávania v danom učebnom 
odbore v súlade so štátnym vzdelávacím program. Práva a povinnosti pedagogických 
zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich pedagogickej činnosti 
v rámci platných predpisov.      

 Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov odborných 
predmetov, ktorí realizujú školský vzdelávací program je v súlade s platnými 
predpismi. Plnenie ďalších kvalifikačných predpokladov potrebných pre výkon 
zloţitejších, zodpovednejších a náročnejších pedagogických činnosti sa riadi platnými 
predpismi. Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú súlad všetkých vzdelávacích 
a výchovných činností s cieľmi vzdelávania v danom učebnom odbore v súlade so 
štátnym vzdelávacím programom. Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov 
sú zabezpečené a naplňované po dobu ich pedagogickej činnosti v rámci platných 
predpisov.      

 Plnenie ďalších kvalifikačných predpokladov potrebných pre výkon zloţitejších, 
zodpovednejších a náročnejších pedagogických činnosti sa riadi platnými predpismi. 
Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú súlad všetkých vzdelávacích a výchovných 
činností s cieľmi vzdelávania v danom študijnom odbore v súlade so štátnym 
vzdelávacím programom. Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov sú 
zabezpečené a naplňované po dobu ich pedagogickej činnosti v rámci platných 
predpisov.      

 Odborná spôsobilosť nepedagogických zamestnancov (ekonóm, správca, školník, 
upratovačky a pod.), ktorí sa podieľajú na realizácii školského vzdelávacieho 
programu je v súlade s platnými   predpismi.  Práva a povinnosti nepedagogických 
zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich činnosti v rámci platných 
predpisov.      

 Plnenie poţiadaviek poradenskej činnosti sa riadi platnými predpismi. Výchovný 
poradca je pedagogický zamestnanec, ktorého poslaním je poskytovanie odbornej 
psychologickej a pedagogickej starostlivosti ţiakom, rodičom a pedagogickým 
zamestnancom školy. Prácu výchovného poradcu usmerňujú metodické, pedagogické 
a psychologické centrá. Práca výchovného poradcu a dodrţiavanie všeobecne 
záväzných platných predpisov v oblasti výchovného poradenstva podlieha kontrolnej 
činnosti zo strany zriaďovateľa strednej školy.  Ďalšie práva a povinnosti výchovných 



 

 98 

 
Školský vzdelávací program - Sluţby  

 

poradcov vymedzujú vnútorné predpisy školy (pracovný poriadok, vnútorný poriadok 
školy, vnútorný mzdový predpis a pod.).  

 
 

4.3.10 ORGANIZAČNÉ PODMIENKY 

 Plnenie stanovenej miery vyučovacej a výchovnej povinnosti vyplýva z platnej legislatívy 
a rámcového učebného plánu štátneho vzdelávacieho programu. Rámcové rozvrhnutie 
obsahu vzdelávania v školských vzdelávacích programoch vychádza zo ŠVP. Stanovené 
vzdelávacie oblasti a ich minimálne počty hodín boli v tomto programe dodrţané a sú 
preukázateľné. Vzdelávanie a príprava ţiakov je organizovaná ako dvojročné štúdium.  

 Teoretické a  vzdelávanie  prebieha štyri dni do týţdňa. Vyučovanie sa začína o 8,00 hodine . 
Organizácia školského roka sa riadi podľa pedagogicko-organizačných pokynov v danom 
školskom roku. 

 Plnenie  školskej legislatívy vzhľadom na organizáciu a priebeh školského vzdelávacieho 
programu vo väzbe na teoretické vyučovanie a odbornú prax je v súlade.  Výchovno-
vzdelávací proces sa riadi Zákonom o výchove a vzdelávaní (školský zákon).  

 Odborná prax sa realizuje v rozsahu stanovenom v učebnom pláne a  vykonáva sa na škole 
a v zmluvných zariadeniach. Výučba prebieha  inštruktorov poverených zamestnávateľmi. 
Všetky pracoviská majú vybavenie pracoviska podľa Normatívu základného vybavenia MŠ SR 
a  zmluvné pracoviská majú základné štandardné vybavenie.  

 Vzdelávanie a príprava sa riadi podľa Školského poriadku. Zabezpečuje jednotnosť v celom 
výchovno-vzdelávacom procese. Upravuje pravidlá správania sa ţiakov v teoretickom  a 
praktickom vyučovaní. Obsahuje tieţ práva a povinnosti ţiakov. Školský poriadok je súčasťou 
Organizačného poriadku školy a Pracovného poriadku školy a riadi sa podľa nich. Ţiaci sa 
oboznamujú so Školským poriadkom, s BOZP a PO kaţdý rok na prvej vyučovacej hodine 
prvý deň školského roka. Táto skutočnosť je zaznamenaná  v triednych knihách . 

 Na začiatku kaţdého školského roka sú plánované stretnutia s rodičmi prvákov, na ktorých sa 
zoznamujú s učiteľmi, s rodičmi ţiakov v triede, získavajú informácie o škole, o jej štýle práce, 
organizácii vyučovania a odbornej praxe, metódach a prostriedkoch hodnotenia, plánovanými 
aktivitami na škole a s osobitnými predpismi odbornej praxe. Sú oboznámení s ich 
povinnosťami, právami a postupmi, školským poriadkom. Zároveň majú moţnosť prezrieť si  
školu. Okrem týchto stretnutí sa kaţdoročne organizuje Deň otvorených dverí.  

 Hodnotenie a klasifikácia ţiakov sa riadi Metodickým usmernenia č. 15/2006- R a je súčasťou 
školského vzdelávacieho programu. O všetkých kritériách hodnotenia a výchovných 
opatreniach sú rodičia i ţiaci vopred informovaní. 

 Ukončovanie štúdia a organizácia maturitnej skúšky sa riadi platnými legislatívnymi predpismi. 
Maturitná skúška sa skladá z písomnej formy externej a internej časti, z praktickej formy 
a z ústnej formy internej časti. Absolventi získajú vysvedčenie o maturitnej skúške. 

 Kurzy, exkurzie, športové akcie sa organizujú podľa platných predpisov a moţností školy 
počas školského roka. Kurzy nevyhnutné pre výkon povolania  vyplývajúce z kompetencií 
(profilu) absolventa  sa môţu vykonávať aj ako súčasť praktickej prípravy.  

 Organizácia exkurzií je súčasťou praktického a teoretického vyučovania a zameriavajú sa na  
poznávanie nových hotelových a gastronomických zariadení, nových výrobných technológií, 
nových materiálov, ekologických stavieb, odpadových technológií, na výstavy a prezentácie  
nových výrobkov. Exkurzie sa vykonávajú v rozsahu minimálne 1 vyučovací deň 
s pedagogickým dozorom  a počtom ţiakov v zmysle platných predpisov.  Odborný obsah  
exkurzií  vyplýva z obsahu učebných osnov odboru  štúdia   a plánuje sa v ročných plánoch 
práce školy. 

 Spolupráca s rodičmi sa realizuje predovšetkým prostredníctvom triednych učiteľov na 
triednych schôdzach ZRPŠ, prostredníctvom výchovného poradcu, manaţmentu školy 
a jednotlivých  vyučujúcich všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov, osobnou 
komunikáciou s rodičmi, prípadne zákonnými zástupcami ţiakov.  

 Súťaţe a prezentácia zručností a odborných spôsobilostí v študijnom odbore sa organizuje na 
školskej úrovni formou jednoduchých triednych súťaţí ako spoločný výstup teoretického 
a praktického vyučovania. Určí sa  obsah, rozsah, úroveň, kritériá hodnotenia, forma práce 
a prezentácia s prípadným prístupom verejnosti. Ţiaci sa môţu zúčastňovať aj na súťaţiach  
a prezentáciách vo svojom odbore na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.  
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Podmienky bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 

Vytváranie podmienok  bezpečnej a hygienickej práce je organickou súčasťou celého vyučovacieho 
procesu, osobitne praktického vyučovania. Postupuje sa podľa platných predpisov, predpisov HACCP, 
nariadení, vyhlášok, noriem a pod.  Priestory, v ktorých prebieha teoretické a praktické vyučovanie 
musia zodpovedať platným právnym a hygienickým predpisom, vyhláškam, technickým normám.  

Škola zabezpečuje všetky technické a organizačné opatrenia na elimináciu všetkých rizík spojených 
najmä s praktickým vyučovaním. Učitelia odborných predmetov, ţiaci a rodičia sú podrobne s týmito 
rizikami oboznámení. Riziká, ktoré sa nedajú eliminovať sú čiastočne riešené osobnými ochrannými 
prostriedkami. Ich pouţívanie sa dôsledne kontroluje.  

Problematika bezpečnosti a hygieny práce je podrobne popísaná v pracovnom poriadku školy, ako aj 
BOZP je súčasťou školského poriadku. Ţiaci ju musia ovládať a rešpektovať. Vnútorný poriadok školy 
je verejne prístupný v priestoroch školy a na pracoviskách. Prevádzkový poriadok má kaţdý úsek 
školy vypracovaný na vlastné podmienky. Škola má spracovanú Metodickú osnovu vstupného  
školenia bezpečnosti práce, dodrţiavania osobnej hygieny a protipoţiarnej ochrane pre ţiakov 
a učiteľov. Ţiaci sú s predpismi podrobne oboznámení a poučení vţdy v úvodných hodinách 
jednotlivých predmetov, na odbornej praxi a vţdy pri prechode z jedného pracoviska na druhé. Na 
odbornej praxi sa ţiaci zoznamujú s návodmi na obsluhu jednotlivých strojov, prístrojov a zariadení 
a prevádzkovými bezpečnostnými predpismi. Záznam o školení sa zaznamenáva do zápisníka BOZP. 
Obsahom školenia sú aj predpisy protipoţiarnej ochrany a normy BOZP pouţívané v študijnom odbore 
spoločné stravovanie. 

 

4.3.11 PODMIENKY VZDELÁVANIA ŢIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI        
POTREBAMI V ŠTUDIJNOM ODBORE 6421 4 00 SPOLOČNÉ STRAVOVANIE  

 

Názov a adresa školy Stredná odborná škola obchodu a sluţieb 
Ul. Z. Kodálya č. 765,  924 47  Galanta 

Názov školského vzdelávacieho programu Sluţby 

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

Kód a názov učebného odboru 6421 4  spoločné stravovanie 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺţka štúdia 2  roky 
Forma štúdia  denná 

 
 
 
 

Integrácia ţiakov 

Na základe odporučenia pracovníkov pedagogicko – psychologických poradní a dorastového lekára 
škola vzdeláva aj integrovaných ţiakov, ak inak ich zdravotný stav zodpovedá zdravotným 
poţiadavkám pre zvolené odbory. Ţiaci na základe vypracovaného posudku psychológa postupujú vo 
vyučovaní v odporučených predmetoch podľa individuálneho programu. Úľavy sa týmto ţiakom  
uznávajú aj pri vykonávaní akýchkoľvek skúšok predĺţením času na vypracovanie zadanej práce. 
 

Integrácia ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Tento vzdelávací program je otvorený pre ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Sú to ţiaci, 
ktorí spĺňajú nasledujúce kritériá: 

1. ţiak pochádza z rodiny, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny je najviac vo 
výške ţivotného minima, 

2. aspoň jeden zákonný zástupca ţiaka (rodič) je dlhodobo nezamestnaný, alebo mŕtvy 
3. najvyššie ukončené vzdelanie rodičov je základné, alebo aspoň jeden z rodičov nemá ukončené 

základné vzdelanie, 
4. neštandardné bytové a hygienické podmienky rodiny, 
5. vyučovací jazyk školy je iný, neţ jazyk , ktorým hovorí dieťa doma.    

V našich podmienkach školy sa venujeme aj problémom s rómskym etnikom, so snahami o ich 
integráciu do nášho občianskeho a profesionálneho ţivota. V celom vyučovacom procese 
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pripravujeme týchto ţiakov za normálnych vyučovacích podmienok, sú zaradení do normálneho 
vyučovania bez osobitných úľav. 

Integrácia a vzdelávanie nadaných ţiakov 

Škola vytvára v súlade so svojim profilom aj podmienky pre rozvoj nadaných ţiakov. Výchova a 
vzdelávanie mimoriadne nadaných ţiakov patrí vo všeobecnosti za veľmi efektívne, ţiaduce a to tak 
zo spoločenského, individuálneho ľudského hľadiska, ako aj z hľadiska ekonomického, návratnosti 
investovaného času a finančných prostriedkov. Osobitne aj v našom študijnom odbore  je ţiaduce 
podchytiť nadaných ţiakov a systematicky s nimi pracovať. Pritom nemusí ísť len o podporu 
mimoriadne intelektovo nadaných ţiakov, ale aj ţiakov nadaných manuálne, prakticky, ktorí vynikajú 
svojimi vedomosťami, zručnosťami, záujmom, kreativitou, výsledkami práce a zaslúţia si výnimočnú 
pedagogicko-psychologickú starostlivosť pri rozvíjaní svojho špecifického nadania. Pre mimoriadne 
nadaných ţiakov sme pripravili tieto úpravy: 

 ţiaci budú integrovaní do beţných tried (nebudeme zriaďovať osobitné triedy, nepokladáme to 
za dobrý výchovný moment), 

 v prípade mimoriadnych podmienok a situácii pripravíme individuálne učebné plány 
a vzdelávací program, ktorý by im eventuálne umoţnil ukončiť študijný odbor aj skrátenom 
čase ako je daný týmto vzdelávacím programom, 

 škola v spolupráci so zamestnávateľmi bude riešiť ich zamestnanecké príleţitosti, 
 všetci ţiaci bez výnimky (aj beţní ţiaci) budú dodrţiavať školský poriadok.   
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4.3.12 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ŢIAKOV V ŚTUDIJNOM ODBORE 
6421 4 00 SPOLOČNÉ STRAVOVANIE 

 
 

Názov a adresa školy Stredná odborná škola obchodu a sluţieb 
Ul. Z. Kodálya č. 765,  924 47  Galanta 

Názov školského vzdelávacieho programu Sluţby 

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

Kód a názov učebného odboru 6421 4  spoločné stravovanie 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺţka štúdia 2  roky 
Forma štúdia  denná 

 

 
Stredná odborná škola obchodu a sluţieb povaţuje vnútorný systém kontroly a hodnotenia ţiakov za 
najvýznamnejšiu kategóriu celého procesu. Naším cieľom je poskytovať ţiakovi spätnú väzbu, 
prostredníctvom ktorej získava informácie o tom, ako danú problematiku zvláda, ako dokáţe 
zaobchádzať s tým, čo sa naučil, v čom sa zlepšil a v čom má ešte nedostatky. Hodnotenie ţiaka 
vychádza z jasne stanovených cieľov a konkrétnych kritérií, ktorými sa dá jeho výkon zmerať. Preto 
neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia musí byť aj konkrétne odporúčanie alebo rada, ako má ţiak ďalej 
postupovať, aby svoje nedostatky odstránil.  Kontrolu vyučovacieho procesu budeme orientovať na 
skúšanie a hodnotenie ţiakov.  
Hodnotenie a klasifikácia ţiakov sa riadi Metodickým usmernenia č. 15/2006- R a je súčasťou 
školského vzdelávacieho programu.  

Skúšanie 

Počas skúšania budeme preverovať, čo ţiak vie a čo má vedieť,  ako sa má zlepšiť v porovnaní sám 
so sebou alebo s kolektívom – zisťujeme stupeň dosiahnutia cieľov vyučovacieho procesu. Pri skúšaní 
vyuţijeme širokú škálu rôznych spôsobov a postupov – individuálne, frontálne, skupinovo, priebeţne 
alebo súhrne po ukončení tematického celku alebo na konci školského roka, ústne, písomne 
(didaktické testy, písomné cvičenia a úlohy, projekty, a pod.). Skúšaním budeme preverovať výkon 
ţiaka z hľadiska jeho relatívneho výkonu (porovnáme výkon ţiaka s výkonmi ostatných ţiakov) alebo 
individuálneho výkonu (porovnáme jeho súčasný výkon s jeho prechádzajúcim výkonom).  Dôleţitou 
súčasťou skúšania je aj formatívne hodnotenie, ktoré povaţujeme za významnú súčasť motivácie 
ţiaka do jeho ďalšej práce, za súčasť spätnej väzby medzi učiteľom a ţiakom. 

Hodnotenie 

Cieľom hodnotenie ţiaka v škole je poskytnúť ţiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako ţiak 
zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky a kde má rezervy. Súčasťou hodnotenia je tieţ 
povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.  

Hodnotenie ţiakov budeme vyjadrovať rôznymi formami: slovom, percentom, známkou. V rámci 
hodnotenia budeme preverovať výsledky činnosti ţiakov podľa určených kritérií. Niektoré kritériá budú 
všeobecne platné pre všetky predmety, špecifické výkony ţiakov budú hodnotené podľa stanovených 
kritérií hodnotenia.   

Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia ţiaka je aj jeho správanie, prístup a postoje. Hodnotenie nikdy 
nesmie viesť k zniţovaniu dôstojnosti, sebadôvery a sebaúcty ţiaka.  

Pravidlá hodnotenia ţiakov 

Naša škola v rámci hodnotenia výkonov svojich ţiakov vychádza zo všeobecných kritérií a štandardov, 
organizačných a metodických postupov na overenie dosiahnutých vedomostí a získaných zručností.  

1. Hodnotenie zameriavame a formulujeme pozitívne. 
2. Ţiak sa hodnotí podľa miery splnenia daných kritérií. 
3. Známka z vyučovacieho predmetu nezahŕňa hodnotenie správania ţiaka. 
4. Vyučujúci klasifikujú iba prebrané a precvičené učivo. 
5. Ţiak má dostatok času na učenie, precvičovanie a upevnenie učiva. 
6. Podklady pre hodnotenie a klasifikáciu získava vyučujúci hlavne: sledovaním výkonov 

a pripravenosti ţiaka na vyučovanie, rôznymi druhmi písomných prác, analýzou výsledkov 
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rôznych činnosti ţiakov, konzultáciami s ostatnými vyučujúcimi a podľa potreby 
s psychologickými a sociálnymi pracovníkmi. 

7. Pri klasifikácii pouţíva vyučujúci platnú klasifikačnú stupnicu. 
8. Výsledky ţiakov posudzuje učiteľ objektívne. 
9. V predmete, v ktorom vyučujú viacerí učitelia, je výsledný stupeň klasifikácie stanovený po 

vzájomnej dohode. 
10. Písomné práce sú ţiakom oznámené vopred, aby mali dostatok času na prípravu. 

Pri hodnotení ţiakov počas jeho štúdia jednotlivých predmetov sa podľa povahy predmetu 
zameriavame predovšetkým na:  

 Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou teoretického zamerania. 
 Hodnotíme hlavne ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia poţadovaných poznatkov, kvalitu, 

rozsah získaných spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri 
riešení teoretických a najmä praktických úloh, pri výklade a hodnotení spoločenských 
a prírodných javov a zákonitostí. Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho logika, samostatnosť 
a tvorivosť, aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o tieto činnosti a vzťah k týmto činnostiam, 
výstiţnosť a odborná jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, kvalita výsledkov 
činností, osvojené metódy samostatného štúdia.  

 Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú pouţívať nasledovné všeobecné kritériá 
hodnotenia: 

 Ţiak: 

- Uplatnil osvojené poznatky, fakty, pojmy, definície, zákonitostí, vzťahy a zručnosti pri 
riešení teoretických a praktických úloh, pri vysvetľovaní a hodnotení spoločenských 
a prírodných javov. 

- Preukázal kvalitu a rozsah získaných vedomostí vykonávať poţadované intelektuálne 
a motorické činnosti. 

- Prezentoval kvalitu myslenia, predovšetkým jeho logiku, samostatnosť a tvorivosť. 
- Mal aktívny prístup, záujem a vzťah k daným činnostiam. 
- Preukázal presný, výstiţný, odborný a jazykovo správny ústny a písomný prejav. 
- Preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností. 
- Si osvojil účinné metódy a formy štúdia. 

 Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou praktického zamerania. 
 Hodnotí sa vzťah k práci, pracovnému kolektívu a praktickým činnostiam, osvojenie 

praktických zručností a návykov, ovládania účelných spôsobov práce, vyuţívanie získaných 
teoretických vedomostí v praktických činnostiach, aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva 
v praktických činnostiach, kvalita výsledkov činnosti, organizácia vlastnej práce a pracoviska, 
udrţiavanie poriadku na pracovisku, dodrţiavanie predpisov a bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci, HACCP a PO, starostlivosť o ţivotné prostredie, hospodárne vyuţívanie surovín, 
materiálov a energie a šetrné zaobchádzanie s náradím a vybavením pracovísk . 

 Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú pouţívať nasledovné všeobecné kritériá 
hodnotenia: 

 Ţiak: 

- Si osvojil praktické zručností a návyky a ich vyuţitie. 

- Preukázal vzťah k práci, pracovnému kolektívu, pracovným činnostiam, aktivitu, 
samostatnosť a tvorivosť. 

- Preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností. 
- Zvládol efektívne spôsoby práce a organizáciu vlastnej práce ako aj pracoviska, udrţiaval 

na pracovisku poriadok. 
- Dodrţiaval predpisy o BOZP, PO a HACCP a starostlivosť o ţivotné prostredie. 
- Hospodárne vyuţíval suroviny, energiu, prekonal prekáţky v práci, separoval odpad. 
- Zvládol obsluhu, šetrné zaobchádzanie a údrţbu zariadení, pouţívaných prístrojov, 

nástrojov a náradia, prekonal prekáţky v práci. 
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Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou výchovného zamerania. 

 
 Hodnotíme hlavne tvorivosť a samostatnosť prejavu, osvojenie potrebných vedomostí 

a zručností, ich tvorivú aplikáciu, poznávanie zákonitostí daných činností a ich uplatňovanie vo 
vlastnej činnosti, kvalitu prejavu, vzťah ţiaka k činnostiam a jeho záujem o tieto činnosti, 
estetické vnímanie, prístup k umeleckému dielu a estetike spoločnosti, rešpekt k tradíciám, 
kultúrnemu a historickému dedičstvu našej krajiny, aktívne zapojenie sa do kultúrneho diania 
a športových akcií.  

 Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú pouţívať nasledovné všeobecné kritériá 
hodnotenia: 

 Ţiak: 

- Preukázal tvorivosť a samostatnosť prejavu. 
- Si osvojil potrebné vedomostí, skúseností, činností a ich tvorivú aplikáciu.  
- Prezentoval poznatky o zákonitostiach daných činností a uplatnil ich vo vlastnej činnosti. 
- Preukázal kvalitu prejavu. 
- Preukázal vzťah a záujem o dané činnosti. 
- Prezentoval estetické vnímanie, svoj prístup k umeleckému dielu a skomentoval estetické 

reakcie spoločnosti. 

Súčasťou hodnotenia má byť aj sebahodnotenie ţiakov, ich schopnosť posúdiť svoju vlastnú 
prácu, vynaloţené úsilie, osobné moţnosti a rezervy. Sebahodnotenie budeme orientovať na 
rozvoj kľúčových kompetencií a na očakávané vzdelávacie výstupy v danom vyučovacom 
predmete. 

e) Sebahodnotenie kľúčových kompetencií 

Pri sebahodnotení kľúčových kompetencií ţiak vyplňuje po predchádzajúcej konzultácii 
s učiteľom a rodičmi Hodnotiaci dotazník. Dotazník je orientovaný na všetky oblasti kľúčových 
kompetencií, ktoré sú uvedené v tomto vzdelávacom programe. Hodnotenie sa realizuje 2 x 
do roka (1. štvrťrok, 3. štvrťrok). Jednotlivé poloţky dotazníka vypracujú predmetové komisie 
v spolupráci s výchovnou poradkyňou a/alebo so sociológom. Vyjadrenia ţiaka môţe doplniť 
učiteľ alebo rodič. Hodnotenie učiteľ komentuje ústne.  

V dotazníku ţiak pouţíva nasledovné vyjadrenia: 

 vţdy, celkom samostatne, občas s pomocou, 

 väčšinou, väčšinou samostatne, občas s pomocou, 

 takmer vţdy, skoro samostatne, s malou pomocou, 

 niekedy samostatne, niekedy potrebujem pomoc, 

 potrebujem pomoc, pretoţe potom sa mi darí aj samostatne, 

 zriedka, takmer vţdy potrebujem pomoc a radu, 

 zatiaľ sa mi nedarí a pod. 

Príklady z pripravovaných dotazníkov sú napr.: 

Ako mi ide učenie? 

 Učím sa sústredene a samostatne. 

 Plánujem  a organizujem si vlastné učenie. 

 Vyhľadávam a triedim informácie potrebné k učeniu. 

 Vyhodnocujem výsledky svojej práce. 

 Hľadám rôzne moţnosti riešenia problému. 

Ako viem komunikovať? 

 Dodrţiavam dané pravidlá komunikácie. 

 Vie počúvať druhých ľudí. 

 Aktívne diskutujem a argumentujem. 

 Pouţívam rôzne druhy neverbálnej komunikácie. 

Ako spolupracuje s druhými? 

 Aktívne pracujem v skupine. 
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 Pomáham, podporujem a ocením druhých. 

 Dokáţem poţiadať o pomoc. 

 Rešpektujem osobnosť druhého. 

 Viem ukončiť prácu v skupine. 

f) Sebahodnotenie vzdelávacích výstupov  

Ţiak má moţnosť zamyslieť sa nad svojou prácou, vedomosťami a zručnosťami, ale aj 
postojmi a vlastnosťami. Zvaţuje svoje pozitíva a negatíva, uvaţuje nad, kde sa dopustil chýb, 
aké sú príčiny jeho problémov, ako ich môţe odstrániť a ako môţe s nimi naďalej pracovať. 
Učitelia - vyučujúci si pripravia Hodnotiaci dotazník a kritériá hodnotenia. Týmto spôsobom sa 
budeme usilovať viesť ţiakov k hodnoteniu vlastného pokroku v danom predmete. Ţiak touto 
formou vyjadruje, čo sa za určité obdobie naučil, v čom sa zdokonalil, v čom by sa chcel 
zlepšiť. Hodnotenie sa realizuje 2 x do roka (1. štvrťrok, 3. štvrťrok). Jednotlivé poloţky 
dotazníka vypracujú predmetové komisie v spolupráci s výchovnou poradkyňou a/alebo so 
sociológom. Hodnotenie učiteľ komentuje ústne. Iná formu, ktorú chceme odskúšať je 
písomné zhodnotenie vlastnej aktivity a práce ţiakom. Ţiaci budú pouţívať techniku voľného 
písania. Písomné hodnotenie sa píše na triednickej hodine, učiteľ je nestranný. Pri 
vyhodnotení učiteľ pouţije primeraný komentár (dodrţiava pedagogickú etiku) iba so ţiakom 
samotným, nikdy pred triedou. Hodnotenie písomné a dotazníkom môţe ţiak následne 
vyhodnotiť spolu s rodičmi napr. doma. 

  

Hodnotíme nasledovné: 

- Prácu v škole: pripravenosť na vyučovanie, aktívne zapojenie sa do výučby, prezentácia 
vedomosti, zručnosti a kompetencii. 

- Vzdelávacie výstupy: podľa kritérií hodnotenia 
- Domácu prípravu: formálne a podľa kritérií hodnotenia. 
- Práce žiakov:  didaktické testy, písomné práce, úlohy, eseje, cvičenia, praktické cvičenia, 

projekty, skupinové projekty, prípadové štúdie, laboratórne cvičenia, prezentácie, súťaţe, 
hry, simulácie a situačné štúdie, výrobky, činnosti, a pod. 

- Správanie: v škole, na verejnosti, spoločenských aktivitách, odbornom výcviku, 
súťaţiach, výstavách a pod. 

 

Obdobie hodnotenia: 

- Denne. 
- Mesačne.  
- Štvrťročne.  
- Polročne. 
- Ročne. 
 

Ukončenie štúdia 

Po ukončení štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú formulované 
výkonovými štandardmi v kompetenčnom profile absolventa nášho školského vzdelávacieho 
programu. Stravovacie sluţby formou maturitnej skúšky. Cieľom maturitnej skúšky je overenie 
komplexných vedomostí a zručností, ako sú ţiaci pripravení pouţívať nadobudnuté kompetencie pri 
výkone povolaní a odborných činností na ktoré sa pripravovali. 

Maturitná skúška je zásadným vzdelávacím výstupom  sumatívneho hodnotenia našich absolventov. 
Vykonaním  MS získajú naši absolventi na jednej strane odbornú kvalifikáciu a kompetenciu 
vykonávať pracovné činnosti v danom povolaní a na druhej strane majú moţnosť ďalšieho 
vzdelávania na vyššom stupni. Získané maturitné vysvedčenie potvrdzuje v plnom rozsahu ich 
dosiahnuté kompetencie – odbornú kvalifikáciu.  
 

MS pozostáva z týchto častí v nasledujúcom poradí: 

 písomná forma externej a internej časti zo slovenského jazyka a literatúry a z cudzieho jazyka, 

 praktická časť odbornej zloţky, 

 ústna forma internej časti zo slovenského jazyka a literatúry a z cudzieho jazyka, 
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 teoretická časť odbornej zloţky 

Jednotlivé časti maturitnej skúšky (ZS) budú vychádzať z kompetencií schváleného školského 
vzdelávacieho programu, pričom ich obsah bude koncipovaný tak, aby ţiak mal moţnosť 
preukázať naplnenie kritérií hodnotenia.  

Cieľom PFEČ MS a PFIČ MS je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov zo 
slovenského jazyka a literatúry a z cudzieho jazyka písomnou formou skúšania, vychádzajúcich 
z cieľových poţiadaviek štátneho vzdelávacieho programu. 

Cieľom ÚFIČ MS  je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov zo slovenského jazyka 
a literatúry a z cudzieho jazyka ústnou formou preverovania, vychádzajúcich z cieľových 
poţiadaviek štátneho vzdelávacieho programu.  

Cieľom praktickej časti odbornej zloţky MS je overiť úroveň osvojených zručností a spôsobilostí 
ţiakov a ich schopností vyuţiť získané teoretické poznatky a vedomosti pri riešení konkrétnych 
praktických úloh komplexného charakteru. 

Cieľom teoretickej časti odbornej zloţky MS je overiť úroveň teoretických vedomostí z odborných 
predmetov vo forme tém komplexného charakteru  

MS pozostáva z komplexných tém s aplikáciou na študijný odbor 6421 4 00 spoločné stravovanie. 
Podrobnosti o MS sú upravené platnými predpismi MŠ SR. 

Témy maturitnej skúšky 

Témy MS pripravujú predmetové komisie. Ich príprava sa bude riadiť platnými predpismi 
o maturitnej skúške a kriteriálneho hodnotenia výkonov.     

Budú formulované v podobe konkrétnych zadaní.  

Škola bude uplatňovať pri tvorbe tém na maturitnú skúšku nasledujúce pravidlá:  

 vychádzať z výkonových štandardov kompetenčného profilu absolventa študijného odboru 
6421 4 00 spoločné stravovanie 

 uplatňovať hľadisko akumulácie vedomostí viacerých odborných predmetov obsahovo 
príbuzných,  

 vychádzať  z  rozsiahlejších tematických celkov viacerých odborných predmetov (komplexnosť 
obsahu vzdelávania), 

 umoţniť a podporiť vyuţitie všetkých podporných učebných zdrojov (pomôcky, písomné 
materiály, informácie a údaje, atď.) pre splnenie danej témy,  

 umoţniť preverenie schopnosti ţiaka vyuţívať vedomosti a intelektuálne schopnosti získané 
počas štúdia na posúdenie konkrétneho odborného problému, ktorý je daný v zadaní MS, 

 dodrţiavať pravidlo zrozumiteľnosti, konzistentnosti a komplexnosti tak, aby náročnosť, vecný 
a časový  rozsah tém boli pre ţiaka optimálne, primerané a zvládnuteľné na danom stupni 
vzdelania, 

 

Hodnotenie vzdelávacích výstupov 

Bude zaloţené na kritériách hodnotenia. Vymedzenie prostriedkov a postupov hodnotenia bude 
spracované ku kaţdej téme. Konkretizácia tém vrátane špecifických kritérií hodnotenia, 
prostriedkov a postupov hodnotenia ako aj organizačné a metodické pokyny budú spracované 
v priebehu posledného ročníka štúdia a budú osobitným dokumentom školy, ktorý bude dopĺňať 
náš školský vzdelávací program. Jeho súčasťou bude aj kontrolný list a protokol o výkone 
absolventa.   

Pre hodnotenie ústneho prejavu pri preverovaní vedomostí sú stanovené nasledovné všeobecné 
kritériá: 

 

Stupeň 
hodnotenia 

Kritériá hodnotenia ústneho prejavu (prezentácia prejavu) 
 

Výborný   Kontaktoval sa s poslucháčmi. 
 Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná a správna. 
 Príklady boli vhodné a dobre zvolené. 
 Slovná zásoba bola výrazovo bohatá. 



 

 106 

 
Školský vzdelávací program - Sluţby  

 

 Ovláda poznatky, fakty, pojmy, zákonitosti a chápe vzťahy medzi nimi. 
 Správne pouţíva odbornú terminológiu. 
 Dĺţka prejavu bola primeraná. 
 Prejav bol výzvou k diskusii. 

Chválitebný   Kontaktoval sa s poslucháčmi. 
 Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná s menšími podnetmi učiteľa. 
 Príklady boli vhodné a dobre zvolené. 
 Slovná zásoba bola výrazovo bohatá. 
 Ovláda poznatky, fakty, pojmy, zákonitosti a chápe vzťahy medzi nimi. 
 Pouţíval odbornú terminológiu bez podstatných nedostatkov. 
 Dĺţka prejavu bola primeraná a mala spád. 

Dobrý   Čiastočne sa kontaktoval s poslucháčmi. 
 Prejav nemal výraznú hlavnú myšlienku. 
 Príklady boli uplatnenie iba niekedy. 
 V ovládaní poznatkov, faktov, pojmov, zákonitostí má nepodstatné 

medzery 
 Slovná zásoba bola postačujúca. 
 Pouţíval odbornú terminológiu bez podstatných nedostatkov. 
 Dĺţka prejavu bola primeraná. 

Dostatočný   Minimálne sa kontaktoval s poslucháčmi. 
 V celistvosti, presnosti, úplnosti osvojenia poţadovaných vedomostí má 

závaţné medzery  
 Ústny prejav má závaţné nedostatky , hlavná myšlienka bola nevýrazná. 
 Slovná zásoba bola malá, pouţívanie odbornej terminológie slabé. 
 Dĺţka prejavu nezodpovedala téme. 

Nedostatočný   Chýbal kontakt s poslucháčmi. 
 Prejav nebol presvedčivý, dostatočne zrozumiteľný. 
 Chýbala hlavná myšlienka. 
 Chýbali príklady. 
 V celistvosti, presnosti, úplnosti osvojenia poţadovaných vedomostí má 

závaţné a značné nedostatky a chyby, chyby si nevedel opraviť ani 
s pomocou učiteľa. 

 Slovná zásoba a pouţívanie odbornej terminológie bolo veľmi slabé 
 Zmysel vystúpenia nebol jasný. 

 
Pre hodnotenie výsledkov praktického vyučovania, pri preverovaní praktických vedomostí a 
zručností sú stanovené nasledovné všeobecné kritériá: 
 
Stupeň 
hodnotenia 

Kritériá hodnotenia ústneho prejavu (prezentácia prejavu) 
 

Výborný   Sústavne prejavuje kladný vzťah k práci a praktickým činnostiam 
 Pracovná činnosť bola po celú dobu jasná a správne zvolená 
 Zvolil správny a efektívny postup, vybral právne stroje a pracovné 

pomôcky 
 Práca bola zvolená vhodne a dobre, podľa technologických postupov  
 Pohotovo, samostatne a tvorivo vyuţíva teoretické vedomosti v praxi. 
 Bezpečne ovláda postupy a spôsoby práce, dodrţiava predpisy BOZP 

a HACCP, hospodárne vyuţíva stroje, suroviny, materiál a energiu 
 Ovláda prácu s materiálovými spotrebnými normami, účelne si 

organizuje vlastnú prácu, udrţuje pracovisko, stroje, zariadenia a 
pomôcky v poriadku 

 Samostatne uplatňuje získané vedomosti, zručnosti a návyky v praxi 
 Pripravil kvalitný výrobok, previedol kvalitnú činnosť 
 Slovná zásoba bola výrazovo bohatá, správne pouţíva odbornú 

terminológiu 
Chválitebný   Prejavuje kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam 

 Pracovná činnosť bola v podstate po celú dobu jasná, v podstate 
správna. 

 V podstate zvolil správny postup, vybral právne stroje a pracovné 
pomôcky 
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 Práca bola zvolená celkom vhodne a dobre, podľa technologických 
postupov  

 Samostatne, ale menej tvorivo, s menšou istotou vyuţíva teoretické 
vedomosti v praxi. 

 V podstate ovláda postupy a spôsoby práce, dodrţiava predpisy BOZP 
a HACCP, hospodárne vyuţíva stroje, suroviny, materiál a energiu 

 Nevyskytujú sa podstatné chyby pri ovládaní práce s materiálovými 
spotrebnými normami, účelne si organizuje prácu, udrţuje pracovisko, 
stroje, zariadenia a pomôcky v poriadku 

 Samostatne s menšími nedostatkami uplatňuje získané vedomosti, 
zručnosti a návyky v praxi 

 V podstate pripravil kvalitný výrobok, v podstate previedol kvalitnú 
činnosť 

 Vyjadroval sa celkom výstiţne a súvisle, pouţíval odbornú terminológiu 
bez podstatných nedostatkov  

Dobrý   Prejavuje vzťah k práci a praktickým činnostiam prevaţne kladne, 
s menšími výkyvmi 

 Pri pracovnej činnosti sa dopúšťal chýb, je málo pohotový a menej 
samostatný 

 Pri postupoch a spôsoboch práce sa dopúšťa nezávaţných chýb, stroje 
a pracovné pomôcky vyberal s pomocou  

 Práca bola zvolená s nedostatkami, podľa technologických postupov  
 Menej samostatne, ale menej tvorivo, s menšou pomocou vyuţíva 

teoretické vedomosti v praxi. 
 Menej účelne ovláda postupy a spôsoby práce, dodrţiava predpisy 

BOZP a HACCP, menej účelne vyuţíva stroje, suroviny, materiál a 
energiu 

 Vyskytujú sa podstatné chyby pri ovládaní práce s materiálovými 
spotrebnými normami, menej účelne si organizuje prácu, udrţuje 
pracovisko, stroje, zariadenia a pomôcky v poriadku 

 Menej samostatne s väčšími nedostatkami uplatňuje získané vedomosti, 
zručnosti a návyky v praxi 

 V podstate pripravil výrobok s niţšou kvalitou, v podstate previedol 
činnosť s niţšou kvalitou 

 Prekáţky v práci zvláda s častou pomocou. Slovná zásoba bola 
postačujúca, pouţíval postačujúcu odbornú terminológiu  

Dostatočný   Pracuje bez záujmu a vzťahu k práci a praktickým činnostiam 
 Pri pracovnej činnosti potrebuje sústavnú pomoc 
 Pri postupoch a spôsoboch práce sa dopúšťa závaţných chýb, stroje 

a pracovné pomôcky vyberá len s pomocou  
 Práca bola zvolená s nedostatkami, prevedená nesprávne, 

s nedostatkami v technologických postupoch 
 Nesamostatne, málo tvorivo, s pomocou vyuţíva teoretické vedomosti  
 Veľmi málo ovláda postupy a spôsoby práce, s medzerami ovláda 

predpisy BOZP a HACCP, málo vie vyuţívať stroje, suroviny, materiál a 
energiu 

 Dopúšťa sa závaţných chýb pri práci s materiálovými spotrebnými 
normami,  prácu si organizuje so závaţnými nedostatkami, pracovisko, 
stroje, zariadenia a pomôcky udrţiava len s pomocou 

 S väčšími nedostatkami uplatňuje získané vedomosti a zručnosti v praxi 
 Pripravil výrobok s nízkou kvalitou, previedol činnosť s nízkou kvalitou 
 Prekáţky v práci zvláda len pomocou. Slovná zásoba bola malá, 

pouţívanie  odbornej terminológie slabé 
Nedostatočný   Neprejavuje záujem o prácu, nemá vzťah k pracovným činnostiam 

 Nevie vyuţívať ani s pomocou pracovné stroje a zariadenia 
 Pri postupoch a činnostiach je ťaţkopádny, vykazuje závaţné chyby 
 Nezvláda pracovné činnosti a správny výber pomôcok a náradia 
 Dopúšťa sa závaţných chýb pri práci s odbornou literatúrou a nevie si 

zorganizovať prácu ani s pomocou 
 Výsledky práce sú nedostatočné, pripravil nepodarok, činnosť nezvládol 
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Materiálne a priestorové podmienky pre vykonanie záverečnej a maturitnej skúšky  

Budú konkretizované v rámci prípravy tém pre maturitné skúšky. Budú v súlade so štandardom, 
ktorý predpisuje ŠVP a doplnený podľa podmienok a špecifík študijného odboru 6421 4 00 
spoločné stravovanie. 

Klasifikácia  je výsledkom komplexného hodnotenia vedomostí, zručností a návykov ţiaka.  
Základom na pridelenie klasifikačného stupňa sú známky, čiţe zaradenie ţiaka alebo jeho výkonu 
do niektorej výkonnostnej skupiny. Vymedzenie klasifikačných stupňov sa opiera o hodnotenie 
podľa výkonových kritérií. 

Stupne prospechu a celkový prospech 

Prospech ţiaka je v jednotlivých vyučovacích predmetoch klasifikovaný týmito stupňami: 

1 – výborný 
2 – chválitebný 
3 – dobrý 
4 – dostatočný 
5 – nedostatočný 

Správanie ţiaka je klasifikované týmito stupňami: 

1 – veľmi dobré 
2 – uspokojivé 
3 – menej uspokojivé 
4 – neuspokojivé  

Ţiak na konci prvého a druhého polroku je hodnotený takto: 

- Prospel s vyznamenaním 
- Prospel veľmi dobre 
- Prospel 
- Neprospel 

Ţiak je neklasifikovaný, ak jeho absencia v danom predmete prekročila 30% celkovej dochádzky 
/riaditeľ školy môţe odsúhlasiť skúšku na doplnenie klasifikácie/. Ţiak je neklasifikovaný aj 
v prípade, ak vyučujúci nemá dostatok podkladov na uzatvorenie klasifikácie. O tejto skutočnosti 
musí byť informovaný riaditeľ školy. Ak je ţiak neklasifikovaný, nedostane vysvedčenie, iba výpis 
z katalógového listu. O dodatočnej klasifikácii rozhoduje riaditeľ školy v zmysle platnej legislatívy. 
Záverečná skúška sa môţe opakovať v zmysle právnych predpisov. 

Ak má ţiak alebo jeho zákonný zástupca pochybnosti o správnosti hodnotenia, môţe poţiadať 
riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie ţiaka. Na základe kritérií hodnotenia sa uskutoční 
preskúšanie ţiaka do 14 dní od doručenia jeho ţiadosti prípadne v termíne po vzájomnej dohode 
medzi ţiakom a riaditeľom školy. Komisionálne skúšky prebiehajú v súlade s právnymi predpismi. 

Opravné skúšky určuje riaditeľ školy v súlade s právnym predpisom.    

Výchovné opatrenia 

Patria sem pochvaly, napomenutia triedneho učiteľa, pokarhanie triedneho učiteľa, pokarhanie 
riaditeľa školy, podmienečné vylúčenie zo štúdia, vylúčenie zo štúdia. Akékoľvek výchovné 
opatrenie musí byť okamţite oznámené v písomnej forme rodičom alebo zákonným zástupcom 
ţiaka. Opatrenie sa zaznamenáva do katalógového listu ţiaka. Neuvádza sa na vysvedčení.  

Klasifikácia a hodnotenie ţiakov so ŠVVP sa robí s prihliadnutím na stupeň poruchy. Vyučujúci 
rešpektujú odporučenia psychologických vyšetrení ţiaka a uplatňujú ich pri klasifikácii a hodnotení 
správania ţiaka. Vyberajú vhodné a primerané spôsoby hodnotenia vrátane podkladov na 
hodnotenie. Uplatňujú také formy a spôsoby skúšania, ktoré zodpovedajú schopnostiam ţiaka 
a nemajú negatívny vplyv na ich rozvoj a psychiku. Volia taký druh prejavu, v ktorom má ţiak 
predpoklady preukázať lepšie výkony.  
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4.4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V ŚTUDIJNOM 
ODBORE 6426 4 VLASOVÁ KOZMETIKA 

 

Názov a adresa školy Stredná odborná škola obchodu a sluţieb,Ul. Z, 
Kodálya 765, 924 47 Galanta 

Názov školského vzdelávacieho programu Sluţby 

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

Kód a názov študijného odboru 6426 4  vlasová kozmetika 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺţka štúdia 2 roky 

Forma štúdia  denná 

 

4.4.1  POPIS ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

Príprava v školskom vzdelávacom programe Kadernícke sluţby v študijnom odbore 6426 4  vlasová 
kozmetika  zahŕňa teoretické vyučovanie a odbornú prax. Teoretické vyučovanie je  organizované 
v priestoroch školy a odborná prax v stredisku praktického vyučovania a priamo na pracoviskách 
zamestnávateľov. Dvojročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy 
pre úsek obsluhy so všeobecným prehľadom o celej oblasti kaderníckych sluţieb a so základnými 
predpokladmi pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít.  

Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné vykonanie záverečnej skúšky 
v kaderníckom odbore. Pri prijímaní na štúdium sa hodnotí tieţ prospech a správanie na strednej 
škole, záujem uchádzačov o štúdium a výsledky prijímacieho konania. Konkretizácia kritérií na 
prijímacie skúšky vrátane bodového hodnotenia sú stanovené kaţdoročne.   

Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových 
kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti ţiaka. Všeobecná zloţka 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 beţných situáciách spoločenského 
a pracovného styku v cudzom jazyku. Ţiaci sa tieţ oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, 
základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy 
matematiky, chémie a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní 
je príprava zameraná na oblasť ekonomiky, spoločenskej komunikácie, technického a technologického 
vzdelávania. V rámci odbornej praxe ţiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti na úseku 
kaderníckych sluţieb. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti ţiaka, na formovanie ich 
osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.  

Škola vo výučbovej stratégii uprednostňuje tie vyučovacie metódy, ktoré vedú k harmonizácii 
teoretickej a praktickej prípravy tak pre profesionálny ţivot, ako aj pre ţivot v spoločnosti a medzi 
ľuďmi. Výučba je orientovaná na uplatnenie autodidaktických metód (samostatné učenie a práca) 
hlavne pri riešení problémových úloh, tímovej práci a spolupráci. Uplatňujú sa metódy dialogické 
slovné formou účelovo zameranej diskusií alebo brainstormingu, ktoré naučia ţiakov komunikovať 
s druhými ľuďmi na báze ľudskej slušnosti a ohľaduplnosti. Poskytujú ţiakom priestor na vytvorenie si 
vlastného názoru zaloţeného na osobnom úsudku. Vedú ţiakov k odmietaniu populistických praktík 
a extrémistických názorov. Učia ich chápať zloţitosť medziľudských vzťahov a nevyhnutnosť 
tolerancie. Metódy činnostne zameraného vyučovania (praktické práce) sú predovšetkým aplikačného 
a heuristického typu (ţiak poznáva reálny ţivot, vytvára si názor na základe vlastného pozorovania 
a objavovania), ktoré im pomáhajú pri praktickom poznávaní reálneho sveta a ţivota. Aj keby boli 
vyučovacie metódy tie najlepšie, nemali by šancu na úspech bez pozitívnej motivácie ţiakov, tzn. 
vnútorné potreby ţiakov vykonávať konkrétnu činnosť sú tou najdôleţitejšou oblasťou výchovno-
vzdelávacieho procesu. Preto naša škola kladie veľký dôraz na motivačné činitele –súťaţí, 
simulačných a situačných metód, riešenie konfliktových situácií, verejné prezentácie prác a výrobkov 
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a pod. Uplatňované metódy budú konkretizované na úrovni učebných osnov jednotlivých predmetov. 
Metodické prístupy sú priebeţne vyhodnocované a modifikované podľa potrieb a na základe 
skúseností vyučujúcich učiteľov.   

Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na Z, Kodálya 765 ,Galanta. Odborná prax 
prebieha buď na pracoviskách odborného výcviku alebo u súkromných podnikateľov na základe 
zmluvy.  

Kľúčové, všeobecné a odborné kompetencie sú rozvíjané priebeţne 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 (umiestnime na chodbách schránku dôvery, prostredníctvom ktorej môţu ţiaci 
zadávať otázky, vznášať protesty a pripomienky).  

Školský vzdelávací program Kadernícke sluţby je určený pre uchádzačov s dobrým zdravotným 
stavom. V prípade talentovaných ţiakov sa výučba bude organizovať formou individuálnych učebných 
plánov a programov, ktoré sa vypracujú podľa reálnej situácie. Pri práci so ţiakmi so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje s ohľadom na doporučenie špeciálnych pedagógov 
a psychológov vo vzťahu na individuálne potreby ţiaka, stupeň a typ poruchy, úroveň kompenzácie 
poruchy a moţnosti školy. Študijný odbor 6426 4  vlasová kozmetika  nie je vhodný pre ţiakov 
s mentálnym postihnutím, s váţnymi poruchami zraku a sluchu a s váţnym telesným narušením. Pre 
tento odbor sa vyţaduje zdravotný preukaz.  

Činnosť školy v oblasti spoločenského a kultúrneho ţivota je veľmi bohatá a pestrá nielen pri aktivitách 
súvisiacich s činnosťou školy, ale aj v mimoškolskej oblasti. Ţiaci svoje odborné vedomosti a zručnosti 
budú prezentovať na mnohých kaderníckych súťaţiach, ktoré organizujú súkromní podnikatelia atď. 
Týchto aktivít sa zúčastnia aj učitelia všeobecných a odborných predmetov vo funkcii pedagogického 
dozoru. Samostatnosť, húţevnatosť a pracovitosť našich ţiakov bude ocenená tak zo strany školy, 
ako zo strany zamestnávateľov. V rámci pomoci a ochrany ţivotného prostredia sa ţiaci zapoja do 
akcie  pri odstraňovaní odpadu. Veľké mnoţstvo záujmových krúţkov (jazykové, športové a iné) 
ponúkajú našim ţiakom efektívne vyuţívať svoj voľný čas.  

Klasifikácia prebieha podľa klasifikačného poriadku. Výsledky ţiakov sa hodnotia priebeţne na 
základe kritérií, s primeranou náročnosťou a pedagogickým taktom. Podklady pre hodnotenie sa 
získavajú sústavným sledovaním výkonu ţiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, rôznymi metódami 
a prostriedkami hodnotenia, analýzou činnosti ţiaka, konzultáciami s ostatnými učiteľmi vrátane 
výchovného poradcu a zamestnancov pedagogicko-psychologiských poradní, rozhovormi so ţiakom, 
jeho rodičmi, ale aj s inštruktormi praktickej prípravy, ktorí boli poverení praktickou inštruktáţou zo 
strany svojho zamestnávateľa. Pri hodnotení sa vyuţívajú kritériá hodnotenia na zabezpečenie jeho 
objektivity. Ţiaci sú s hodnotením oboznámení.  

    

4.4.2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŠTÚDIU 

Kód a názov študijného odboru: 6426 4  vlasová kozmetika  

 

Dĺţka štúdia: 2 roky 
 
 

Forma štúdia: 
 

denná 
 
 

Nevyhnutné vstupné poţiadavky na 
štúdium:  

- podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o 
prijímacom konaní na stredné školy, 

- zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium. 

Spôsob ukončenia štúdia:  
 
 

maturitná skúška 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:  
 
 

maturitné vysvedčenie 

Poskytnutý stupeň vzdelania:  
 

Úplné stredné odborné vzdelanie 
ISCED 3A 
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Moţnosti pracovného uplatnenia 
absolventa: 

Absolvent je schopný pracovať v oblasti kaderníctva a kozmetiky, a to 
v kaderníckych salónoch, v menších firmách, v ţivnostenských 
zariadeniach, v prevádzkach televízie, v divadle, v kúpeľných 
zariadeniach, na lodiach ako aj v predajniach s kaderníckymi 
a kozmetickými prípravkami 

Nadväzná odborná príprava (ďalšie 
vzdelávanie):  

Absolventi sa môţu uchádzať o štúdium na vysokých školách 
a o pomaturitné štúdium. 

 

4.4.3 ORGANIZÁCIA VÝUČBY 

Príprava v školskom vzdelávacom programe Kadernícke sluţby v študijnom odbore 6426 4  vlasová 
kozmetika  zahŕňa teoretické vyučovanie a odbornú prax. Výučba je organizovaná na štyri dni v týţdni 
a jeden deň je odborná prax.  

Teoretické vyučovanie je  organizované v priestoroch školy na ul. Z. Kodálya 765 Galanta.  
Všeobecná zloţka 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 beţných 
situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Ţiaci sa tieţ oboznamujú s vývojom 
ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. 
Osvojujú si základy matematiky, chémie a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. 
V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť ekonomiky, spoločenskej komunikácie, 
technického a technologického vzdelávania a pod. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti ţiaka, na 
formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.  

Odborná prax  je organizovaná na strediskách odborného výcviku alebo u súkromných podnikateľov 
na základe podpísanej zmluvy. V prvom ročníku je 6 hodín, v druhom 2 hodiny .Počas odbornej praxe 
si ţiaci  prehlbujú a dopĺňajú vedomosti a zručnosti získané v učebnom odbore kaderník. Ďalšie 
odborné zručnosti ţiaci získavajú pri obsluhe zákazníkov alebo v rámci praktických laboratórnych 
cvičení. Dôvodom takejto organizácie je skutočnosť,  aby si ţiaci precvičili a vyskúšali aj také 
zručnosti, situácie a javy, ktoré sa v beţnej praxi vyskytujú zriedkavo.  Tieto vyučovacie aktivity 
prebiehajú pod dozorom učiteľa odborného výcviku.  Časť odbornej praxe zabezpečujeme zmluvnými 
vzťahmi s fyzickými a právnickými osobami.   

Dvojročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre úsek obsluhy so 
všeobecným prehľadom o celej oblasti kaderníckych sluţieb a so základnými predpokladmi pre výkon 
obchodno-podnikateľských aktivít.  

  

Študijný odbor 6426 4  vlasová kozmetika integruje teoretické a praktické vyučovanie. V 1. ročníku 
a v 2. ročníku sa ţiaci obsluhe venujú na 100%. 

Maturitná skúška sa koná v súlade s platnými predpismi a pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ 
SR.  

.  

4.4.4 ZDRAVOTNÉ POŢIADAVKY NA ŢIAKA 

Na prijatie do študijného odboru 6426 4  vlasová kozmetika môţu byť prijatí uchádzači s dobrým 
zdravotným stavom. Uchádzači nesmú trpieť predovšetkým 

-poruchami funkcie pohybového systému,/ploché nohy a postihnutie chrbtice/ 
-choroby dýchacích ciest 
-koţné choroby a alergie 
závaţné ochorenia centrálnej nervovej sústavy 
-ochorenia srdca 
-bacilonosičstvo 
-zraková a sluchová ostrosť 

-myopia 
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Pred prijatím do odboru je potrebné vyšetrenie na bacilonosičstvo. Uchádzač musí mať platný 
zdravotný preukaz. Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov posúdi a písomne potvrdí dorastový lekár. 

Poţiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci 

Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a protipoţiarnej ochrany. Výchova k bezpečnej a zdravie 
neohrozujúcu prácu vychádza po dobu štúdia z poţiadaviek platných právnych a ostatných predpisov 
(zákonov, nariadení vlády SR, vyhlášok, technických predpisov a slovenských technických noriem). 
Tieto poţiadavky sa musia vzťahovať k výkonu konkrétnych činností, ktoré sú súčasťou odborného 
výcviku. Tieto poţiadavky sa musia doplniť informáciami o rizikách moţného ohrozenia, ktorým sú 
ţiaci 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 chemikáliami a elektrickými prístrojmi – teplotná záťaţ organizmu a pod.).  

Priestory pre výučbu musia zodpovedať svojími podmienkami poţiadavkám stanovených 
v zdravotníckych predpisoch (hygienické poţiadavky na priestory, prevádzka školských zariadení, 
bezpečná prevádzka, pouţívanie strojov, prístrojov a pod.). Nácvik a precvičovanie činností musí byť 
v súlade s poţiadavkami, ktoré upravujú prácu pre mladistvých (napr. Zákonník práce) a v súlade 
s podmienkami, podľa ktorých môţu mladiství vykonávať zakázané práce z dôvodu prípravy na 
povolanie. Základnými podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa rozumie: 

 dôkladne a preukázané oboznámenie ţiakov s predpismi o BOZP, protipoţiarnymi predpismi 
a s technologickými postupmi, 

 pouţívanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipoţiarnym 
predpisom, 

 pouţívanie ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov, 

 vykonávanie stanoveného dozoru na pracoviskách ţiakov, pričom sa vymedzia stupne dozoru 
nasledovne: 

 práca pod dozorom si vyţaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej dozorom, ktorá 
dohliada na dodrţiavanie 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 vyţaduje prítomnosť osoby poverenej dohľadom kontrolovať 
pracoviská pred začatím práce a pokiaľ nemôţe 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 ţiaka na štúdium sa vyţaduje: 

 Menovka 

 Biele tričko(1x s krátkym rukávom) 

 Biele nohavice 

 Biele topánky, biele ponoţky 
 

5. Zdravotný preukaz  

Ţiak musí mať platný zdravotný preukaz. Zakazuje sa nosenie „pírsingu“ a nevhodné sú dlhé ostré 
nechty. Odbornú prax budú ţiaci vykonávať na určených pracoviskách . 
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4.4.5 PROFIL ABSOLVENTA ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6426 4 00 VLASOVÁ KOZMETIKA 

 

 

Názov a adresa školy Stredná odborná škola obchodu a sluţieb,Ul. Z, 
Kodálya 765, 924 47 Galanta 

Názov školského vzdelávacieho programu Sluţby 

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

Kód a názov študijného odboru 6426 4  vlasová kozmetika 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺţka štúdia 2 roky 

Forma štúdia  denná 
 

Charakteristika absolventa 

Absolvent dvojročného študijného odboru 6426 4  vlasová kozmetika po ukončení štúdia úspešne 
vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného 
vzdelania. Po ukončení prípravy má vedomosti o kvalite vlasov, vlasovej pokoţky a vie stanoviť 
správny pracovný postup kaderníckeho a kozmetického ošetrenia vlasov a pleti, vie posúdiť účinky 
a zloţenie kaderníckych prípravkov a prípravkov pouţívaných pri odbornej starostlivosti o pleť, 
manikúre a pedikúre, má znalosť estetického cítenia pri tvorbe účesov a úprave pleti, má vedomosti 
o funkčnom a estetickom vybavení a zariadení prevádzok, poskytujúcich sluţby v odbore kaderníctvo, 
má odborné vedomosti o poskytovaní poradenskej sluţby z hľadiska ošetrenia vlasov a pokoţky 
konečnej úpravy účesov a doplnkovom predaji, ovláda zdravotno-hygienické predpisy vzťahujúce sa 
na odbor kaderníctva, kozmetiky, manikúry a pedikúry. Má znalosti a dodrţiava zásady bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, hygienu práce a ochranu ţivotného prostredia, ovláda základné 
ekonomické zákonitosti, zamerané na podnikanie, vedenie účtovníctva, zostavovanie kalkulácie 
nákladov na nové materiály, určenie noriem spotreby materiálu, hľadanie nových foriem práce 
vzhľadom na ich ekonomickú účinnosť, má vedomosti o právach a povinnostiach riadiaceho 
pracovníka, vedomosti o vplyve práce na vývoj osobnosti človeka o činiteľoch ovplyvňujúcich 
pracovný výkon a taktieţ vedomosti potrebné pri riadení pracovného kolektívu. V rámci pracovnej 
pozície sú na absolventa kladené veľmi vysoké poţiadavky na krátkodobú pamäť, schopnosť pracovať 
v tíme a schopnosť sociálneho kontaktu. Vysoké nároky sú dané aj na rozsah zrakového poľa, 
priestorové videnie, rozlišovanie zvuku, udrţiavanie rovnováhy,   praktické myslenie, písomný a slovný 
prejav, prispôsobivosť, flexibilitu, sebakontrolu, sebaovládanie, samostatnosť, kultivovanosť 
vystupovania a vzhľadu, istotu a pohotovosť vystupovania. Poţiadavky sú kladené aj na rozlišovanie 
farieb a farebných odtieňov, samostatné myslenie a odolnosť voči senzorickej záťaţi.  

Vlasová kozmetika nie je vhodná pre ţiakov s ochorením obmedzujúcim výkon tejto pracovnej pozície. 
Presné posúdenie zdravotného stavu s následným odporúčaním alebo neodporúčaním výkonu tejto 
pozície je moţné iba po konzultácii s lekárom. Absolventi sa uplatnia v oblasti kaderníctva a kozmetiky 
a to v kaderníckych a kozmetických salónoch, v menších firmách, v ţivnostenských zariadeniach, v 
prevádzkach televízie, v divadle, v kúpeľných zariadeniach, na lodiach, v hoteloch ako aj 
v predajniach s kaderníckymi a kozmetickými prípravkami.  

Absolventi získajú schopnosť komunikovať v  cudzom jazyku – anglickom alebo nemeckom, riešiť 
problémové úlohy a pracovať v skupine. Aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti  
a zručnosti priebeţne aktualizovať. Budú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu 
ostatných. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získajú zručnosti pri práci s osobným počítačom 
a internetom. Naučia sa efektívne vyuţívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný 
rast a výkonnosť v práci. 

Po ukončení štúdia získava absolvent maturitné vysvedčenie.  Môţe pokračovať v štúdiu pre 
absolventov štvorročných študijných odborov v rámci denného alebo diaľkového štúdia na úrovni 
ISCED 5. Svoju kvalifikáciu môţe zvyšovať aj rôznymi vzdelávacími cestami na ISCED 4 prípadne 
môţe získať aj inú kvalifikáciu ako je kvalifikácia v danom študijnom odbore.  

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. 
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Týmto má absolvent študijného odboru garantované získanie aktuálnych vedomostí, zručností 
a kompetencií v závislosti od potrieb zamestnávateľov. 

Kompetencie absolventa  

Absolvent študijného odboru 6426 4 vlasová kozmetika po absolvovaní vzdelávacieho programu 
disponuje týmito kompetenciami: 

Kľúčové kompetencie 

a) Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti 

Absolvent má: 

- vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory, 
- reprodukovať a interpretovať prečítaný alebo vypočutý text v materinskom a cudzom 

jazyku, 
- podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo činnosti, 
- vyjadrovať sa nielen podrobne a bohato, ale aj krátko a výstiţne, 
- aktívne komunikovať najmenej v jednom cudzom jazyku, 
- vedieť samostatne rozhodovať o úprave informačného materiálu vzhľadom na druh 

oznámenia a širší okruh uţívateľov, 
- štylizovať listy (formálne, neformálne), informačné útvary (inzerát, oznam), vyplňovať 

formuláre (ţivotopis, ţiadosť), 
- navrhovať návody k činnostiam, písať odborné materiály a dokumenty v materinskom 

a cudzom jazyku, 
- osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov, 
- spracovávať písomné textové informácie (osnova, výpisky, denník) a materiály podľa 

účelu oznámenia a s ohľadom na potreby uţívateľa, 
- orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať rôzne informácie, posúdiť ich význam 

v osobnom ţivote a v povolaní, 
-  vyhľadávať a vyuţívať jazykové a iné výrazové prostriedky pri riešení zadaných úloh 

a tém v cudzom jazyku, 
- vedieť prijímať a tvoriť text, chápať vzťahy medzi rečovou situáciou, témou 

a jazykovým prejavom v materinskom a cudzom jazyku, 
- rozlišovať rôzne druhy a techniky čítania, ovládať orientáciu sa v texte a jeho rozbor 

z hľadiska kompozície a štýlu v materinskom a cudzom jazyku, 
- ovládať operácie pri práci s počítačom, 
- pochopiť a vyhodnocovať svoju účasť na procese vzdelávania a jeho výsledku, ktorý 

zabezpečuje právo voľného pohybu občana ţiť, študovať a pracovať v podmienkach 
otvoreného trhu práce, 

- pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie včítane 
moţnosti učenia sa formou on-line, 

- oboznámiť sa s motivačnými vzdelávacími programami, ktoré sú zamerané na 
riešenie problémov a poskytovanie prístupných príleţitostí pre celoţivotné 
vzdelávania, ktoré vytvára moţnosť virtuálnej komunikácie medzi lokálnymi 
komunitami.  

b) Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti 

Absolvent má: 

- významne sa podieľať na stanovení zodpovedajúcich krátkodobých cieľov, ktoré 
smerujú k zlepšeniu vlastnej výkonnosti, 

- vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty,  
- overovať a interpretovať získané údaje, 
- rozhodovať o princípoch kontrolného mechanizmu, 
- rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne 

myslenie, 
- samostatne predkladať návrhy na výkon práce, za ktorú je zodpovedný, 
- predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií pre ostatných 

členov tímu , 



 

 115 

 
Školský vzdelávací program - Sluţby  

 

- ovládať základy modernej pracovnej technológie a niesť zodpovednosť za prácu 
v ţivotnom prostredí, jeho ochranu, bezpečnosť a stratégiu jeho rozvoja, 

- samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce 
v menšom kolektíve, niesť zodpovednosť aj za prácu druhých, 

- vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém  a postoje, 
- určovať  váţne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch 

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

orientácie a ţivotných podmienok, 
- plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snaţiť sa ich vylepšovať formou 

vyuţívania sebakontroly, sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania, 
- overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých, 
- mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, 

byť si vedomí dôsledkov nezdravého ţivotného štýlu a závislostí, 
- prijímať a plniť zodpovedne dané úlohy, 
- predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti 

posudzovať návrhy druhých,  
- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným 

konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.  

c) Schopnosť tvorivo riešiť problémy 

Absolvent má: 

- objasňovať formou systematického poznávania najzávaţnejšie rysy problémov, 
vyuţívať za týmto účelom rôzne všeobecne platné pravidlá, 

- získavať samostatným štúdiom všetky nové informácie vzťahujúce sa priamo 
k objasneniu neznámych oblastí problému, 

- zhodnotiť význam rozmanitých informácií, samostatne zhromaţďovať informácie, 
vytriediť a vyuţiť len tie, ktoré sú pre objasnenie problému najdôleţitejšie, 

- určovať najzávaţnejšie rysy problému, zvaţovať rôzne moţností riešenia, ich klady 
a zápory v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, stanoviť kritériá pre voľbu 
konečného optimálneho riešenia, 

- vedieť vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodrţiavať ho, 
- poskytovať ľuďom informácie  
- vedieť ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie),   
- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi.  

d) Podnikateľské spôsobilosti 

Absolvent má: 

- pochopiť podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych, 
ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických aspektoch súkromného 
podnikania, 

- orientovať sa v rôznych štatistických údajoch a vedieť ich vyuţívať pre vlastné 
podnikanie, 

- samostatne plánovať finančné prostriedky vzhľadom na potreby a ciele podnikania, 
- viesť systém jednoduchého a podvojného účtovníctva a stratégiu odpisov, 
- vedieť efektívne vyuţívať všetky zdroje na dosiahnutie priaznivého výsledku    

hospodárenia 
-     ovládať právne predpisy v oblasti obchodných a pracovnoprávnych vzťahoch 
- pracovať so základnými informáciami  v  cudzom jazyku 
- rozpoznávať a rozvíjať kvality riadiaceho zamestnanca s aspektom na komunikatívne 

schopnosti, asertivitu, kreativitu a odolnosť voči stresom, 
- vedieť vystihnúť princípy odmeňovania a oceňovania aktívnych a tvorivých 

zamestnancov a motivovať ich 
- ovládať princípy priebeţnej kontroly, diagnostiky skutočného stavu a úrovne podniku, 
- vyuţívať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť primerane kritizovať, ale aj znášať kritiku 

od druhých, 
- ovplyvňovať druhých a koordinovať ich úsilie, 
- operatívne sa rozhodovať a prijímať opatrenia, 
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- vykonávať aj nepopulárne, ale správne  opatrenia a rozhodnutia, myslieť systémovo 
a komplexne, 

- rešpektovať právo a zodpovednosť, 
- mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, 

uvedomovať si význam celoţivotného učenia a byť pripravený prispôsobovať sa 
k zmeneným pracovným podmienkam, 

-  prijímať hodnotenie výsledkov svojho učenia zo strany iných ľudí, 
- poznať moţnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy a povolaní, 
- mať prehľad o moţnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore, cieľavedomé 

a zodpovedne rozhodovať o svojej budúcej profesií a vzdelávacej ceste, 
- mať reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, o poţiadavkách 

zamestnávateľov na pracovné činnosti a vedieť ich porovnávať so svojimi 
predstavami a reálnymi predpokladmi, 

- dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príleţitosti v súlade s realitou 
trhového prostredia, svojimi predpokladmi a ďalšími moţnosťami.    

e) Spôsobilosť vyuţívať informačné technológie 

Absolvent má: 

- zoznámiť sa s rôznymi druhmi počítačových programov a spôsobom ich obsluhy, 
- ovládať obsluhu  periférnych zariadení potrebných pre činnosť pouţívaného 

programu, 
- pracovať s aplikačným programom potrebným pre výkon povolania, 
- vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie, 
- vybrať kvantitatívne matematické metódy (beţné, odborné a špecifické), ktoré sú 

vhodné pri riešení danej úlohy alebo situácie, 
- graficky znázorňovať reálne situácie a úlohy, kde takéto znázorňovanie pomáha pri 

kvantitatívnom riešení úlohy, 
- komunikovať elektronickou poštou, vyuţívať prostriedky online a offline komunikácie, 
- evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol vyuţívať pri práci, 
- chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním, 
- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať 

k získaným informáciám a byť mediálne gramotný. 

i) Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

Absolvent má: 

- porozumieť systémovej (globálnej) podstate sveta, 
- uvedomiť si a rešpektovať, ţe telesná, citová, rozumová i vôľová zloţka osobnosti sú 

rovnocenné a vzájomne sa dopĺňajú,  
- konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom záujme, ale 

aj vo verejnom záujme, 
- poznať a rešpektovať, ţe neexistuje iba jeden pohľad na svet, 
- orientovať sa na budúcnosť vo svojom vzťahu k Zemi, 
- uvedomiť si, ţe rozhodnutia, ktoré sa príjmu a činy, ktoré vykonajú jednotlivci alebo 

členovia skupiny, budú mať vplyv na globálnu prítomnosť a budúcnosť, 
- poznať, uznávať a podporovať alternatívne vízie vo vzťahu k udrţateľnému rozvoju, 

ľudskému zdraviu a zdraviu našej planéty, 
- uvedomiť si a čiastočne pochopiť globálne podmienky, rozvoj a trendy súčasného 

sveta, 
- pochopiť globálnu povahu sveta a úlohu jednotlivca v ňom, rozvoj 

masovokomunikačných prostriedkov, dopravných prostriedkov, masovej turistiky 
a komunikačných systémov, 

- chápať problémy zachovania mieru, bezpečnosti jednotlivcov, národov a štátov, 
zachovávania a ochrany ţivotného prostredia, vyčerpania nerastných surovín, liečenia 
civilizačných nemocí, populačnej explózie v rozvojových krajinách, drogovej závislosti 
najmä mladistvých, sexuálnej výchovy a pozitívne pristupovať k riešeniu týchto 
problémov, 

- uvedomiť si a orientovať sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho rozvoja, 
etnických, rasových a náboţenských konfliktov, terorizmu a navrhovať cesty na ich 
odstránenia, 
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- chápať pojmy spravodlivosť, ľudské práva a zodpovednosť, aplikovať ich v globálnom 
kontexte, 

- tvorivo riskovať, primerane kritizovať, jasne sa stavať k riešeniu problémov, rýchle sa 
rozhodovať, byť dôsledný, inšpirovať druhých pri vyhľadávaní podnetov, iniciatív 
a vytváraní moţností,  

- dodrţiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne špecifiká, 
vystupovať proti neznášanlivosti, xenofóbií a diskriminácií,  

- konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, 
prispievať k uplatňovaniu hodnôt demokracie, 

- uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať 
s toleranciu k identite druhých,  

- zaujímať sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete,  
- uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť 

v európskom a svetovom kontexte 
- podporovať hodnoty miestnej, národnej, európskej a svetovej kultúry a mať i nim 

vytvorený pozitívny vzťah. 

Všeobecné kompetencie 

Absolvent má: 

- zvoliť komunikatívnu stratégiu adekvátnu komunikačnému zámeru, podmienkam 
a normám komunikácie, 

- vyjadrovať vhodným spôsobom svoj úmysel, prezentovať sám seba, podávať 
a získavať ústne alebo písomne poţadovanú alebo potrebnú informáciu všeobecného 
alebo odborného charakteru, zapájať sa do diskusie, obhajovať svoj názor, pohotovo 
reagovať na nepredvídané situácie (otázka, rozhovor, anketa), uplatňovať verbálne 
a neverbálne prostriedky, spoločenskú a rečovú etiku a zdôvodňovať zvolené riešenie 
komunikačnej situácie, 

- ovládať základné – najčastejšie pouţívané lexikálne a gramatické prostriedky, 
rozumieť gramatickým menej frekventovaným lexikálnym a gramatickým javom 
a vedieť ich aj pouţívať, samostatne tvoriť súvislé hovorené a písané prejavy, 

- získať informácie z prečítaného a vypočutého textu (určiť hlavnú tému alebo 
myšlienku textu, rozlíšiť základné a vedľajšie informácie), dokázať text zaradiť do 
niektorých z funkčných štýlov, orientovať sa v jeho stavbe, 

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

- pracovať s Pravidlami pravopisu a inými jazykovými príručkami, 
- chápať literárne dielo ako špecifickú výpoveď o skutočnosti a o vzťahu človeka k nej, 
- vytvárať si predpoklady pre estetické vnímanie skutočnosti, 
- vytvoriť si pozitívny vzťah k literárnemu umeniu, zaloţený na interpretácii ukáţok 

z umeleckých diel, na osvojení podstatných literárnych faktov, pojmov a poznatkov, 
- pristupovať k literatúre ako k zdroju estetických záţitkov, uplatňovať estetické 

a ekologické hľadiská pri pretváraní ţivotného prostredia, podieľa sa na ochrane 
kultúrnych hodnôt, 

- v oblasti jazykovej poznať a pouţívať zvukové a grafické (pravopisné) prostriedky 
daného jazyka, slovnú zásobu včítane vybranej frazeológie v rozsahu daných 
tematických okruhov, vybrané morfologické a syntaktické javy, základné spôsoby 
tvorby slov (odvodzovanie a skladanie slov), vybrané javy z oblasti štylistiky, 

- v oblasti pragmatickej pouţívať osvojené jazykové prostriedky v súvislých 
výpovediach a v obsahových celkoch primerane s komunikatívnym zámerom,  

- s aspektom na strategickú kompetenciu vedieť vhodne reagovať na partnerove 
podnety, odhadovať významy neznámych výrazov, pouţívať kompenzačné 
vyjadrovanie, pracovať so slovníkom (prekladovým, výkladovým) a pouţívať iné 
jazykové príručky a informačné zdroje, 

- v oblasti socio-lingvistickej vedieť komunikovať v rôznych spoločenských úlohách, 
beţných komunikatívnych situáciách, pouţívať verbálne a neverbálne výrazové 
prostriedky v súlade so socio-kultúrnym úzusom danej jazykovej oblasti, preukázať 
všeobecné kompetencie a komunikatívne kompetencie prostredníctvom rečových 
schopností na základe osvojených jazykových prostriedkov v komunikatívnych 
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situáciách v rámci tematických okruhov, preukázať úroveň receptívnych (vrátane 
interaktívnych) a produktívnych rečových schopností, 

- chápať nutnosť svojho úspešného zapojenia sa do spoločenskej deľby práce a oceniť 
prospešnosť získavania nových spôsobilostí po celý čas ţivota, 

- mať základné sociálne návyky potrebné na styk s ľuďmi a prakticky uplatňovať pri 
styku s ľuďmi spoločensky uznávané normy, 

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

- chápať princípy fungovania demokratickej spoločnosti a postupy, ako sa občan môţe 
aktívne zapojiť do politického rozhodovania a ovplyvňovať verejné záleţitosti na 
rôznych úrovniach (štát – región – obec), 

- v praxi uplatňovať humanitné zásady vzťahov medzi ľuďmi a ekologické zásady vo 
vzťahu k ţivotnému prostrediu, 

- vytvárať si vlastní filozofické a etické názory ako základ na sústavnejšiu 
a dokonalejšiu orientáciu pri posudzovaní a hodnotení javov ľudského a občianskeho 
ţivota, 

- rozumieť matematickej terminológii a symbolike (mnoţinovému jazyku a pojmom 
z matematickej logiky) a správne ju interpretovať a pouţívať z nariadení, zákonov, 
vyhlášok a matematiky, 

- vyhľadávať, hodnotiť, triediť, pouţívať matematické informácie v beţných profesných 
situáciách a pouţívať pritom výpočtovú techniku a prístupné informačné 
a komunikačné technológie, 

- osvojiť si vyskytujúce sa pojmy, vzťahy a súvislosti medzi nimi, osvojiť si postupy 
pouţívané pri riešení úloh z praxe, 

- cieľavedome pozorovať prírodné javy, vlastnosti látok a ich premeny, 
- rozvíjať finančnú a mediálnu gramotnosť,  
- rozlišovať fyzikálnu a chemickú realitu, fyzikálny a chemický model, 
- vedieť opísať osvojené prírodovedné poznatky a vzťahy medzi nimi, pouţívať správnu 

terminológiu a symboliku, porozumieť prírodným zákonom, 
- aplikovať získané prírodovedné poznatky i mimo oblasti prírodných vied (napr. 

v odbornom vzdelávaní, praxi, kaţdodennom ţivote), 
- poznať vyuţitie beţných látok v priemysle, poľnohospodárstve a v kaţdodennom 

ţivote a ich vplyv na zdravie človeka a ţivotné prostredie, 
- chápať umenie ako špecifickú výpoveď umelca, chápať prínos umenia a umeleckého 

záţitku ako dôleţitú súčasť ţivota človeka, vedome vyhľadávať a zúčastňovať sa 
kultúrnych a umeleckých podujatí, vedieť vyjadriť verbálne svoj kultúrny záţitok, 
vyjadriť vlastný názor a obhájiť ho, 

- vytvoriť si pozitívny vzťah ku kultúrnym hodnotám, prírode a ţivotnému prostrediu 
a aktívne sa podieľať na ich ochrane, 

- prejavovať aktívne postoje k vlastnému všestrannému telesnému rozvoju 
predovšetkým snahou o dosiahnutie optimálnej úrovne telesnej zdatnosti a vlastnú 
pohybovú aktivitu spojiť s vedomím potreby sústavného zvyšovaniu telesnej zdatnosti 
a upevňovania zdravia, 

- uvedomovať si význam telesného a pohybové zdokonaľovania, vnímať krásu pohybu, 
prostredia a ľudských vzťahov, 

-       ovládať a dorţiavať zásady dopomoci, zabrániť úrazu a poskytnúť prvú pomoc pri 
úraze, uplatňovať pri športe a pobyte v prírode poznatky z ochrany a tvorby ţivotného 
prostredia.  

Odborné kompetencie 

a) Poţadované vedomosti 

Absolvent má: 

- aktívne pouţívať ekonomické pojmy, ovládať ich súvislosti, 
- ovláda základné a nové pracovné postupy kadernícke, kozmetické, manikúry a 

pedikúry, 
- mať potrebné znalosti pre prácu s informačnou a výpočtovou technikou, 
- orientovať sa v základných predpisoch, ustanoveniach obchodného, ţivnostenského, 

občianskeho a pracovného práva, 
- mať poznatky o zásadách spotrebiteľskej výchovy a ochrany spotrebiteľa, 
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-  vytvoriť zloţité spoločenské a večerné účesy podľa schematického vyobrazenia 
a predlohy, ako aj pouţitím a vyhotovením vlasových ozdôb, 

- ovládať technológiu strihania vlasov v rôznych kombináciách, nové smery pri farbení 
vlasov, vlasovej preparácie, melírovaní, plastickom farbení, sušení vlasov do tvaru 
účesu,  

- ovládať technologické postupy pri ošetrovaní jednotlivých typov pleti, pri ošetrení rúk 
a nechtov 

- ovládať denné a večerné líčenie 
- vykonávať všetky pracovné postupy v súlade s hygienickými a bezpečnostnými 

predpismi 
- ovláda ť zásady spoločenskej komunikácie, 
- má  návyky z oblasti osobnej aj prevádzkovej hygieny a bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, 
- ovládať odbornú terminológiu typickú pre oblasť svojho povolania a vyuţívať osvojené 

pojmy pri riešení praktických úloh, 
- mať vedomosti o materiáloch, o ich zloţení, akosti, získavaní a spracovaní a ostatnej 

manipulácii s ohľadom na zdravie človeka, 
- vedieť pouţívať techniku, poznať strojové a technické vybavenie a zariadenie  

prevádzok,   
- mať vedomosti o správnom ţivotnom štýle človeka, 
- poznať špecifickú problematiku vo svojom odbore, aplikovať vedomosti v priamom 

kontakte s klientmi, 
- samostatne rozhodovať o pracovných problémoch. 

b)   Poţadované 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 dodrţaním hygienických zásad a zásad 
bezpečnosti práce na prevádzke, 

- voliť správne technologické postupy práce, pripraviť pracovisko, pracovné prostriedky 
a predmety, 

- zabezpečovať beţnú údrţbu pracovných prostriedkov, ktoré pouţíva, 
- preukázať základné uţívateľské práce s výpočtovou technikou, 
- vykonávať pracovné činnosti tak, aby nenarušoval ţivotné prostredie, 
- udrţiavať estetickú úroveň pracovného prostredia, 
- dodrţiavať základné zásady rokovania s klientmi, zákazníkmi a spolupracovníkmi, 
- pracovať s predpismi  o preberaní a výdaji tovaru a reklamácii, 
- sa orientovať v nových technológiách a výrobkoch, 
- prijímať a registrovať objednávky 
- pracovať s registračnou pokladňou, inkasovať a robiť vyúčtovanie 

c)  Poţadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti                                       

Absolvent sa vyznačuje: 

- manuálnou zručnosťou v činnostiach kaderníckeho  odboru,  adaptabilitou, kreativitou, 
disponibilitou, spoľahlivosťou, trpezlivosťou, dôslednosťou a presnosťou, 
schopnosťou spolupracovať, sebadisciplínou, mobilitou, schopnosťami pracovať 
v tíme,  budovaním imidţu firmy, pozitívnym kontaktom so zákazníkom, samostatnou 
prácou, dodrţovaním predpisov o ochrane spotrebiteľa, dodrţiavaním firemnej kultúry, 
flexibilitou, profesionálnou hrdosťou, zodpovednosťou za zverený majetok, 
schopnosťou riešiť konfliktné situácie, 

- poţadovaným rozsahom zrakového poľa, priestorovým videním, rozlišovaním farieb 
a farebných odtieňov, 
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- kultivovanosťou vystupovania a vzhľadu, istotou, pohotovosťou svojho vystupovania, 
schopnosťou sociálneho kontaktu, 

- odolnosťou voči senzorickej záťaţi, 
- krátkodobou pamäťou, praktickým a samostatným myslením a rozdeľovaním 

pozornosti. 
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4.4.6 UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6426 4 VLASOVÁ KOZMETIKA 

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP 
 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola obchodu a sluţieb, Ul.Z. Kodálya 765,924 47 Galanta 

Názov ŠkVP Sluţby 

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

Kód a názov učebného odboru 6426 4 vlasová kozmetika    

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺţka štúdia 2 roky 

Forma štúdia denná 

iné vyučovací jazyk - slovenský 

Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program 

Vzdelávacie oblasti 
Obsahové štandardy 

Minimálny počet týţdenných 
vyučovacích hodín celkom 

Vyučovací predmet Počet týţ. vyučovacích 
hodín celkom 

Disponibilné hodiny 

Jazyk a komunikácia 18 Všeobecné vzdelávanie – povinné predmety 31  

Zdokonaľovanie jazykových vedomostí a zručnosti  
 

6 

 
 
Slovenský jazyk a literatúra 

 
 

6 

 

Komunikácia a slohová výchova 

Práca s textom a získavanie informácií 

Rečové zručnosti  
 

12 

 
 
Anglický jazyk 

 
 

12 

 

Jazykové prostriedky 

Komunikačné situácie 

Poznatky o krajinách študovaného jazyka 

Rečové zručnosti  
 

0 

 
Základy druhého cudzieho jazyka 

  

Jazykové prostriedky 

Komunikačné situácie 

Poznatky o krajinách študovaného jazyka 

Človek, hodnoty a spoločnosť  2    

Etická výchova/Náboţenská výchova  1 Dejepis 2  

Človek v ľudskom spoločenstve  
 

1 

 
 
Občianska náuka  

 
 

0 

 

Človek ako občan 

Človek a právo 

Človek a ekonomika 

Človek a príroda 1    

Biologické a ekologické vzdelávanie  Človek a príroda 1  

Základy ekológie 

Človek a ţivotné prostredie 

Základy biológie  Biológia   

Mechanika    
 
Fyzika  

  

Termika 

Elektrina a magnetizmus 

Vlnenie a optika 

Fyzika atómu 

Vesmír 

Všeobecná chémia   
Chémia 

 
0 

 

Anorganická chémia 

Organická chémia 

Biochémia  

Matematika a práca s informáciami 6    

Operácie s reálnymi číslami   
 
 

 
 
 

 

Výrazy a ich úprava 

Riešenie rovníc a nerovníc 
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Funkcie    

   
Matematika  

 
6 

 

 

Planimetria 

Výpočet povrchov a objemov telies 

Práca s údajmi  informatika 2 1 

Zdravie a pohyb 2    

Zdravie, telo a poruchy zdravia   
Telesná a športová výchova 

 
2 

 

Zdravý ţivotný štýl 

Pohybová výkonnosť a zdatnosť 

Športové činnosti pohybového reţimu 

Ekonomické vzdelávanie 5 Odborné vzdelávanie – povinné predmety   

Základné ekonomické pojmy   
 
 
 
Ekonomika  

 
 
 
 

5 

 

Podnikanie a podnikateľ 

Podnik, majetok podniku a hospodárenie podniku 

Peniaze, mzdy, dane a poistné 

Zamestnanci  

Medzinárodný trh práce 

Voľba povolania   
účtovníctvo 

 
4 

 
4 Osobný manaţment  

Pracovné právo  Hospodárska korešpondencia 2 2 

Bezpečnosť práce 

Komunikácia  2    

Základné pojmy   
sociálna komunikácia 

 
2 

0 

Získavanie informácií 

Poskytovanie informácií 

Elektronická komunikácia 

Technické a technologické vzdelávanie 5    

Základné technické a technologické pojmy  Vlasová kozmetika 7 2 

Suroviny a materiál zdravoveda 4 4 

Základné technologické postupy Matematika v praxi 2 2 

   

Technologické a technické vybavenie    

Praktická príprava 8    

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci    
 
 
prax 

 
 
 

9 

 
 
 

1 

Pracovné činnosti vo výrobných, obchodných, odbytových strediskách a strediskách sluţieb 

Pracovné stroje, zariadenia a inventár výrobných, obchodných, odbytových stredísk a stredísk sluţieb 

Príprava finálnych produktov 

Základné pravidlá spoločenského správania 

Administratívne práce v prevádzke 

Disponibilné hodiny 2+15 Voliteľné predmety  2+15 

     

   

   

   

   

   

CELKOM 66    

Ochrana človeka a prírody     

Teoretická príprava    

Praktický výcvik    

Telovýchovno-výcvikový kurz 

Plávanie      

Lyţovanie    
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Názov a adresa školy SOŠ OaS,Ul. Z. Kodálya 756, 924 47  Galanta 

Názov školského vzdelávacieho programu Sluţby 

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

Kód a názov učebného odboru 6426 4 vlasová kozmetika 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺţka štúdia 2roky 

Forma štúdia  denná 

Názov a adresa školy ZSŠ OaS, Ul.Z. Kodálya 756, 924 47  Galanta 

Názov školského vzdelávacieho programu Kadernícke sluţby 

Kategórie a názvy 
vyučovacích predmetov 

Počet týţdenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. Spolu 

Všeobecnovzdelávacie 
predmety 

16 15 31 

slovenský jazyk a literatúra a) 3 3 6 

anglický jazyk  a) 6 6 12 

nemecký jazyk a) - - - 

dejepis 1 1 2 

Človek a príroda 1 - 1 

matematika a) 3 3 6 

informatika a) 1 1 2 

telesná a športová výchova d) 1 1 2 

Odborné predmety 17 18 35 

ekonomika 3 2 5 

Účtovníctvo 2 2 4 

Sociálna  komunikácia 1 1 2 

Hospodárska korešpondencia - 2 2 

Vlasová kozmetika 3 4 7 

zdravoveda  2 2 4 

Matematika v praxi - 2 2 

prax 6 3 9 

Voliteľné predmety e)    

    

    

    

    

    

    

Spolu 33 33 66 

Účelové kurzy    

    

    

 
Prehľad vyuţitia týţdňov  

Činnosť 
1. ročník 2. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 30 

Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie, 
výchovno-vzdelávacie akcie ai.)  

7 6 

Účasť na odborných akciách - - 

Spolu týţdňov 40 37 
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Poznámky k učebnému plánu:  

 

a) Trieda sa môţe deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy. 

b) Predmety etická výchova/náboţenská výchova sa vyučujú podľa záujmu ţiakov v skupinách 
najviac 20 ţiakov minimálne v rozsahu 1 týţdennej vyučovacej hodiny v 1. ročníku. Predmety nie 
sú klasifikované, na vysvedčení a v katalógovom liste ţiaka sa uvedie „absolvoval/-a“.  

c) Predmet Občianska náuka sa v učebných odboroch  realizuje minimálne v rozsahu 1 týţdennej 
vyučovacej hodine v 1 ročníku. Predmet je klasifikovaný.  

d) Predmet telesná výchova moţno vyučovať 1 hodinu týţdenne aj v popoludňajších hodinách 
a spájať ju do viachodinových celkov. Súčasťou vyučovania môţe byť aj týţdenný výchovno-
výcvikový kurz v 1. a/alebo druhom ročníku.   

e)    Ţiaci si môţu podľa záujmu a potrieb vybrať 2 voliteľné predmety v 1. ročníku, 1 alebo 2 
voliteľné predmety v 3 ročníku. Na štúdium voliteľných predmetov moţno vytvárať skupiny ţiakov 
z rôznych tried alebo ročníkov. Klasifikujú sa predmety 2. cudzí jazyk a špeciálna obsluha. 
Ostatné voliteľné predmety sú neklasifikované. Na vysvedčení a v katalógovom liste ţiaka sa 
uvedie „absolvoval/-a“.  

f)    Odborný výcvik sa realizuje podľa súčasne platnej legislatívy v rozsahu minimálne 1520 hodín 
za  štúdium, čo je podmienkou vykonania záverečnej skúšky.  

g)    Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie 
poţadovaných praktických zručností a činností formou cvičení (v laboratóriách, dielňach, 
odborných učebniach, cvičných firmách a pod.) a odborného výcviku. Na cvičeniach a odbornom 
výcviku sa môţu ţiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci a na hygienické poţiadavky podľa platných predpisov. Počet ţiakov na jedného majstra 
odbornej výchovy je stanovený  platnou legislatívou.   

h)    Ţiaci v kaţdom ročníku absolvujú exkurzie (1 aţ 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie, 
upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou 
výchovno-vzdelávacieho procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac 
súvisí s obsahom exkurzie.  

i) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania ţiakov učebných odborov stredných odborných škôl 
v SR je učivo „Ochrana človeka a prírody“. Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami 
a samostatným kurzom na ochranu človeka a prírody. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku 
priamo v teréne. Samostatný kurz je organizovaný v 3. ročníku a  je súčasťou plánu práce školy.  

j) V 1. a 2. ročníku je súčasťou vyučovania týţdenný telovýchovno-výcvikový kurz. Účelové kurzy sa 
realizujú v rámci sedemtýţdňovej časovej rezervy v školskom roku. Plavecký výcvik sa realizuje 5 
dní (7 hodín denne) v 1. ročníku. Lyţiarsko-výcvikový kurz sa organizuje v rozsahu 5 dní (7 hodín 
denne) v 2. ročníku.  

k) Záverečná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy. 
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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       

dejepis       

Človek a príroda       

matematika       

informatika       

telesná a športová výchova       

Povinné odborné predmety   

ekonomika       

Účtovníctvo       

Sociálna  komunikácia       

Hospodárska korešpondencia       

Vlasová kozmetika       

zdravoveda        

Matematika v praxi       

prax       

       

Voliteľné predmety  

       

       

       

       

       

       

Účelové kurzy  

       

       

Kľúčové kompetencie predstavujú spoločne uplatňované zásady a pravidlá pri vybraných postupoch, metódach 
a formách práce, pri organizovaní rôznych slávnostných alebo výnimočných príleţitostí, akcií alebo  aktivít, mali 
by podporovať a rozvíjať aktivitu, tvorivosť, zručnosť, učenie ţiaka. Výchovné a vzdelávacie stratégie (ďalej len 
„VVS“) nie sú formulované ako ciele, konkrétne metódy, postupy, pokyny alebo predpokladané výsledky ţiakov, 
ale predstavujú spoločný postup, prostredníctvom ktorého by učitelia doviedli ţiakov k vytváraniu alebo ďalšiemu 
rozvoju kľúčových kompetencií.  

VVS sú v našom školskom vzdelávacom programe stanovené pre kaţdý vyučovací predmet a pre vybrané 
kľúčové kompetencie tak, ako to ukazuje tabuľka. Táto stratégia bola odsúhlasená všetkými predmetovými 
komisiami na škole.   
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4.4.7 MATERIÁLNE PODMIENKY 

Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na ul. Z. Kodálya 765 Galanta. Normatív 
vybavenosti dielní, odborných učební a tried Strediska praktického vyučovania je v súlade 
s Normatívom základného vybavenia pracovísk praktického vyučovania pre študijný odbor 6426 4  
vlasová kozmetika.  

Kapacita školy: 

Školský manaţment: 
kancelária riaditeľa školy,   
kancelárie pre zástupcu riaditeľa školy TV,  
kancelárie pre zástupcu riaditeľa školy PV, 
kancelária pre sekretariát, 
kabinet pre výchovnú poradkyňu, 
príručný sklad s odkladacím priestorom, 
sociálne zariadenie. 

Pedagogickí  zamestnanci školy: 
zborovňa, jedáleň pre rokovania pedagogickej rady,  
kabinety  pre učiteľov, 
 
Sociálne zariadenie.   

Nepedagogickí zamestnanci školy: 
kancelárie pre sekretariát, ekonómov a správcu  
príručný sklad s odkladacím priestorom,  
dielňa, 
kotolňa, 
 
archív. 

Ďalšie priestory: 
Hygienické priestory (WC, sprchy), sociálne zariadenia, šatne 
Sklady učebných pomôcok a didaktickej techniky 
Priestory pre centrálne ovládanie didaktickej techniky 
Sklady náradia, strojov a zariadení 
Sklady materiálov,  
Kniţnica 
Priestory pre záujmovú a spoločenskú činnosť ţiakov a zamestnancov školy, spoločenská miestnosť 

 
Makrointeriéry: 

Školská budova 
Školský dvor 
 

Stredisko praktického vyučovania – Bratislavská a Hlavná ulica  
 Kabinety pre UOV 
 Viacúčelová miestnosť (pre ţiakov, UOV, rodičov a iných) 
 Odborné cvičné triedy 
 Kotolňa 
 Dielňa  
 Sklady pre  materiál,  
 Hygienické zariadenia (WC, sprchy) 

Školská jedáleň a kuchyňa  

Vyučovacie interiéry 

6. Klasické triedy/ - učebne pre teoretické vyučovanie 
7. 2 odborné učebne pre jazykové vzdelávanie 
8. Učebne IT 
9. Odborné triedy/ - učebne pre vyučovanie odborných predmetov   
10. Telocvičňa  
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Vyučovacie exteriéry 

Školské ihrisko 

Zmluvné pracoviská 

 

4.4.8 PERSONÁLNE PODMIENKY 

 Poţiadavky na manaţment školy, ktorý realizuje školský vzdelávací program je v súlade 
s poţiadavkami odbornej a pedagogickej spôsobilosti a s kvalifikačnými predpokladmi, ktoré 
sú nevyhnutné pre výkon náročných riadiacich činnosti podľa platných predpisov. 

 Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov všeobecnovzdelávacích 
predmetov, ktorí realizujú školský vzdelávací program je v súlade s platnými   predpismi.  
Plnenie ďalších kvalifikačných predpokladov potrebných pre výkon zloţitejších, 
zodpovednejších a náročnejších pedagogických činnosti sa riadi platnými predpismi. 
Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú súlad všetkých vzdelávacích a výchovných činností 
s cieľmi vzdelávania v danom študijnom odbore v súlade so štátnym vzdelávacím program. 
Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich 
pedagogickej činnosti v rámci platných predpisov.      

 Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov odborných predmetov, 
ktorí realizujú školský vzdelávací program je v súlade s platnými predpismi. Plnenie ďalších 
kvalifikačných predpokladov potrebných pre výkon zloţitejších, zodpovednejších 
a náročnejších pedagogických činnosti sa riadi platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci 
zabezpečujú súlad všetkých vzdelávacích a výchovných činností s cieľmi vzdelávania 
v danom študijnom odbore v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Práva a povinnosti 
pedagogických zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich pedagogickej 
činnosti v rámci platných predpisov.      

 Odborná a pedagogická spôsobilosť majstrov odborného výcviku, ktorí realizujú školský 
vzdelávací program je v súlade s platnými predpismi. Plnenie ďalších kvalifikačných 
predpokladov potrebných pre výkon zloţitejších, zodpovednejších a náročnejších 
pedagogických činnosti sa riadi platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú 
súlad všetkých vzdelávacích a výchovných činností s cieľmi vzdelávania v danom študijnom 
odbore v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Práva a povinnosti pedagogických 
zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich pedagogickej činnosti v rámci 
platných predpisov.      

 Odborná spôsobilosť nepedagogických zamestnancov (ekonóm, správca, školník, 
upratovačky a pod.), ktorí sa podieľajú na realizácii školského vzdelávacieho programu je 
v súlade s platnými   predpismi.  Práva a povinnosti nepedagogických zamestnancov sú 
zabezpečené a naplňované po dobu ich činnosti v rámci platných predpisov.      

 Plnenie poţiadaviek poradenskej činnosti sa riadi platnými predpismi. Výchovný poradca je 
pedagogický zamestnanec, ktorého poslaním je poskytovanie odbornej psychologickej 
a pedagogickej starostlivosti ţiakom, rodičom a pedagogickým zamestnancom školy. Prácu 
výchovného poradcu usmerňujú metodické, pedagogické a psychologické centrá. Práca 
výchovného poradcu a dodrţiavanie všeobecne záväzných platných predpisov v oblasti 
výchovného poradenstva podlieha kontrolnej činnosti zo strany zriaďovateľa strednej školy.  
Ďalšie práva a povinnosti výchovných poradcov vymedzujú vnútorné predpisy školy (pracovný 
poriadok, vnútorný poriadok školy, vnútorný mzdový predpis a pod.).  

 

4.4.9 ORGANIZAČNÉ PODMIENKY 

 Plnenie stanovenej miery vyučovacej a výchovnej povinnosti vyplýva z platnej legislatívy 
a rámcového učebného plánu štátneho vzdelávacieho programu. Rámcové rozvrhnutie 
obsahu vzdelávania v školských vzdelávacích programoch vychádza zo ŠVP. Stanovené 
vzdelávacie oblasti a ich minimálne počty hodín boli v tomto programe dodrţané a sú 
preukázateľné. Vzdelávanie a príprava ţiakov je organizovaná ako dvojročné štúdium.  

 Teoretické vzdelávanie trvá štyri dni a odborná prax je jeden deň v týţdni.  Vyučovanie   
začína o 8.00 hod. Organizácia školského roka sa riadi podľa pedagogicko-organizačných 
pokynov v danom školskom roku. 

 Plnenie  školskej legislatívy vzhľadom na organizáciu a priebeh školského vzdelávacieho 
programu vo väzbe na teoretické vyučovanie a odbornú prax je v súlade.  Výchovno-
vzdelávací proces sa riadi Zákonom o výchove a vzdelávaní (školský zákon).  
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 Odborná prax sa vyučuje  v rozsahu stanovenom v učebnom pláne. Výučba prebieha pod 
vedením inštruktorov poverených zamestnávateľov a MOV. Všetky pracoviská majú základné 
štandardné vybavenie. Odborná prax nadväzuje na teoretické vyučovanie. Realizuje sa v 6  
hodinových celkoch v prvom ročníku a v druhom trvá dve hodiny.    

 Vzdelávanie a príprava sa riadi podľa Školského poriadku. Zabezpečuje jednotnosť v celom 
výchovno-vzdelávacom procese. Upravuje pravidla správania sa ţiakov v teoretickom 
vyučovaní a na odbornej praxi. Obsahuje tieţ práva a povinnosti ţiakov. Školský poriadok je 
súčasťou Organizačného poriadku školy a Pracovného poriadku školy a riadi sa podľa nich. 
Ţiaci sa oboznamujú so Školským poriadkom kaţdý rok na prvej vyučovacej hodine prvý deň 
školského roka.  Táto skutočnosť je zaznamenaná aj v triednych knihách.  

 Na začiatku kaţdého školského roka je spoločné zoznamovanie sa ţiakov prvých ročníkov so 
ţiakmi vyšších ročníkov. Oboznamujú sa nielen so svojími povinnosťami, ale aj vzájomne 
nadväzujú kontakty medzi sebou, vymieňajú si postrehy a informácie. Prispieva to 
k vytvoreniu veľmi priaznivej atmosféry na škole a k ľahšiemu zaraďovaniu ţiakov do 
kolektívu. Tieţ stretnutia s rodičmi prvákov sú plánované v treťom týţdni na začiatku 
školského roka, kde sa zoznamujú s učiteľmi, kolektívom v triede, získavajú informácie 
o škole, jej štýle práce, organizácii vyučovania , metódach a prostriedkoch hodnotenia, 
plánovanými aktivitami na škole a osobitnými predpismi odbornej praxe na kmeňových 
a zmluvných pracoviskách. Sú oboznámení s ich povinnosťami, právami a postupmi. Zároveň 
majú moţnosť prezrieť si celú školu,  a Stredisko praktickej prípravy.   

 Hodnotenie a klasifikácia ţiakov sa riadi Klasifikačným poriadkom školy a je súčasťou 
školského vzdelávacieho programu ako súčasť učebných osnov vyučovacích predmetov 
a ako osobitná spoločná časť. O všetkých kritériách hodnotenia, výchovných opatreniach 
a podmienok vykonania záverečných a opravných skúšok sú ţiaci a rodičia vopred 
informovaní. 

 Ukončovanie štúdia a organizácia maturitnej skúšky sa riadi platným legislatívnym predpisom. 
Maturitná skúška sa skladá z písomnej, praktickej a ústnej časti. Praktická skúška trvá 
najmenej 3 pracovné dni. Úspešní absolventi získajú maturitné vysvedčenie .  

 . Organizácia exkurzií je súčasťou praktického a teoretického vyučovania a zameriavajú sa na  
poznávanie nových výrobných technológií, nových materiálov, ekologických stavieb, 
odpadových technológií, na výstavy a prezentácie  nových výrobkov a technológií. Exkurzie sa 
konajú v kaţdom ročníku  s pedagogickým dozorom  a počtom ţiakov v zmysle platných 
predpisov.  Odborný obsah  exkurzií  vyplýva z obsahu učebných osnov odboru  štúdia   
a plánuje sa v ročných plánoch práce školy. Virtuálne exkurzie a telemosty sú súčasťou 
vyučovacích hodín v praktickom a teoretickom vyučovaní. 

 Spolupráca s rodičmi sa realizuje predovšetkým prostredníctvom triednych učiteľov,  
výchovných poradcov, manaţmentu školy a jednotlivých  vyučujúcich všeobecnovzdelávacích 
a odborných predmetov, osobnou komunikáciou s rodičmi, prípadne zákonnými zástupcami 
rodičov. Sú to pravidelné,  plánované zasadnutia Rodičovskej rady  a zasadnutia Rady školy, 
v ktorých sú zastúpení  rodičia a  sociálni partneri. Obsahom týchto zasadnutí sú informácie 
o plánoch a dosiahnutých výsledkov školy, riešenie problémových výchovných situácií, 
organizovanie spoločenských, vzdelávacích, kultúrnych a športových akcií organizovaných 
školou. 

 Súťaţe a prezentácia zručností a odborných spôsobilostí v odbore  na školskej úrovni sa 
organizuje formou jednoduchých ročníkových prác ako spoločný výstup teoretického 
a praktického vyučovania na záver kaţdého ročníka. Škola určí obsah, rozsah, úroveň, kritéria 
hodnotenia, formu prác a ich prezentácie  prípadne aj  s prístupom  verejnosti. Ţiaci sa môţu 
zúčastňovať aj na súťaţiach  a prezentáciách vo svojom odbore na národnej a medzinárodnej 
úrovni. Výrobky a výpestky ţiakov sa môţu predstaviť verejnosti na výstavách 
a prezentáciách  na miestnej, regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni. 

 

4.4.10 PODMIENKY BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVIA PRI VÝCHOVE 
A VZDELÁVANÍ 

Vytváranie podmienok  bezpečnej a hygienickej práce je organickou súčasťou celého vyučovacieho 
procesu, osobitne odbornej praxe. Postupuje sa podľa platných predpisov, nariadení, vyhlášok, 
noriem a pod.  Priestory, v ktorých prebieha teoretické a praktické vyučovanie musia zodpovedať 
platným právnym predpisom, vyhláškam, technickým normám a predpisom ES.  

Škola zabezpečuje všetky technické a organizačné opatrenia na elimináciu všetkých rizík spojených 
najmä s odborným výcvikom. Učitelia, MOV, ţiaci a rodičia so podrobne s týmito rizikami oboznámení. 
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Riziká, ktoré sa nedajú eliminovať, sú čiastočne riešené osobitnými ochrannými prostriedkami, ktoré 
ţiaci dostávajú bezplatne na základe Smernice riaditeľa školy. Ich pouţívanie sa dôsledne kontroluje.  

. Škola má spracovanú Metodickú osnovu vstupného  školenia bezpečnosti práce, dodrţiavania 
osobnej hygieny a protipoţiarnej ochrane pre ţiakov a učiteľov. Ţiaci sú s predpismi podrobne 
oboznámení a poučení vţdy v úvodných hodinách jednotlivých predmetoch. Obsahom školenia sú 
predpisy a normy pouţívané v odbore , na ktorých sú umiestnené lekárničky prvej pomoci, vybrané 
ustanovenia vyhlášky o evidencii úrazoch detí, ţiakov a študentov, traumatologického plánu, 
nariadenie vlády o ochrane zdravia zamestnancov pri práci,  o bezpečnej prevádzke a pouţívaní 
strojov, Zákonníka práce, o prácach mladistvých, poskytovaní prvej pomoci, o poţiarnom 
nebezpečenstve v organizácii, inštruktáţi pouţívania prenosných hasiacich prístrojov a pod.  

Na odbornej praxi sa ţiaci zoznamujú s návodmi na obsluhu jednotlivých strojov, prístrojov a zariadení 
a prevádzkovými bezpečnostnými predpismi.  
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4.4.11 PODMIENKY VZDELÁVANIA ŢIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI 
POTREBAMI V ŠTUDIJNOM ODBORE 6426 4  VLASOVÁ KOZMETIKA 

 

 
Názov a adresa školy SOŠ OaS Z.Kodálya 765 Galanta 

Názov školského vzdelávacieho programu Sluţby 

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

Kód a názov študijného odboru 6426 4  vlasová kozmetika 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺţka štúdia 2 roky 

Forma štúdia  denná 
 

Vzdelávanie ţiakov prebieha v súlade so štátnym vzdelávacím programom a Zákonom o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon), ktoré stanovujú zásadné pravidlá vzdelávania a prípravy ţiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“).  Pri formulovaní poţiadaviek na ich 
štúdium sme vychádzali z analýzy podmienok školy, analýzy potrieb a poţiadaviek trhu práce, analýzy 
povolania a odborných konzultácii so špecializovanými zamestnancami VUDPAP, pedagogicko – 
psychologických poradní a dorastového lekára.  

Platná legislatíva označuje názvom ţiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len 
„ŠVVP“) ţiakov s mentálnym, zmyslovým alebo telesným postihnutím, zdravotne oslabených alebo 
chorých, s narušenou komunikačnou schopnosťou, so špecifickými poruchami učenia alebo správania 
sa, s autistickým syndrómom, s poruchami psychického alebo sociálneho vývinu, tieţ ţiakov 
pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia (rómske etnikum, imigranti). Špecifickou 
skupinou ţiakov so ŠVVP sú ţiaci mimoriadne nadaní. 

Štúdium v študijnom odbore 6426 4  vlasová kozmetika vzhľadom k svojím špecifikám nemôţe byť 
poskytnuté pre ţiakov s mentálnym, zmyslovým a telesným postihnutím, ako aj ţiaci s autistickým 
syndrómom, s poruchami psychického a sociálneho vývinu.  Vo všeobecnosti môţu byť prijatí 
uchádzači s dobrým zdravotným stavom. Uchádzači nesmú trpieť predovšetkým: 

-poruchami funkcie pohybového systému,/ploché nohy a postihnutie chrbtice/ 
-choroby dýchacích ciest 
-koţné choroby a alergie 
závaţné ochorenia centrálnej nervovej sústavy 
-ochorenia srdca 
-bacilonosičstvo 
-zraková a sluchová ostrosť 
-myopia 

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.   

Integrácia ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Tento vzdelávací program je otvorený pre ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Sú to ţiaci, 
ktorí spĺňajú nasledujúce kritériá: 

1. ţiak pochádza z rodiny, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny je najviac vo 
výške ţivotného minima, 

2. aspoň jeden zákonný zástupca ţiaka (rodič) je dlhodobo nezamestnaný, 
3. najvyššie ukončené vzdelanie rodičov je základné, alebo aspoň jeden z rodičov nemá ukončené 

základné vzdelanie, 
4. neštandardné bytové a hygienické podmienky rodiny, 
5. vyučovací jazyk školy je iný, neţ jazyk , ktorým hovorí dieťa doma.    

V našich podmienkach školy ide predovšetkým o problémy s rómskym etnikom, so snahami o ich 
integráciu do nášho občianskeho a profesionálneho ţivota. Nielen my, ale aj všetky ďalšie školy 
hľadajú metódy na zníţenie negatívneho dopadu dysfunkčných sociálnych podmienok na osobnostný, 
vzdelávací a profesionálny vývin rómskych detí a mládeţe, pokusy o zamedzenie ďalšieho 
prehlbovania sociálnej exklúzie tohto etnika s hrozivými následkami, a to so stupňovaním negatívneho 
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stavu vo všetkých aspektoch ich ţivota (chudoba, nevzdelanosť, nezamestnanosť, sociálna patológia, 
zlý zdravotný stav).  

Častá neúspešnosť rómskych ţiakov v beţnom systéme vzdelávania je tieţ dôsledkom sociálne 
nerozvinutého/znevýhodneného prostredia, ktoré nedostatočne stimuluje a nevytvára podmienky pre 
rozvoj takých vlastností a schopností, ktoré by ich motivovali k výkonu, pestovali záujem vzdelávať 
sa, pracovať a byť úspešní. U rómskych ţiakov absentuje domáca príprava na vyučovanie, rodičia sa 
nezaujímajú o vzdelávanie svojich detí. Vo vyšších ročníkoch základnej školy vzniká priepastný rozdiel 
v školskej výkonnosti medzi nimi a nerómskymi ţiakmi, v dôsledku čoho sa rómski ţiaci radšej škole 
vyhýbajú, aby neboli priamo konfrontovaní so svojím zlyhaním. 

Veľkým handicapom je tieţ nedostatočné ovládanie vyučovacieho jazyka, v dôsledku čoho navštevuje 
mnoho rómskych ţiakov špeciálne školy pre mentálne postihnutých, hoci ich intelektový potenciál 
často dáva predpoklady zvládnuť beţnú školu.  

Problémy rómskych ţiakov súvisiace s ich školskou podvýkonnosťou, negatívnym postojom ku 
vzdelávaniu moţno zhrnúť: 

 nízka socio-kultúrna a vzdelanostná úroveň rodín rómskych ţiakov, málokedy majú rodičia 
vyššie vzdelanie ako základné, častá nezamestnanosť rodičov, sociálne dávky často ako jediný 
zdroj obţivy, chudoba, deti často nemajú uspokojené základné ţivotné potreby (strava, 
oblečenie), veľmi nízky hygienický štandard rodín, často chýba osvojenie základných 
hygienických návykov; 

 rozpor medzi hodnotovým systémom v rodinách a hodnotami prezentovanými školou, 
hodnotová nekompatibilita s majoritnou spoločnosťou – neschopnosť prispôsobiť sa školským 
poţiadavkám, nevzdelanosť rodičov a nezáujem o vzdelávanie / kvalifikáciu svojich detí, 
negatívny postoj ku vzdelávaniu ako vzor pre ich deti, nespolupracujú so školou, školská 
neúspešnosť rómskych ţiakov aţ zlyhanie, výchovná nezvládnuteľnosť rómskych ţiakov v škole 
(„ťaţkovychovateľní“), záporný postoj ţiakov ku škole, ku vzdelávaniu, záškoláctvo, 
absentérstvo ako dôsledok; 

 v dôsledku hodnotovej špecifičnosti Rómov s dôrazom na aktuálne uspokojovanie svojich 
biologických potrieb, bez schopnosti plánovať, zvyčajne zostávajú nekvalifikovaní a veľmi ťaţko 
uplatniteľní na trhu práce; dochádza k medzigeneračnému transferu ich ţivotného štýlu 
spojeného s negatívnym postojom ku vzdelávaniu a k práci a k stupňovaniu ich sociálnej 
exklúzie. 

V dôsledku uvedeného väčšina rómskych ţiakov po absolvovaní povinnej školskej dochádzky končí 
svoje „celoţivotné“ vzdelávanie a len s malou pravdepodobnosťou dosiahne odbornú kvalifikáciu na 
výkon povolania, čo predstavuje vysoké riziko nenájsť uplatnenie na trhu práce. V dospelom veku sa 
z nich stávajú nekvalifikovaní pracovníci s moţnosťou vykonávať len pomocnú nekvalifikovanú a slabo 
platenú prácu, bez schopnosti ďalej sa vzdelávať, adaptovať sa na meniace / stupňujúce sa nároky 
trhu práce. Tvoria vlastne základ pre „tvrdé jadro“ dlhodobo nezamestnaných u nás. 

Integrácia Rómov do spoločnosti predstavuje váţny spoločenský problém v mnohých krajinách, nielen 
na Slovensku, riešenie sa hľadá uţ stáročia.  

 škola bude intenzívne spolupracovať aj s občianskym zdruţením pre napr. rómsku komunitu, 
odborom sociálnej starostlivosti VÚC (sociálni zamestnanci – kurátori) v prípade ţiakov so 
sociálne slabších rodín, azylantov a pod., zamestnávateľmi v regióne a Skalici, 

 škola bude intenzívne spolupracovať najmä s rodičmi tak, ţe bude organizovať mesačné 
stretnutia (neformálne) učiteľov vrátane výchovnej poradkyne, ţiakov, rodičov a (prípadne) 
zamestnávateľov počas ktoré budú ţiaci prezentovať svoje názory a poţiadavky, aby sa mohli 
operatívne riešiť, 

 škola v spolupráci so zamestnávateľmi bude riešiť ich zamestnanecké príleţitosti, 
 všetci ţiaci bez výnimky (aj beţní ţiaci) budú dodrţiavať školský a internátny poriadok.   

Integrácia a vzdelávanie nadaných ţiakov 

Škola vytvára v súlade so svojim profilom aj podmienky pre rozvoj nadaných ţiakov. Výchova a 
vzdelávanie mimoriadne nadaných ţiakov patrí vo všeobecnosti za veľmi efektívne, ţiaduce, a to tak 
zo spoločenského, individuálneho ľudského hľadiska, ako aj z hľadiska ekonomického, návratnosti 
investovaného času a finančných prostriedkov. Osobitne aj v našom odbore vlasová kozmetika je 
ţiaduce podchytiť nadaných ţiakov a systematicky s nimi pracovať. Pritom nemusí ísť len o podporu 
mimoriadne intelektovo nadaných ţiakov, ale aj ţiakov nadaných manuálne, prakticky, ktorí vynikajú 
svojimi vedomosťami, zručnosťami, záujmom, kreativitou, výsledkami práce a zaslúţia si výnimočnú 
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pedagogicko-psychologickú starostlivosť pri rozvíjaní svojho špecifického nadania. Pre mimoriadne 
nadaných ţiakov sme pripravili tieto úpravy: 

 ţiaci budú integrovaní do beţných tried (nebudeme zriaďovať osobitné triedy, nepokladáme to 
za dobrý výchovný moment), 

 
 v prípade mimoriadnych podmienok a situácii pripravíme individuálne učebné plány 

a vzdelávací program, ktorý by im eventuálne umoţnil ukončiť študijný odbor aj skrátenom 
čase ako je daný týmto vzdelávacím programom, 

 umoţní sa im štúdium väčšieho počtu voliteľných predmetov, ako aj ďalších cudzích jazykov, 
 podľa potreby budú navštevovať výchovnú poradkyňu a v mimoriadnych prípadoch budú 

navštevovať aj špecializované odborné pracoviská (za podmienok výskytu istých anomálii 
v ich správa 

 pre výnimočne športovo nadaných ţiakov sa vypracuje individuálny plán štúdia s vymedzením 
konzultačných hodín, 

 vo výučbe týchto ţiakov budeme vyuţívať nadštandardné vyučovacie metódy a postupy, budú 
zapájaní do problémového a projektového vyučovania, umoţní sa im práca na vlastných 
projektoch, vo výnimočných prípadoch môţe by poskytnuté štúdium formou on-line, 

 v individuálnych plánoch sa môţu zaviesť aj špeciálne predmety štúdia, prípadne kombinácia 
viacerých obsahov predmetov,  

 škola bude intenzívne spolupracovať najmä s rodičmi tak, ţe bude organizovať mesačné 
stretnutia (neformálne) učiteľov vrátane výchovnej poradkyne, ţiakov, rodičov a (prípadne) 
zamestnávateľov počas ktoré budú ţiaci prezentovať svoje názory a poţiadavky, aby sa mohli 
operatívne riešiť, 

 škola môţe umoţniť ţiakom aj aktívnu spoluprácu s vysokou/vysokými školami. Pre týchto 
ţiakov bude s týmito vzdelávacími inštitúciami intenzívne spolupracovať, 

 škola v spolupráci so zamestnávateľmi bude riešiť ich zamestnanecké príleţitosti, 
 všetci ţiaci bez výnimky (aj beţní ţiaci) budú dodrţiavať školský .   
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4.4.12 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ŢIAKOV V ŚTUDIJNOM ODBORE 
6426 4 00 VLASOVÁ KOZMETIKA 

 

 
Názov a adresa školy Stredná odborná škola obchodu a sluţieb 

Ul. Z. Kodálya č. 765,  924 47  Galanta 

Názov školského vzdelávacieho programu Sluţby 

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

Kód a názov učebného odboru 6426 4  Vlasová kozmetika 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺţka štúdia 2  roky 
Forma štúdia  denná 

 

 
Stredná odborná škola obchodu a sluţieb povaţuje vnútorný systém kontroly a hodnotenia ţiakov za 
najvýznamnejšiu kategóriu celého procesu. Naším cieľom je poskytovať ţiakovi spätnú väzbu, 
prostredníctvom ktorej získava informácie o tom, ako danú problematiku zvláda, ako dokáţe 
zaobchádzať s tým, čo sa naučil, v čom sa zlepšil a v čom má ešte nedostatky. Hodnotenie ţiaka 
vychádza z jasne stanovených cieľov a konkrétnych kritérií, ktorými sa dá jeho výkon zmerať. Preto 
neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia musí byť aj konkrétne odporúčanie alebo rada, ako má ţiak ďalej 
postupovať, aby svoje nedostatky odstránil.  Kontrolu vyučovacieho procesu budeme orientovať na 
skúšanie a hodnotenie ţiakov.  
Hodnotenie a klasifikácia ţiakov sa riadi Metodickým usmernenia č. 15/2006- R a je súčasťou 
školského vzdelávacieho programu.  

Skúšanie 

Počas skúšania budeme preverovať, čo ţiak vie a čo má vedieť,  ako sa má zlepšiť v porovnaní sám 
so sebou alebo s kolektívom – zisťujeme stupeň dosiahnutia cieľov vyučovacieho procesu. Pri skúšaní 
vyuţijeme širokú škálu rôznych spôsobov a postupov – individuálne, frontálne, skupinovo, priebeţne 
alebo súhrne po ukončení tematického celku alebo na konci školského roka, ústne, písomne 
(didaktické testy, písomné cvičenia a úlohy, projekty, a pod.). Skúšaním budeme preverovať výkon 
ţiaka z hľadiska jeho relatívneho výkonu (porovnáme výkon ţiaka s výkonmi ostatných ţiakov) alebo 
individuálneho výkonu (porovnáme jeho súčasný výkon s jeho prechádzajúcim výkonom).  Dôleţitou 
súčasťou skúšania je aj formatívne hodnotenie, ktoré povaţujeme za významnú súčasť motivácie 
ţiaka do jeho ďalšej práce, za súčasť spätnej väzby medzi učiteľom a ţiakom. 

Hodnotenie 

Cieľom hodnotenie ţiaka v škole je poskytnúť ţiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako ţiak 
zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky a kde má rezervy. Súčasťou hodnotenia je tieţ 
povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.  

Hodnotenie ţiakov budeme vyjadrovať rôznymi formami: slovom, percentom, známkou. V rámci 
hodnotenia budeme preverovať výsledky činnosti ţiakov podľa určených kritérií. Niektoré kritériá budú 
všeobecne platné pre všetky predmety, špecifické výkony ţiakov budú hodnotené podľa stanovených 
kritérií hodnotenia.   

Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia ţiaka je aj jeho správanie, prístup a postoje. Hodnotenie nikdy 
nesmie viesť k zniţovaniu dôstojnosti, sebadôvery a sebaúcty ţiaka.  

Pravidlá hodnotenia ţiakov 

Naša škola v rámci hodnotenia výkonov svojich ţiakov vychádza zo všeobecných kritérií a štandardov, 
organizačných a metodických postupov na overenie dosiahnutých vedomostí a získaných zručností.  

1. Hodnotenie zameriavame a formulujeme pozitívne. 
2. Ţiak sa hodnotí podľa miery splnenia daných kritérií. 
3. Známka z vyučovacieho predmetu nezahŕňa hodnotenie správania ţiaka. 
4. Vyučujúci klasifikujú iba prebrané a precvičené učivo. 
5. Ţiak má dostatok času na učenie, precvičovanie a upevnenie učiva. 
6. Podklady pre hodnotenie a klasifikáciu získava vyučujúci hlavne: sledovaním výkonov 

a pripravenosti ţiaka na vyučovanie, rôznymi druhmi písomných prác, analýzou výsledkov 
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rôznych činnosti ţiakov, konzultáciami s ostatnými vyučujúcimi a podľa potreby 
s psychologickými a sociálnymi pracovníkmi. 

7. Pri klasifikácii pouţíva vyučujúci platnú klasifikačnú stupnicu. 
8. Výsledky ţiakov posudzuje učiteľ objektívne. 
9. V predmete, v ktorom vyučujú viacerí učitelia, je výsledný stupeň klasifikácie stanovený po 

vzájomnej dohode. 
10. Písomné práce sú ţiakom oznámené vopred, aby mali dostatok času na prípravu. 

Pri hodnotení ţiakov počas jeho štúdia jednotlivých predmetov sa podľa povahy predmetu 
zameriavame predovšetkým na:  

 Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou teoretického zamerania. 
 Hodnotíme hlavne ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia poţadovaných poznatkov, kvalitu, 

rozsah získaných spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri 
riešení teoretických a najmä praktických úloh, pri výklade a hodnotení spoločenských 
a prírodných javov a zákonitostí. Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho logika, samostatnosť 
a tvorivosť, aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o tieto činnosti a vzťah k týmto činnostiam, 
výstiţnosť a odborná jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, kvalita výsledkov 
činností, osvojené metódy samostatného štúdia.  

 Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú pouţívať nasledovné všeobecné kritériá 
hodnotenia: 

 Ţiak: 

- Uplatnil osvojené poznatky, fakty, pojmy, definície, zákonitostí, vzťahy a zručnosti pri 
riešení teoretických a praktických úloh, pri vysvetľovaní a hodnotení spoločenských 
a prírodných javov. 

- Preukázal kvalitu a rozsah získaných vedomostí vykonávať poţadované intelektuálne 
a motorické činnosti. 

- Prezentoval kvalitu myslenia, predovšetkým jeho logiku, samostatnosť a tvorivosť. 
- Mal aktívny prístup, záujem a vzťah k daným činnostiam. 
- Preukázal presný, výstiţný, odborný a jazykovo správny ústny a písomný prejav. 
- Preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností. 
- Si osvojil účinné metódy a formy štúdia. 

 Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou praktického zamerania. 
 Hodnotí sa vzťah k práci, pracovnému kolektívu a praktickým činnostiam, osvojenie 

praktických zručností a návykov, ovládania účelných spôsobov práce, vyuţívanie získaných 
teoretických vedomostí v praktických činnostiach, aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva 
v praktických činnostiach, kvalita výsledkov činnosti, organizácia vlastnej práce a pracoviska, 
udrţiavanie poriadku na pracovisku, dodrţiavanie predpisov a bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci, HACCP a PO, starostlivosť o ţivotné prostredie, hospodárne vyuţívanie surovín, 
materiálov a energie a šetrné zaobchádzanie s náradím a vybavením pracovísk . 

 Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú pouţívať nasledovné všeobecné kritériá 
hodnotenia: 

 Ţiak: 

- Si osvojil praktické zručností a návyky a ich vyuţitie. 

- Preukázal vzťah k práci, pracovnému kolektívu, pracovným činnostiam, aktivitu, 
samostatnosť a tvorivosť. 

- Preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností. 
- Zvládol efektívne spôsoby práce a organizáciu vlastnej práce ako aj pracoviska, udrţiaval 

na pracovisku poriadok. 
- Dodrţiaval predpisy o BOZP, PO a HACCP a starostlivosť o ţivotné prostredie. 
- Hospodárne vyuţíval suroviny, energiu, prekonal prekáţky v práci, separoval odpad. 
- Zvládol obsluhu, šetrné zaobchádzanie a údrţbu zariadení, pouţívaných prístrojov, 

nástrojov a náradia, prekonal prekáţky v práci. 

 

Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou výchovného zamerania. 
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 Hodnotíme hlavne tvorivosť a samostatnosť prejavu, osvojenie potrebných vedomostí 

a zručností, ich tvorivú aplikáciu, poznávanie zákonitostí daných činností a ich uplatňovanie vo 
vlastnej činnosti, kvalitu prejavu, vzťah ţiaka k činnostiam a jeho záujem o tieto činnosti, 
estetické vnímanie, prístup k umeleckému dielu a estetike spoločnosti, rešpekt k tradíciám, 
kultúrnemu a historickému dedičstvu našej krajiny, aktívne zapojenie sa do kultúrneho diania 
a športových akcií.  

 Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú pouţívať nasledovné všeobecné kritériá 
hodnotenia: 

 Ţiak: 

- Preukázal tvorivosť a samostatnosť prejavu. 
- Si osvojil potrebné vedomostí, skúseností, činností a ich tvorivú aplikáciu.  
- Prezentoval poznatky o zákonitostiach daných činností a uplatnil ich vo vlastnej činnosti. 
- Preukázal kvalitu prejavu. 
- Preukázal vzťah a záujem o dané činnosti. 
- Prezentoval estetické vnímanie, svoj prístup k umeleckému dielu a skomentoval estetické 

reakcie spoločnosti. 

Súčasťou hodnotenia má byť aj sebahodnotenie ţiakov, ich schopnosť posúdiť svoju vlastnú 
prácu, vynaloţené úsilie, osobné moţnosti a rezervy. Sebahodnotenie budeme orientovať na 
rozvoj kľúčových kompetencií a na očakávané vzdelávacie výstupy v danom vyučovacom 
predmete. 

a) Sebahodnotenie kľúčových kompetencií 

Pri sebahodnotení kľúčových kompetencií ţiak vyplňuje po predchádzajúcej konzultácii 
s učiteľom a rodičmi Hodnotiaci dotazník. Dotazník je orientovaný na všetky oblasti kľúčových 
kompetencií, ktoré sú uvedené v tomto vzdelávacom programe. Hodnotenie sa realizuje 2 x 
do roka (1. štvrťrok, 3. štvrťrok). Jednotlivé poloţky dotazníka vypracujú predmetové komisie 
v spolupráci s výchovnou poradkyňou a/alebo so sociológom. Vyjadrenia ţiaka môţe doplniť 
učiteľ alebo rodič. Hodnotenie učiteľ komentuje ústne.  

V dotazníku ţiak pouţíva nasledovné vyjadrenia: 

 vţdy, celkom samostatne, občas s pomocou, 

 väčšinou, väčšinou samostatne, občas s pomocou, 

 takmer vţdy, skoro samostatne, s malou pomocou, 

 niekedy samostatne, niekedy potrebujem pomoc, 

 potrebujem pomoc, pretoţe potom sa mi darí aj samostatne, 

 zriedka, takmer vţdy potrebujem pomoc a radu, 

 zatiaľ sa mi nedarí a pod. 

Príklady z pripravovaných dotazníkov sú napr.: 

Ako mi ide učenie? 

 Učím sa sústredene a samostatne. 

 Plánujem  a organizujem si vlastné učenie. 

 Vyhľadávam a triedim informácie potrebné k učeniu. 

 Vyhodnocujem výsledky svojej práce. 

 Hľadám rôzne moţnosti riešenia problému. 
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Ako viem komunikovať? 

 Dodrţiavam dané pravidlá komunikácie. 

 Vie počúvať druhých ľudí. 

 Aktívne diskutujem a argumentujem. 

 Pouţívam rôzne druhy neverbálnej komunikácie. 

Ako spolupracuje s druhými? 

 Aktívne pracujem v skupine. 

 Pomáham, podporujem a ocením druhých. 

 Dokáţem poţiadať o pomoc. 

 Rešpektujem osobnosť druhého. 

 Viem ukončiť prácu v skupine. 

b) Sebahodnotenie vzdelávacích výstupov  

Ţiak má moţnosť zamyslieť sa nad svojou prácou, vedomosťami a zručnosťami, ale aj 
postojmi a vlastnosťami. Zvaţuje svoje pozitíva a negatíva, uvaţuje nad, kde sa dopustil chýb, 
aké sú príčiny jeho problémov, ako ich môţe odstrániť a ako môţe s nimi naďalej pracovať. 
Učitelia - vyučujúci si pripravia Hodnotiaci dotazník a kritériá hodnotenia. Týmto spôsobom sa 
budeme usilovať viesť ţiakov k hodnoteniu vlastného pokroku v danom predmete. Ţiak touto 
formou vyjadruje, čo sa za určité obdobie naučil, v čom sa zdokonalil, v čom by sa chcel 
zlepšiť. Hodnotenie sa realizuje 2 x do roka (1. štvrťrok, 3. štvrťrok). Jednotlivé poloţky 
dotazníka vypracujú predmetové komisie v spolupráci s výchovnou poradkyňou a/alebo so 
sociológom. Hodnotenie učiteľ komentuje ústne. Iná formu, ktorú chceme odskúšať je 
písomné zhodnotenie vlastnej aktivity a práce ţiakom. Ţiaci budú pouţívať techniku voľného 
písania. Písomné hodnotenie sa píše na triednickej hodine, učiteľ je nestranný. Pri 
vyhodnotení učiteľ pouţije primeraný komentár (dodrţiava pedagogickú etiku) iba so ţiakom 
samotným, nikdy pred triedou. Hodnotenie písomné a dotazníkom môţe ţiak následne 
vyhodnotiť spolu s rodičmi napr. doma. 

  

Hodnotíme nasledovné: 

- Prácu v škole: pripravenosť na vyučovanie, aktívne zapojenie sa do výučby, prezentácia 
vedomosti, zručnosti a kompetencii. 

- Vzdelávacie výstupy: podľa kritérií hodnotenia 
- Domácu prípravu: formálne a podľa kritérií hodnotenia. 
- Práce žiakov:  didaktické testy, písomné práce, úlohy, eseje, cvičenia, praktické cvičenia, 

projekty, skupinové projekty, prípadové štúdie, laboratórne cvičenia, prezentácie, súťaţe, 
hry, simulácie a situačné štúdie, výrobky, činnosti, a pod. 

- Správanie: v škole, na verejnosti, spoločenských aktivitách, odbornom výcviku, 
súťaţiach, výstavách a pod. 

 

Obdobie hodnotenia: 

- Denne. 
- Mesačne.  
- Štvrťročne.  
- Polročne. 
- Ročne. 
 

Ukončenie štúdia 

Po ukončení štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú formulované 
výkonovými štandardmi v kompetenčnom profile absolventa nášho školského vzdelávacieho 
programu. Stravovacie sluţby formou maturitnej skúšky. Cieľom maturitnej skúšky je overenie 
komplexných vedomostí a zručností, ako sú ţiaci pripravení pouţívať nadobudnuté kompetencie pri 
výkone povolaní a odborných činností na ktoré sa pripravovali. 

Maturitná skúška je zásadným vzdelávacím výstupom  sumatívneho hodnotenia našich absolventov. 
Vykonaním  MS získajú naši absolventi na jednej strane odbornú kvalifikáciu a kompetenciu 
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vykonávať pracovné činnosti v danom povolaní a na druhej strane majú moţnosť ďalšieho 
vzdelávania na vyššom stupni. Získané maturitné vysvedčenie potvrdzuje v plnom rozsahu ich 
dosiahnuté kompetencie – odbornú kvalifikáciu.  
 

MS pozostáva z týchto častí v nasledujúcom poradí: 

 písomná forma externej a internej časti zo slovenského jazyka a literatúry a z cudzieho jazyka, 

 praktická časť odbornej zloţky, 

 ústna forma internej časti zo slovenského jazyka a literatúry a z cudzieho jazyka, 

 teoretická časť odbornej zloţky 

Jednotlivé časti maturitnej skúšky (ZS) budú vychádzať z kompetencií schváleného školského 
vzdelávacieho programu, pričom ich obsah bude koncipovaný tak, aby ţiak mal moţnosť 
preukázať naplnenie kritérií hodnotenia.  

Cieľom PFEČ MS a PFIČ MS je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov zo 
slovenského jazyka a literatúry a z cudzieho jazyka písomnou formou skúšania, vychádzajúcich 
z cieľových poţiadaviek štátneho vzdelávacieho programu. 

Cieľom ÚFIČ MS  je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov zo slovenského jazyka 
a literatúry a z cudzieho jazyka ústnou formou preverovania, vychádzajúcich z cieľových 
poţiadaviek štátneho vzdelávacieho programu.  

Cieľom praktickej časti odbornej zloţky MS je overiť úroveň osvojených zručností a spôsobilostí 
ţiakov a ich schopností vyuţiť získané teoretické poznatky a vedomosti pri riešení konkrétnych 
praktických úloh komplexného charakteru. 

Cieľom teoretickej časti odbornej zloţky MS je overiť úroveň teoretických vedomostí z odborných 
predmetov vo forme tém komplexného charakteru  

MS pozostáva z komplexných tém s aplikáciou na študijný odbor 6421 4  spoločné stravovanie. 
Podrobnosti o MS sú upravené platnými predpismi MŠ SR. 

Témy maturitnej skúšky 

Témy MS pripravujú predmetové komisie. Ich príprava sa bude riadiť platnými predpismi 
o maturitnej skúške a kriteriálneho hodnotenia výkonov.     

Budú formulované v podobe konkrétnych zadaní.  

Škola bude uplatňovať pri tvorbe tém na maturitnú skúšku nasledujúce pravidlá:  

 vychádzať z výkonových štandardov kompetenčného profilu absolventa študijného odboru 
6421 4 00 spoločné stravovanie 

 uplatňovať hľadisko akumulácie vedomostí viacerých odborných predmetov obsahovo 
príbuzných,  

 vychádzať  z  rozsiahlejších tematických celkov viacerých odborných predmetov (komplexnosť 
obsahu vzdelávania), 

 umoţniť a podporiť vyuţitie všetkých podporných učebných zdrojov (pomôcky, písomné 
materiály, informácie a údaje, atď.) pre splnenie danej témy,  

 umoţniť preverenie schopnosti ţiaka vyuţívať vedomosti a intelektuálne schopnosti získané 
počas štúdia na posúdenie konkrétneho odborného problému, ktorý je daný v zadaní MS, 

 dodrţiavať pravidlo zrozumiteľnosti, konzistentnosti a komplexnosti tak, aby náročnosť, vecný 
a časový  rozsah tém boli pre ţiaka optimálne, primerané a zvládnuteľné na danom stupni 
vzdelania, 

 

Hodnotenie vzdelávacích výstupov 

Bude zaloţené na kritériách hodnotenia. Vymedzenie prostriedkov a postupov hodnotenia bude 
spracované ku kaţdej téme. Konkretizácia tém vrátane špecifických kritérií hodnotenia, 
prostriedkov a postupov hodnotenia ako aj organizačné a metodické pokyny budú spracované 
v priebehu posledného ročníka štúdia a budú osobitným dokumentom školy, ktorý bude dopĺňať 
náš školský vzdelávací program. Jeho súčasťou bude aj kontrolný list a protokol o výkone 
absolventa.   
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Pre hodnotenie ústneho prejavu pri preverovaní vedomostí sú stanovené nasledovné všeobecné 
kritériá: 

 

Stupeň 
hodnotenia 

Kritériá hodnotenia ústneho prejavu (prezentácia prejavu) 
 

Výborný   Kontaktoval sa s poslucháčmi. 
 Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná a správna. 
 Príklady boli vhodné a dobre zvolené. 
 Slovná zásoba bola výrazovo bohatá. 
 Ovláda poznatky, fakty, pojmy, zákonitosti a chápe vzťahy medzi nimi. 
 Správne pouţíva odbornú terminológiu. 
 Dĺţka prejavu bola primeraná. 
 Prejav bol výzvou k diskusii. 

Chválitebný   Kontaktoval sa s poslucháčmi. 
 Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná s menšími podnetmi učiteľa. 
 Príklady boli vhodné a dobre zvolené. 
 Slovná zásoba bola výrazovo bohatá. 
 Ovláda poznatky, fakty, pojmy, zákonitosti a chápe vzťahy medzi nimi. 
 Pouţíval odbornú terminológiu bez podstatných nedostatkov. 
 Dĺţka prejavu bola primeraná a mala spád. 

Dobrý   Čiastočne sa kontaktoval s poslucháčmi. 
 Prejav nemal výraznú hlavnú myšlienku. 
 Príklady boli uplatnenie iba niekedy. 
 V ovládaní poznatkov, faktov, pojmov, zákonitostí má nepodstatné 

medzery 
 Slovná zásoba bola postačujúca. 
 Pouţíval odbornú terminológiu bez podstatných nedostatkov. 
 Dĺţka prejavu bola primeraná. 

Dostatočný   Minimálne sa kontaktoval s poslucháčmi. 
 V celistvosti, presnosti, úplnosti osvojenia poţadovaných vedomostí má 

závaţné medzery  
 Ústny prejav má závaţné nedostatky , hlavná myšlienka bola nevýrazná. 
 Slovná zásoba bola malá, pouţívanie odbornej terminológie slabé. 
 Dĺţka prejavu nezodpovedala téme. 

Nedostatočný   Chýbal kontakt s poslucháčmi. 
 Prejav nebol presvedčivý, dostatočne zrozumiteľný. 
 Chýbala hlavná myšlienka. 
 Chýbali príklady. 
 V celistvosti, presnosti, úplnosti osvojenia poţadovaných vedomostí má 

závaţné a značné nedostatky a chyby, chyby si nevedel opraviť ani 
s pomocou učiteľa. 

 Slovná zásoba a pouţívanie odbornej terminológie bolo veľmi slabé 
 Zmysel vystúpenia nebol jasný. 
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Pre hodnotenie výsledkov praktického vyučovania, pri preverovaní praktických vedomostí a 
zručností sú stanovené nasledovné všeobecné kritériá: 
 
Stupeň 
hodnotenia 

Kritériá hodnotenia ústneho prejavu (prezentácia prejavu) 
 

Výborný   Sústavne prejavuje kladný vzťah k práci a praktickým činnostiam 
 Pracovná činnosť bola po celú dobu jasná a správne zvolená 
 Zvolil správny a efektívny postup, vybral právne stroje a pracovné 

pomôcky 
 Práca bola zvolená vhodne a dobre, podľa technologických postupov  
 Pohotovo, samostatne a tvorivo vyuţíva teoretické vedomosti v praxi. 
 Bezpečne ovláda postupy a spôsoby práce, dodrţiava predpisy BOZP 

a HACCP, hospodárne vyuţíva stroje, suroviny, materiál a energiu 
 Ovláda prácu s materiálovými spotrebnými normami, účelne si 

organizuje vlastnú prácu, udrţuje pracovisko, stroje, zariadenia a 
pomôcky v poriadku 

 Samostatne uplatňuje získané vedomosti, zručnosti a návyky v praxi 
 Pripravil kvalitný výrobok, previedol kvalitnú činnosť 
 Slovná zásoba bola výrazovo bohatá, správne pouţíva odbornú 

terminológiu 
Chválitebný   Prejavuje kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam 

 Pracovná činnosť bola v podstate po celú dobu jasná, v podstate 
správna. 

 V podstate zvolil správny postup, vybral právne stroje a pracovné 
pomôcky 

 Práca bola zvolená celkom vhodne a dobre, podľa technologických 
postupov  

 Samostatne, ale menej tvorivo, s menšou istotou vyuţíva teoretické 
vedomosti v praxi. 

 V podstate ovláda postupy a spôsoby práce, dodrţiava predpisy BOZP 
a HACCP, hospodárne vyuţíva stroje, suroviny, materiál a energiu 

 Nevyskytujú sa podstatné chyby pri ovládaní práce s materiálovými 
spotrebnými normami, účelne si organizuje prácu, udrţuje pracovisko, 
stroje, zariadenia a pomôcky v poriadku 

 Samostatne s menšími nedostatkami uplatňuje získané vedomosti, 
zručnosti a návyky v praxi 

 V podstate pripravil kvalitný výrobok, v podstate previedol kvalitnú 
činnosť 

 Vyjadroval sa celkom výstiţne a súvisle, pouţíval odbornú terminológiu 
bez podstatných nedostatkov  

Dobrý   Prejavuje vzťah k práci a praktickým činnostiam prevaţne kladne, 
s menšími výkyvmi 

 Pri pracovnej činnosti sa dopúšťal chýb, je málo pohotový a menej 
samostatný 

 Pri postupoch a spôsoboch práce sa dopúšťa nezávaţných chýb, stroje 
a pracovné pomôcky vyberal s pomocou  

 Práca bola zvolená s nedostatkami, podľa technologických postupov  
 Menej samostatne, ale menej tvorivo, s menšou pomocou vyuţíva 

teoretické vedomosti v praxi. 
 Menej účelne ovláda postupy a spôsoby práce, dodrţiava predpisy 

BOZP a HACCP, menej účelne vyuţíva stroje, suroviny, materiál a 
energiu 

 Vyskytujú sa podstatné chyby pri ovládaní práce s materiálovými 
spotrebnými normami, menej účelne si organizuje prácu, udrţuje 
pracovisko, stroje, zariadenia a pomôcky v poriadku 

 Menej samostatne s väčšími nedostatkami uplatňuje získané vedomosti, 
zručnosti a návyky v praxi 

 V podstate pripravil výrobok s niţšou kvalitou, v podstate previedol 
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činnosť s niţšou kvalitou 
 Prekáţky v práci zvláda s častou pomocou. Slovná zásoba bola 

postačujúca, pouţíval postačujúcu odbornú terminológiu  
Dostatočný   Pracuje bez záujmu a vzťahu k práci a praktickým činnostiam 

 Pri pracovnej činnosti potrebuje sústavnú pomoc 
 Pri postupoch a spôsoboch práce sa dopúšťa závaţných chýb, stroje 

a pracovné pomôcky vyberá len s pomocou  
 Práca bola zvolená s nedostatkami, prevedená nesprávne, 

s nedostatkami v technologických postupoch 
 Nesamostatne, málo tvorivo, s pomocou vyuţíva teoretické vedomosti  
 Veľmi málo ovláda postupy a spôsoby práce, s medzerami ovláda 

predpisy BOZP a HACCP, málo vie vyuţívať stroje, suroviny, materiál a 
energiu 

 Dopúšťa sa závaţných chýb pri práci s materiálovými spotrebnými 
normami,  prácu si organizuje so závaţnými nedostatkami, pracovisko, 
stroje, zariadenia a pomôcky udrţiava len s pomocou 

 S väčšími nedostatkami uplatňuje získané vedomosti a zručnosti v praxi 
 Pripravil výrobok s nízkou kvalitou, previedol činnosť s nízkou kvalitou 
 Prekáţky v práci zvláda len pomocou. Slovná zásoba bola malá, 

pouţívanie  odbornej terminológie slabé 
Nedostatočný   Neprejavuje záujem o prácu, nemá vzťah k pracovným činnostiam 

 Nevie vyuţívať ani s pomocou pracovné stroje a zariadenia 
 Pri postupoch a činnostiach je ťaţkopádny, vykazuje závaţné chyby 
 Nezvláda pracovné činnosti a správny výber pomôcok a náradia 
 Dopúšťa sa závaţných chýb pri práci s odbornou literatúrou a nevie si 

zorganizovať prácu ani s pomocou 
 Výsledky práce sú nedostatočné, pripravil nepodarok, činnosť nezvládol 

 
 
 

Materiálne a priestorové podmienky pre vykonanie záverečnej a maturitnej skúšky  

Budú konkretizované v rámci prípravy tém pre maturitné skúšky. Budú v súlade so štandardom, 
ktorý predpisuje ŠVP a doplnený podľa podmienok a špecifík študijného odboru 6421 4  spoločné 
stravovanie. 

Klasifikácia  je výsledkom komplexného hodnotenia vedomostí, zručností a návykov ţiaka.  
Základom na pridelenie klasifikačného stupňa sú známky, čiţe zaradenie ţiaka alebo jeho výkonu 
do niektorej výkonnostnej skupiny. Vymedzenie klasifikačných stupňov sa opiera o hodnotenie 
podľa výkonových kritérií. 

Stupne prospechu a celkový prospech 

Prospech ţiaka je v jednotlivých vyučovacích predmetoch klasifikovaný týmito stupňami: 

1 – výborný 
2 – chválitebný 
3 – dobrý 
4 – dostatočný 
5 – nedostatočný 

Správanie ţiaka je klasifikované týmito stupňami: 

1 – veľmi dobré 
2 – uspokojivé 
3 – menej uspokojivé 
4 – neuspokojivé  

Ţiak na konci prvého a druhého polroku je hodnotený takto: 

- Prospel s vyznamenaním 
- Prospel veľmi dobre 
- Prospel 
- Neprospel 
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Ţiak je neklasifikovaný, ak jeho absencia v danom predmete prekročila 30% celkovej dochádzky 
/riaditeľ školy môţe odsúhlasiť skúšku na doplnenie klasifikácie/. Ţiak je neklasifikovaný aj 
v prípade, ak vyučujúci nemá dostatok podkladov na uzatvorenie klasifikácie. O tejto skutočnosti 
musí byť informovaný riaditeľ školy. Ak je ţiak neklasifikovaný, nedostane vysvedčenie, iba výpis 
z katalógového listu. O dodatočnej klasifikácii rozhoduje riaditeľ školy v zmysle platnej legislatívy. 
Záverečná skúška sa môţe opakovať v zmysle právnych predpisov. 

Ak má ţiak alebo jeho zákonný zástupca pochybnosti o správnosti hodnotenia, môţe poţiadať 
riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie ţiaka. Na základe kritérií hodnotenia sa uskutoční 
preskúšanie ţiaka do 14 dní od doručenia jeho ţiadosti prípadne v termíne po vzájomnej dohode 
medzi ţiakom a riaditeľom školy. Komisionálne skúšky prebiehajú v súlade s právnymi predpismi. 

Opravné skúšky určuje riaditeľ školy v súlade s právnym predpisom.    

Výchovné opatrenia 

Patria sem pochvaly, napomenutia triedneho učiteľa, pokarhanie triedneho učiteľa, pokarhanie 
riaditeľa školy, podmienečné vylúčenie zo štúdia, vylúčenie zo štúdia. Akékoľvek výchovné 
opatrenie musí byť okamţite oznámené v písomnej forme rodičom alebo zákonným zástupcom 
ţiaka. Opatrenie sa zaznamenáva do katalógového listu ţiaka. Neuvádza sa na vysvedčení.  

Klasifikácia a hodnotenie ţiakov so ŠVVP sa robí s prihliadnutím na stupeň poruchy. Vyučujúci 
rešpektujú odporučenia psychologických vyšetrení ţiaka a uplatňujú ich pri klasifikácii a hodnotení 
správania ţiaka. Vyberajú vhodné a primerané spôsoby hodnotenia vrátane podkladov na 
hodnotenie. Uplatňujú také formy a spôsoby skúšania, ktoré zodpovedajú schopnostiam ţiaka 
a nemajú negatívny vplyv na ich rozvoj a psychiku. Volia taký druh prejavu, v ktorom má ţiak 
predpoklady preukázať lepšie výkony.  

 

 

 

4.5 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V UČEBNOM 
ODBORE 2487 2 AUTOOPRAVÁR 

 

Názov a adresa školy Stredná odborná škola obchodu a sluţieb 
Z. Kodálya 765, 924 24 Galanta 

Názov školského vzdelávacieho programu Sluţby 

Kód a názov ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba 

Kód a názov učebného odboru 2487 2 autoopravár 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺţka štúdia 3 roky 

Forma štúdia  denná 

 

4.5.1 POPIS ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

 Príprava v školskom vzdelávacom programe strojárstvo a autoopravárenstvo v učebnom 
odbore 2487 2 autoopravár zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Teoretické 
vyučovanie je poväčšine organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované 
formou odborného výcviku na stredisku praktického vyučovania v Šali a v zmluvne dohodnutých 
pracoviskách zamestnávateľov. Trojročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor 
profesijnej prípravy pre úsek opravárenských a diagnostických sluţieb so zameraním na nákladnú 
dopravu a so základnými predpokladmi pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít.  

 V rámci vzdelávacieho programu škola úzko spolupracuje so Zdruţením automobilového 
priemyslu (ZAP) a Cechom predajcov automobilov SR (CPA SR), ktorí koordinujú spoluprácu 
vybraných 13 škôl v rámci celej SR na tvorbe učebných dokumentov, školia pedagogický personál 
v nadväznosti na nové technológie a poznatky a podieľajú sa na materiálnom vybavení stredísk 
praktického vyučovania. 
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 Učebný odbor je určený pre chlapcov aj dievčatá. Predpokladom pre prijatie do učebného 
odboru je úspešné ukončenie základnej školy a dobrý zdravotný stav uchádzačov o štúdium. Ţiaci sú 
prijímaní na štúdium bez prijímacieho pohovoru, ale s ohľadom na prospech a správanie na základnej 
škole. Konkrétne kritéria pre prijímanie ţiakov sú stanovované kaţdoročne podľa záujmu 
a poţiadaviek zamestnávateľov v regióne.  

 Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a 
kľúčových kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti ţiaka. Všeobecná zloţka 
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 beţných situáciách 
spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Ţiaci sa tieţ oboznamujú s vývojom ľudskej 
spoločnosti, základnými princípmi etiky. Osvojujú si základy matematiky a informatiky, ktoré sú 
nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť strojárstva 
s úzkou väzbou na autoopravárenstvo, servisné sluţby ale aj súvisiace činnosti. Podľa zamerania sa 
ţiaci špecializujú na diagnostiku a servisné práce, karosárske práce a elektroservis. Veľký dôraz sa 
kladie na rozvoj osobnosti ţiakov, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, 
postojov a hodnotovej orientácie.  

 Škola vo výučbovej stratégii uprednostňuje tie vyučovacie metódy, ktoré vedú k harmonizácii 
teoretickej a praktickej prípravy tak pre profesionálny ţivot, ako aj pre ţivot v spoločnosti. Výučba je 
orientovaná na uplatnenie autodidaktických metód (samostatné učenie a práca) hlavne pri riešení 
problémových úloh, tímovej práce a spolupráce. Uplatňujú sa metódy dialógu, slovné formy účelovo 
zameranej diskusie alebo brainstormingu, ktoré naučia ţiakov komunikovať s inými ľuďmi na báze 
slušnosti a ohľaduplnosti. Poskytujú ţiakom priestor na vytvorenie si vlastného názoru zaloţeného na 
osobnom úsudku. Vedú ţiakov k odmietaniu populistických praktík a extrémistických názorov. Učia ich 
chápať zloţitosť medziľudských vzťahov a nevyhnutnosť tolerancie. Metódy činnostne zameraného 
vyučovania (praktické práce) sú predovšetkým aplikačného a heuristického typu (ţiak poznáva reálny 
ţivot, vytvára si názor na základe vlastného pozorovania a objavovania), ktoré im pomáhajú pri 
praktickom poznávaní reálneho sveta a ţivota. Aj keby boli vyučovacie metódy tie najlepšie, nemali by 
šancu na úspech bez pozitívnej motivácie ţiakov, tzn. vnútorné potreby ţiakov vykonávať konkrétnu 
činnosť sú tou najdôleţitejšou oblasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Preto naša škola kladie 
veľký dôraz na motivačné činitele – zaraďovanie hier, súťaţí, simulačných a situačných metód, 
riešenie konfliktových situácií, verejné prezentácie prác a výrobkov a pod. Uplatňované metódy budú 
konkretizované na úrovni učebných osnov jednotlivých predmetov. Metodické prístupy sú priebeţne 
vyhodnocované a modifikované podľa potrieb a na základe skúseností vyučujúcich učiteľov.   

 Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na ul. Z. Kodálya, Galanta. Praktická 
príprava prebieha v 1. ročníku v stredisku praktického vyučovania v Šali, v 2. a 3. ročníku taktieţ 
a súčasne škola vyuţíva podnikateľské subjekty v regióne. 

 Kľúčové, všeobecné a odborné kompetencie sú rozvíjané priebeţne 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.  

 Školský vzdelávací program Strojárstvo a autoopravárenstvo je určený pre uchádzačov 
s dobrým zdravotným stavom. Pri práci so ţiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa 
pristupuje s ohľadom na doporučenie špeciálnych pedagógov a psychológov vo vzťahu na 
individuálne potreby ţiaka, stupeň a typ poruchy, úroveň kompenzácie poruchy a moţnosti školy. 
Učebný odbor 2487 2 autoopravár nie je vhodný pre ţiakov s mentálnym postihnutím, s váţnymi 
poruchami zraku a sluchu a s váţnym telesným narušením.  

 Ţiaci svoje odborné vedomosti a zručnosti budú prezentovať na mnohých súťaţných  
a predvádzacích akciách, ktoré organizujú súkromní podnikatelia, ale aj zdruţenia ako sú ZAP, CPA 
SR.. Samostatnosť, húţevnatosť a pracovitosť našich ţiakov bude ocenená tak zo strany školy, ako 
zo strany zamestnávateľov.  

 Veľké mnoţstvo záujmových krúţkov (jazykové, športové a iné) ponúkajú našim ţiakom 
efektívne vyuţívať svoj voľný čas.  

 Klasifikácia prebieha podľa klasifikačného poriadku. Výsledky ţiakov sa hodnotia priebeţne na 
základe kritérií, s primeranou náročnosťou a pedagogickým taktom. Podklady pre hodnotenie sa 
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získavajú sústavným sledovaním výkonu ţiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, rôznymi metódami 
a prostriedkami hodnotenia, analýzou činnosti ţiaka, konzultáciami s ostatnými učiteľmi vrátane 
výchovného poradcu a zamestnancov pedagogicko-psychologiských poradní, rozhovormi so ţiakom, 
jeho rodičmi, ale aj s inštruktormi praktickej prípravy, ktorí boli poverení praktickou inštruktáţou zo 
strany svojho zamestnávateľa. Pri hodnotení sa vyuţívajú kritériá hodnotenia na zabezpečenie jeho 
objektivity. Ţiaci sú s hodnotením oboznámení.     

 

4.5.2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŠTÚDIU 

Kód a názov učebného odboru: 2487 2 autoopravár 

 

Dĺţka štúdia: 3 roky 

Forma štúdia: denná 

Nevyhnutné vstupné poţiadavky na 
štúdium:  

- podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o 
prijímacom konaní na stredné školy, 

- zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium 

Spôsob ukončenia štúdia:  záverečná skúška 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:  
 
 

vysvedčenie o záverečnej skúške 
výučný list 
osvedčenie o absolvovaní podľa kritérií SOPK 
cechová kniţka (CPA SR) 

Poskytnutý stupeň vzdelania:  
 

Stredné odborné vzdelanie 
ISCED 3C 

Moţnosti pracovného uplatnenia 
absolventa: 

v pracovných pozíciách ako mechanik, opravár, autoelektrikár, 
karosár, lakovník, servisný technik, predajca 

Nadväzná odborná príprava (ďalšie 
vzdelávanie):  

Študijné odbory nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných 
učebných odborov nadväzujúcich na predchádzajúci odbor štúdia – 
úplné stredné odborné vzdelania na úrovni ISCED 3A 

4.5.3 ORGANIZÁCIA VÝUČBY 

Príprava v školskom vzdelávacom programe Strojárstvo a autoopravárenstvo v učebnom odbore 2487 
2 autoopravár zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Výučba je organizovaná 
v týţdňových cykloch – strieda sa jeden týţdeň teoretického vyučovania a jeden týţdeň odborného 
výcviku.  

Teoretické vyučovanie je poväčšine organizované v priestoroch školy na ul. Z. Kodálya 765 v Galante.  
Všeobecná zloţka 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 beţných 
situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Ţiaci sa tieţ oboznamujú s vývojom 
ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky. Osvojujú si základy matematiky a informatiky, ktoré sú 
nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť ekonomiky, 
základov strojárstva, strojárskej technológie, technického kreslenia, základov elektrotechniky, 
konštrukcie automobilov, diagnostiky a opráv motorových vozidiel, poznávanie elektropríslušenstva 
a elektroniky mot. vozidiel, prevádzanie karosárskych prác. 

Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti ţiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych 
vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.  

Praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku na  stredisku praktického vyučovania 
v Šali,   priamo na pracoviskách zmluvných zamestnávateľov (Volvo Senec, Autoprofit Galanta,...). 
Ďalšie odborné zručnosti ţiaci získavajú pri rôznych súťaţiach. Všetky praktické vyučovacie aktivity 
prebiehajú pod dozorom majstra odborného výcviku.  

Trojročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre úsek 
poskytovania autoopravárenských sluţieb so všeobecným prehľadom o ich celej oblasti a so 
základnými predpokladmi pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít.  

Učebný odbor 2487 2 autoopravár integruje teoretické a praktické vyučovanie. V 1. ročníku dominujú 
vyučovacie predmety všeobecného zamerania. Odborný výcvik je zameraný na oboznamovanie sa so 
základmi ručného spracovania kovov, spoznávanie základných druhov elektroinštalácií a základov 
diagnostiky. V druhom ročníku je odborný výcvik zameraný väčšinou na osvojovanie praktických 
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zručností podľa zamerania. V 3. ročníku sa ţiaci venujú zdokonaľovaniu zručností na konkrétnych 
zákazkách.  

Záverečná skúška sa koná v súlade s platnými predpismi a pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ 
SR v spolupráci s SOPK a CPA SR..  

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

 

4.5.4 ZDRAVOTNÉ POŢIADAVKY NA ŢIAKA 
 

Na prijatie do učebného odboru 2487 2 môţu byť prijatí uchádzači s dobrým zdravotným stavom. 
Prijatiu uchádzača do odboru z hľadiska zdravotného stavu prekáţajú poruchy nosného a pohybového 
systému, ktoré obmedzujú dobrú pohybovú funkciu a práce vo vynútených polohách, poruchy chrbtice, 
postihnuté dolné a horné končatiny obmedzujúce manuálnu zručnosť. Ďalej prekáţa sklon k chorobám 
z nachladnutia, chronické a alergické onemocnenie koţe, najmä rúk a váţne zrakové poruchy. 

Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov posúdi a písomne potvrdí dorastový lekár, v prípade zmenenej 
pracovnej schopnosti aj posudková komisia sociálneho zabezpečenia.   

Osobitné poţiadavky pre zameranie 01 mechanik a 03 karosár: 

Precitlivelosť na chemické, mechanické a biologické dráţdidlá, chronické a alergické ochorenia 
dýchacích ciest a koţe. Taktieţ prekáţa ochorenie srdca, pretrvávajúce zápalové stavy, ochorenia 
zaţívacieho ústrojenstva, chronické zápaly močových ciest, poruchy funkcie ľadvín, choroby nervové, 
záchvatové stavy, poruchy sluchu, poruchy zraku, ak je zraková ostrosť vyššia ako 5, poruchy 
farbocitu,... 

Osobitné poţiadavky pre zameranie 02 elektrikár: 
 

Prijatiu uchádzača do odboru prekáţajú poruchy nosného a pohybového systému, najmä ťaţšie 
postihnutia chrbtice, postihnutia končatín obmedzujúce manuálnu zručnosť, ďalej poruchy ciev, 
srdcové poruchy, choroby nervové, ťaţšie poškodenie zraku. Poţiadavky na zrak – poruchy zraku sú, 
ak nedosahuje centrálna ostrosť zraková aspoň jedného oka 5/5 a J.č. 1 s prípadnou korekciou skiel, 
porušený farbocit, biskulárne hĺbkové videnie, prekáţa myoptia nad –10D, hypertropia nad +4D, 
astigmatická zloţka nad +3D chronickej alebo alergickej konjuaktivity. 

Osobitné poţiadavky na uchádzača pre zameranie 04 lakovník:  
 

Do učebného odboru môţu byť prijatí uchádzači, ktorí majú neporušenú pohybovú sústavu, majú cit 
pre farby, netrpia záchvatovými stavmi, chorobami, nemajú koţné choroby, choroby dýchacej 
a nervovej sústavy, nemajú zvýšenú citlivosť na chemické a mechanické dráţdenie, nemajú poruchy 
pečene a obličkových funkcií alebo tvorby krvi. Zrak 5/10m 5/20, nesmie byť porušený farbocit, škodí 
myoptia nad –3D, hypemetria nad +3D, astigmatizmus nad +/- 3D.   

 

4.5.5 POŢIADAVKY NA BEZPEČNOSŤ A HYGIENU PRI PRÁCI 

Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a protipoţiarnej ochrany. Výchova k bezpečnej a zdravie 
neohrozujúcu prácu vychádza po dobu štúdia z poţiadaviek platných právnych a ostatných predpisov 
(zákonov, nariadení vlády SR, vyhlášok, technických predpisov a slovenských technických noriem). 
Tieto poţiadavky sa musia vzťahovať k výkonu konkrétnych činností, ktoré sú súčasťou odborného 
výcviku. Tieto poţiadavky sa musia doplniť informáciami o rizikách moţného ohrozenia, ktorým sú 
ţiaci pri teoretickom a praktickom vyučovaní vystavení vrátane informácií o opatreniach na ochranu 
pred pôsobením týchto zdrojov rizík.   

Priestory pre výučbu musia zodpovedať svojími podmienkami poţiadavkám stanovených 
v zdravotníckych predpisoch (hygienické poţiadavky na priestory, prevádzka školských zariadení, 
bezpečná prevádzka, pouţívanie strojov, prístrojov a pod.). Nácvik a precvičovanie činností musí byť 
v súlade s poţiadavkami, ktoré upravujú prácu pre mladistvých (napr. Zákonník práce) a v súlade 
s podmienkami, podľa ktorých môţu mladiství vykonávať zakázané práce z dôvodu prípravy na 
povolanie. Základnými podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa rozumie: 
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 dôkladne a preukázané oboznámenie ţiakov s predpismi o BOZP, protipoţiarnymi predpismi 
a s technologickými postupmi, 

 pouţívanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipoţiarnym 
predpisom, 

 pouţívanie ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov, 

 vykonávanie stanoveného dozoru na pracoviskách ţiakov, pričom sa vymedzia stupne dozoru 
nasledovne: 

 práca pod dozorom si vyţaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej dozorom, ktorá 
dohliada na dodrţiavanie 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 vyţaduje prítomnosť osoby poverenej dohľadom kontrolovať 
pracoviská pred začatím práce a pokiaľ nemôţe 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 ţiaka na štúdium sa vyţaduje: 

Pracovné oblečenie 

 montérky 

 pracovná obuv 

 rukavice 

 čiapka 
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4.5.6 PROFIL ABSOLVENTA UČEBNÉHO ODBORU 2487 2 AUTOOPRAVÁR 

 

 

Názov a adresa školy Stredná odborná škola obchodu a sluţieb 
Z. Kodálya 765, 924 24 Galanta 

Názov školského vzdelávacieho programu Sluţby 

Kód a názov ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba 

Kód a názov učebného odboru 2487 2 autoopravár 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺţka štúdia 3 roky 

Forma štúdia  denná 
 

Charakteristika absolventa 

Absolvent trojročného učebného odboru 2487 2 autoopravár po ukončení štúdia úspešne vykonanou 
záverečnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni stredného odborného vzdelania. 
Absolvent učebného odboru je kvalifikovaný odborný pracovník schopný vykonávať príslušné práce 
na špecializovaných pracoviskách, v servisoch a  vo výrobných podnikoch pri hromadnej výrobe 
automobilov , automobilových komponentov a automobilového príslušenstva. 

Má ucelené základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre: 

1. Zastavánie pracovných pozícii mechanik, karosár a elektrikár, v procese servisnej činnosti a 
hromadnej výroby automobilov, automobilových komponentov a automobilového príslušenstva  

2. Dodrţiavanie pracovnej a technologickej disciplíny v procese servisnej činnosti a hromadnej 
výroby automobilov, automobilových komponentov a automobilového príslušenstva 

Zároveň  má teoretické a praktické vedomosti o: 

1. pracovnej kultúre a hodnotách výrobcu v procese servisnej činnosti a hromadnej výroby 
automobilov, automobilových komponentov a automobilového príslušenstva 

2. produkčnom systéme pouţívanom u výrobcu v procese servisnej činnosti a hromadnej 
výroby automobilov, automobilových komponentov a automobilového príslušenstva 

3. sociálnej komunikácii a organizácii výroby v procese servisnej činnosti a hromadnej 
výroby automobilov, automobilových komponentov a automobilového príslušenstva 

 

Má vytvorené a zafixované: 

1. pracovné návyky (na úrovni zručnosti alebo návyku) v procese servisnej činnosti  a hromadnej 
výroby automobilov, automobilových komponentov a automobilového príslušenstva 

2. afektívne charakteristiky (zodpovednosť, precíznosť, autokontrola, etika a spoločenská etika, 
morálne vlastnosti) potrebné v procese servisnej činnosti  a hromadnej výroby automobilov, 
automobilových komponentov a automobilového príslušenstva 

3. zručnosti v oblasti sociálnej komunikácie v procese servisnej činnosti  a hromadnej výroby 
automobilov, automobilových komponentov a automobilového príslušenstva 

4. vedomosti a návyky potrebné pre autorelaxáciu (autorelaxačné cvičenia) v procese servisnej 
činnosti  a hromadnej výroby automobilov, automobilových komponentov a automobilového 
príslušenstva  

Rozsah jeho vedomostí mu umoţňuje aj naďalej sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo svojom 
odbore štúdiom odbornej literatúry a časopisov. Získané vzdelanie mu dáva predpoklady konať 
v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie.  
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Charakteristika absolventa v oblasti všeobecného vzdelania 
 
Absolvent ovláda: 

 Zásady rovnosti, slobody a zodpovednosti 

 Princípy demokratickej spoločnosti 

 Zásady uplatnenia snahy tvorivosti, poznávania túţby rozvíjať svoje schopnosti 

 Zásady sebaovládania a bezkonfliktnosti 

 Zásady uplatnenia túţby po vzdelaní 

 Základné znalosti cudzieho jazyka 

 Zásady zdravotných a hygienických návykov 

 Znalosti o nebezpečenstve drog a iných návykových látok 

 rozšírenie počítačovej gramotnosti 

 základy právneho vedomia a zodpovednosti s dôrazom na autoopravárenstvo 
 

Charakteristika absolventa v oblasti odborného vzdelania 
 

Poţadované vedomosti: 
 

 Zásady BOZP 

 Kultúra a hygiena práce 

 Základy elektrotechniky a elektroniky a jej rozvíjanie v problematike automobilovej techniky 

 Pouţitie náradia a servisnej techniky 

 Príprava pracoviska a vytvorenie podmienok pre profesionálnu prácu 

 Dodrţiavanie a záväznosť technologických postupov 

 Orientácia v technickej literatúre a aplikovanie technických informácií pri práci 

 Odborná terminológia 

 Základná súčiastková skladba častí vozidla 

 Ekologické zásady opravárenstva, vzťah k ţivotnému prostrediu a spôsoby  jeho ochrany pred 
negatívnymi vplyvmi 

 Normy, normalizácia 

 Základy technického zobrazovania 

 Vedenie evidencie a sprievodnej dokumentácie pri opravách 

 Vyhodnotenie kvality práce, vykonanie záverečnej kontroly práce, posúdenie úspešnosti 

 Základy ekonomiky 

 Zásady čistoty a hygieny na pracovisku 
 

Poţadované vedomosti pre zameranie 01 mechanik: 
 
- poznať meracie a diagnostické prístroje a pomôcky a ich vyuţitie v procese opravy 
- vedomosti o správnej činnosti častí vozidla a podstate fyzikálnych, mechanických 

a chemických súvislostí jeho funkcie 
- poznať spojovacie materiály a ich správne pouţití 
- vedomosti o mazadlách, palivách z hľadiska druhov, vlastností a optimálneho pouţitia 
- vedomosti o chemických prostriedkoch na zabezpečenie činností údrţby a opráv vozidiel 
- poznať štandardné opravy, dielenskú dokumentáciu výrobcu a technologické postupy a normy 
- zvládnuť identifikáciu základných porúch na základe skúšobnej jazdy a testov 

 

Poţadované vedomosti pre zameranie 02 elektrikár: 
 
- poznať technickú dokumentáciu a vie ju samostatne čítať a pouţívať, kresliť náčrty a schémy 

elektrotechnických obvodov 
- poznať základné druhy materiálov a polotovarov pouţívaných v elektrotechnike, elektrické 

a elektronické súčiastky, prvky a obvody 
- zvládnuť základy aplikovanej elektrotechniky a elektroniky a jej rozvíjanie v problematike 

automobilovej techniky 
- poznať základné spôsoby ručného a strojového opracovania materiálov, základné 

elektroinštalačné a montáţne práce 
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- vedomosti o pouţívanie meracích prístrojov elektronického a mechanického charakteru 
- poznať jednotlivé oblasti elektrotechniky, elektrických strojov, prístrojov a elektrických 

zariadení 
 
Poţadované vedomosti pre zameranie 03 karosár: 

 
- vedomosti o rovnaní karosérií a obsluhovať zariadenia, pouţívané pri opravách 
- zvládnuť samostatne demontovať a montovať plechové diely karosérií a skríň, samostatne 

zhotoviť zloţitejšie plechové diely karosérií a skríň cestných a koľajových vozidiel 
a pracovných strojov 

- vedomosti o zváraní plameňom, rezať kyslíkom, spájať na tvrdo, zvárať elektrickým oblúkom 
v ochrannej atmosfére CO 2, rovnať súčiastky a diely po zváraní 

- zvládnuť samostatne realizovať strednú opravu karosérie 
- vedomosti o zasklievať okná karosérií a skríň do tesniacich profilov 
- zvládnuť zoraďovať medzery dverí a viek a kontrolovať ich tesnosť 
- zvládnuť zoraďovať a opravovať mechanizmy uzatvárania viek, okien a dverí 
- vedieť kontrolovať rovinnosť a tvar zakrivenia plôch karosérií a skríň a tesnosť okien 

po zasklení 
 

Poţadované vedomosti pre zameranie 04 lakovník: 
 
- poznať pracovné a technologické postupy lakovníckych prác, 
- poznať druhy, vlastnosti a spôsob pouţitia materiálov na lakovanie a pomocných materiálov, 
- zvládnuť základy technického kreslenia, 
- zvládnuť základy dizajnérskeho lakovania, 
- vedomosti o poţiadavkách na pripravenosť pracoviska pre lakovnícke práce, návrh 

optimálneho pracoviska, 
- poznať potrebné náradie, pracovné pomôcky, nástroje, strojové vybavenie pracoviska a jeho 

pouţívanie a údrţbu, 
- vedomosti o optimálnych podmienkach potrebných na prevedenie lakovníckych prác, 
- pozná zásady hospodárnej prevádzky lakovne a hospodárneho vyuţitia materiálov, 
- pozná základné princípy koloristiky, 
- pozná základné druhy materiálov, ich chemické, fyzikálne a aj technologické vlastnosti, 
- pozná základy skladového hospodárstva, 
- pozná základy drobného podnikania – otvorenie zákazkového listu, kalkuláciu opráv, 

 

Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške. Môţe 
pokračovať v štúdiu pre absolventov trojročných 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 umoţňuje pokračovať v štúdiu na úrovni ISCED 5. Svoju 
kvalifikáciu môţe zvyšovať rôznymi vzdelávacími cestami prípadne môţe získať aj inú kvalifikáciu ako 
je kvalifikácia v danom učebnom odbore.  

Absolvent, ktorý ukončí štúdium s prospechom vyznamenaný a prospel veľmi dobre, získa spolu 
s výučným listom aj certifikát Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Cechovú kniţku CPA 
SR. Tieto doklady absolventovi umoţnia ľahšie sa uplatniť v rámci EÚ. 

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  

Absolvent učebného odboru 2487 2 autooopravár po absolvovaní vzdelávacieho programu disponuje 
týmito kompetenciami: 
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Kľúčové kompetencie: 

a) Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti 

Absolvent má: 

- rozumieť beţnému a odbornému ústnemu a písomnému prejavu druhých, 
- komunikovať zreteľne  a kultivovane na primeranej odbornej úrovni, 
- formulovať svoje myšlienky zrozumiteľne a súvisle, v písomnom prejave prehľadne 

a jazykovo správne, 
- zúčastňovať sa aktívnej diskusie, formulovať svoje názory a postoje,   
- ovládať základy komunikácie v cudzom jazyku pre základné pracovné uplatnenie 

podľa potrieb a charakteru príslušnej odbornej kvalifikácie,  
- chápať výhody ovládania cudzích jazykov pre ţivotné a spoločenské uplatnenie 

a prehlbovať svoju jazykovú spôsobilosť, 
- spracovávať beţné  administratívne písomnosti a pracovné dokumenty, 
- dodrţiavať jazykové a štylistické normy,    
- pouţívať odbornú terminológiu a symboliku, 
- vyjadrovať sa a vystupovať v súlade so zásadami kultúry prejavu a správania sa, 
- vyuţívať svoje vedomosti pri riešení beţných problémových situácií, 
- ovládať prácu s príručkami, učebnicami, odborným textom a primerane ich 

interpretovať, 
- ovládať uţívateľské operácie na počítači  na úrovni spotrebiteľa a vnímať digitálnu 

gramotnosť ako východisko pre  celoţivotné vzdelávanie, 
- rozvíjať svoju tvorivosť, 
- vyuţívať informačné zdroje  poskytujúce prístup k informáciám a príleţitostiam na 

vzdelávanie v celej Európe. 

b) Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti 

Absolvent má: 

- posudzovať reálne svoje fyzické a duševné moţnosti, odhadovať dôsledky svojho 
konania a správania sa v rôznych situáciách, 

- vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém  a postoje, 
- určovať  váţne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch 

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

orientácie a ţivotných podmienok, 
- reagovať adekvátne na hodnotenie svojho vystupovania a spôsobov správania zo 

strany iných ľudí, prijímať rady a kritiky,  
- plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snaţiť sa ich vylepšovať formou 

vyuţívania sebakontroly, sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania, 
- overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých, 
- zmerať vlastnú činnosť na dodrţiavaní osobnej zodpovednosti a dosiahnutie 

spoločného cieľa v pracovnom kolektíve, 
- pracovať v tíme a podieľať sa na realizácií spoločných pracovných a iných činností, 
- mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, 

byť si vedomí dôsledkov nezdravého ţivotného štýlu a závislostí, 
- prijímať a zodpovedne plniť dané úlohy, 
- predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti 

posudzovať návrhy druhých,  
- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným 

konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.  

c) Schopnosť tvorivo riešiť problémy 

Absolvent má: 

- pochopiť zadanie úlohy alebo určiť jadro problému a získať informácie potrebné 
k riešeniu, navrhnúť jednoduchý spôsob riešenia, zdôvodniť ho, vyhodnotiť a overiť 
správnosť zvoleného postupu a dosiahnutých výsledkov, 

- uplatňovať pri riešení problému rôzne jednoduché metódy myslenia a myšlienkových 
operácií, 
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- zhodnotiť význam informácií, zhromaţďovať  a vyuţívať ich pre optimálne riešenie 
základných pracovných problémových situácií, zvaţovať výhody a nevýhody 
navrhovaných riešení, 

- vybrať správny (optimálny) postup na realizáciu riešenia a dodrţiavať ho, 
- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi.  

d) Podnikateľské spôsobilosti 

Absolvent má: 

- mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, 
uvedomovať si význam celoţivotného vzdelávania a byť pripravený prispôsobovať sa 
k zmeneným pracovným podmienkam, 

- vyuţívať k učeniu rôzne informačné zdroje, vrátane skúseností iných a svoje vlastné, 
- sledovať a hodnotiť vlastný úspech vo svojom učení, prijímať hodnotenie výsledkov 

svojho učenia zo strany iných ľudí, 
- poznať moţnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy na povolanie, 
- mať prehľad o moţnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore, cieľavedome 

a zodpovedne rozhodovať o svojej budúcej profesií a vzdelávacej ceste, 
- mať reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, o poţiadavkách 

zamestnávateľov na pracovné činnosti a vedieť ich porovnávať so svojími 
predstavami a reálnymi predpokladmi, 

- interpretovať základné informácie o prieskume trhu, reklame a cieľoch podnikania, 
- vedieť získavať a vyhodnocovať informácie o pracovných a vzdelávacích 

príleţitostiach,  
- vyuţívať poradenské a sprostredkovateľské sluţby tak v oblasti sveta práce, ako aj 

v oblasti vzdelávania, 
- primerane komunikovať s potenciálnymi zamestnávateľmi, prezentovať svoj odborný 

potenciál a svoje odborné ciele,     
- vedieť vystihnúť podstatu, realitu, fakty, predvídať dôsledky, 
- poznať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť zaujať kritické postoje, prijímať kritiku 

druhých, 
- poznať všeobecné práva a povinnosti zamestnávateľov a pracovníkov, 
- poznať vlastné chyby a byť schopný sebareflexie, 
- identifikovať a riešiť aj sporné problémy (nevyhýbať sa ich riešeniu), 
- robiť aj nepopulárne, ale správne  opatrenia a rozhodnutia, 
- chápať podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych, 

ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických aspektoch súkromného 
podnikania, 

- dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príleţitosti v súlade s realitou 
trhového prostredia, svojimi predpokladmi a ďalšími moţnosťami.   

e) Spôsobilosť vyuţívať informačné technológie 

Absolvent má: 

- ovládať počítač,  poznať jeho základné časti  a jednoduchý spôsob jeho obsluhy, 
- pochopiť základné informácie o štruktúre a fungovaní počítača,  
- pracovať s jednoduchými základnými a aplikačnými funkciami programu potrebnými 

pre výkon povolania, 
- ovládať obsluhu  periférnych zariadení potrebných pre činnosť pouţívaného 

programu, 
- učiť sa pouţívať nové jednoduché aplikácie,  
- komunikovať elektronickou poštou, vyuţívať jednoduché prostriedky online a offline 

komunikácie, 
- vyhľadávať jednoduché informačné zdroje a informácie z otvorených zdrojov,  
- ovládať základy  grafického znázorňovania a vedieť ich podľa potreby vyuţiť 

v praktickom ţivote, 
- evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol vyuţívať pri práci, 
- chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním, 
- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať 

k získaným informáciám a byť mediálne gramotný. 
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j) Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

Absolvent má: 

- rozumieť podstate sveta a spoločnosti na primeranej úrovni, 
- rešpektovať, ţe telesná, citová, rozumová i vôľová zloţka osobnosti sú rovnocenné 

a vzájomne sa dopĺňajú,  
- konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom záujme, ale 

aj vo verejnom záujme, 
- dodrţiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne špecifiká, 

vystupovať proti neznášanlivosti, xenofóbií a diskriminácií,  
- konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, 

prispievať k uplatňovaniu hodnôt demokracie, 
- uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať 

s toleranciou k identite druhých,  
- zaujímať sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete,  
- rešpektovať rôzne názory na svet, 
- chápať význam ţivotného prostredia pre človeka a konať v duchu udrţateľného 

rozvoja, 
- uznávať hodnotu ţivota, uvedomovať si zodpovednosť za vlastný ţivot 

a spoluzodpovednosť  pri ochrane ţivota a zdravia iných, 
- uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť 

v európskom a svetovom kontexte, 
- podporovať hodnoty miestnej, národnej, európskej a svetovej kultúry a mať k nim 

vytvorený pozitívny vzťah, 
- orientovať sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho rozvoja, etnických, 

rasových a náboţenských konfliktov, terorizmu, 
- pochopiť pojmy: spravodlivosť, ľudské práva, zodpovednosť a aplikovať ich 

v globálnom kontexte. 

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, vyuţívať 
vedomostí o tvarosloví, 

- pouţívať adekvátnu slovnú zásobu vrátane príslušnej odbornej terminológie, 
- orientovať sa v základnej výstavbe textu, prezentovať a obhajovať svoje stanoviská, 
- vedieť poloţiť 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, 
- čítať umelecké diela a chápať ich celistvosť a estetickú pôsobnosť,  
- odborne sa vyjadrovať o javoch vo svojom odbore, 
- 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, 
- 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, 
- schopnosť zvoliť si adekvátnu komunikačnú stratégiu a jazykové prostriedky, zrozumiteľne 

vyjadrovať hlavné myšlienky v cudzom jazyku, 
- pracovať so základným cudzojazyčným textom vrátane základného odborného textu, 

vyuţívať text ako poznanie a prostriedok na skvalitnenie jazykových spôsobilostí, 
- pracovať so slovníkom, jazykovými a inými príručkami, internetom a ďalšími zdrojmi 

informácií, 
- poznať a rešpektovať tradície, zvyky a odlišnosti sociálnej a kultúrnej hodnoty iných 

národov a jazykových oblastí,    
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- vyuţívať prírodovedné poznatky a zručnosti v praktickom ţivote vo všetkých situáciách, 
ktoré súvisia s prírodovednou,  

- ovládať základné ekologické súvislostí a postavenie človeka v prírode, zdôvodniť 
nevyhnutnosť udrţateľného rozvoja, 

- posúdiť chemické látky z hľadiska nebezpečnosti a ich vplyvu na ţivé organizmy. 
- vysvetliť etické normy súvisiace so ţivotom a zdravím, 
- charakterizovať etiku práce, 
- vyuţívať vedomosti a spôsobilosti v praktickom ţivote pri riešení otázok svojho politického 

a občianskeho rozhodovania, hodnotenia a správania, 
- konať zodpovedne a prejavovať občiansku aktivitu, váţiť si demokraciu a slobodu,  
- vyuţívať matematické poznatky v praktickom ţivote v situáciách, ktoré súvisia 

s matematikou, 
- orientovať sa v matematickom texte, pochopiť zadanie matematickej úlohy, kriticky 

vyhodnocovať informácie kvantitatívneho charakteru získané z rôznych zdrojov – grafov, 
diagramov, tabuliek, správne sa matematicky vyjadrovať. 

- osvojiť si poznatky a špeciálne činnosti podporujúce úpravu porúch zdravia, 
- osvojiť si základy zdravovedy a fyziológie ľudského tela, 
- osvojiť si zásady správnej výţivy a zdravého ţivotného štýlu, 
- zorganizovať si pohybový reţim a program vlastných pohybových aktivít ako súčasť 

ţivotného štýlu, 
- preukázať pohybovú gramotnosť k osobnému športovému výkonu. 

Odborné kompetencie 

a) Poţadované vedomosti 
 
Po absolvovaní odborného zamerania 01 mechanik, absolvent má: 

- poznať meracie a diagnostické prístroje a pomôcky a ich vyuţitie v procese opravy 
- vedomosti o správnej činnosti častí vozidla a podstate fyzikálnych, mechanických 

a chemických súvislostí jeho funkcie 
- poznať potrebné náradie, pracovné pomôcky, nástroje, strojové vybavenie pracoviska 

a jeho pouţívanie a údrţbu, 
- poznať spojovacie materiály a ich správne pouţitie 
- vedomosti o mazadlách, palivách z hľadiska druhov, vlastností a optimálneho pouţitia 
- vedomosti o chemických prostriedkoch na zabezpečenie činností údrţby a opráv vozidiel 
- poznať štandardné opravy, dielenskú dokumentáciu výrobcu a technologické postupy 

a normy 
- zvládnuť identifikáciu základných porúch na základe skúšobnej jazdy a testov 
- zvládnuť základy technického kreslenia, 
- poznať základy skladového hospodárstva, 
- poznať technickú dokumentáciu a vie ju samostatne čítať a pouţívať, kresliť náčrty 

a schémy elektrotechnických obvodov 
- vedomosti o pouţívaní meracích prístrojov elektronického a mechanického charakteru 
- poznať základy drobného podnikania – otvorenie zákazkového listu, kalkuláciu opráv, 
- poznať základné druhy materiálov a polotovarov pouţívaných v elektrotechnike, elektrické 

a elektronické súčiastky, prvky a obvody 
- poznať podmienky technickej spôsobilosti vozidiel pre cestnú premávku 

 
Po absolvovaní odborného zamerania 02 elektrikár, absolvent má: 

- poznať meracie a diagnostické prístroje a pomôcky a ich vyuţitie v procese opravy 
- vedomosti o správnej činnosti častí vozidla a podstate fyzikálnych, mechanických 

a chemických súvislostí jeho funkcie 
- poznať potrebné náradie, pracovné pomôcky, nástroje, strojové vybavenie pracoviska 

a jeho pouţívanie a údrţbu, 
- poznať spojovacie materiály a ich správne pouţitie 
- poznať štandardné opravy, dielenskú dokumentáciu výrobcu a technologické postupy 

a normy 
- zvládnuť identifikáciu základných porúch na základe skúšobnej jazdy a testov 
- zvládnuť základy technického kreslenia, 
- poznať základy skladového hospodárstva, 
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- poznať technickú dokumentáciu a vie ju samostatne čítať a pouţívať, kresliť náčrty 
a schémy elektrotechnických obvodov 

- vedomosti o pouţívaní meracích prístrojov elektronického a mechanického charakteru 
- poznať základy drobného podnikania – otvorenie zákazkového listu, kalkuláciu opráv, 
- poznať základné druhy materiálov a polotovarov pouţívaných v elektrotechnike, elektrické 

a elektronické súčiastky, prvky a obvody 
- poznať podmienky technickej spôsobilosti vozidiel pre cestnú premávku 
- zvládnuť základy aplikovanej elektrotechniky a elektroniky a jej rozvíjanie v problematike 

automobilovej techniky 
- poznať základné spôsoby ručného a strojového opracovania materiálov, základné 

elektroinštalačné a montáţne práce 
- poznať jednotlivé oblasti elektrotechniky, elektrických strojov, prístrojov a elektrických 

zariadení 
 

Po absolvovaní odborného zamerania 03 karosár, absolvent vie: 
- poznať meracie a diagnostické prístroje a pomôcky a ich vyuţitie v procese opravy 
- vedomosti o správnej činnosti častí vozidla a podstate fyzikálnych, mechanických 

a chemických súvislostí jeho funkcie 
- poznať potrebné náradie, pracovné pomôcky, nástroje, strojové vybavenie pracoviska 

a jeho pouţívanie a údrţbu, 
- poznať spojovacie materiály a ich správne pouţitie 
- vedomosti o chemických prostriedkoch na zabezpečenie činností údrţby a opráv vozidiel 
- poznať štandardné opravy, dielenskú dokumentáciu výrobcu a technologické postupy 

a normy 
- zvládnuť základy technického kreslenia, 
- poznať základy skladového hospodárstva, 
- poznať technickú dokumentáciu a vie ju samostatne čítať a pouţívaťvedomosti o 

pouţívaní meracích a rovnacích prístrojov  
- poznať základy drobného podnikania – otvorenie zákazkového listu, kalkuláciu opráv, 
- poznať základné druhy materiálov  
- poznať podmienky technickej spôsobilosti vozidiel pre cestnú premávku 
- vedomosti o rovnaní karosérií a obsluhovať zariadenia, pouţívané pri opravách 
- zvládnuť samostatne demontovať a montovať plechové diely karosérií a skríň, samostatne 

zhotoviť zloţitejšie plechové diely karosérií a skríň cestných a koľajových vozidiel 
a pracovných strojov 

- vedomosti o zváraní plameňom, rezať kyslíkom, spájať na tvrdo, zvárať elektrickým 
oblúkom v ochrannej atmosfére CO2, rovnať súčiastky a diely po zváraní 

- zvládnuť samostatne realizovať strednú opravu karosérie 
- vedomosti o zasklievať okná karosérií a skríň do tesniacich profilov 
- vedieť kontrolovať rovinnosť a tvar zakrivenia plôch karosérií a skríň a tesnosť okien 

po zasklení 
 

Po absolvovaní odborného zamerania 04 lakovník, absolvent vie: 
- poznať základy drobného podnikania – otvorenie zákazkového listu, kalkuláciu opráv, 
- poznať základné druhy materiálov  
- poznať podmienky technickej spôsobilosti vozidiel pre cestnú premávku 
- vedomosti o správnej činnosti častí vozidla a podstate fyzikálnych, mechanických 

a chemických súvislostí jeho funkcie 
- poznať potrebné náradie, pracovné pomôcky, nástroje, strojové vybavenie pracoviska 

a jeho pouţívanie a údrţbu, 
- poznať spojovacie materiály a ich správne pouţitie 
- vedomosti o chemických prostriedkoch na zabezpečenie činností údrţby a opráv vozidiel 
- zvládnuť základy technického kreslenia, 
- poznať základy skladového hospodárstva, 
- poznať technickú dokumentáciu a vie ju samostatne čítať a pouţívať 
- poznať pracovné a technologické postupy lakovníckych prác, 
- poznať druhy, vlastnosti a spôsob pouţitia materiálov na lakovanie a pomocných 

materiálov, 
- zvládnuť základy dizajnérskeho lakovania, 
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- vedomosti o poţiadavkách na pripravenosť pracoviska pre lakovnícke práce, návrh 
optimálneho pracoviska, 

- vedomosti o optimálnych podmienkach potrebných na prevedenie lakovníckych prác, 
- poznať zásady hospodárnej prevádzky lakovne a hospodárneho vyuţitia materiálov, 
- poznať základné princípy koloristiky, 
- poznať základné druhy materiálov, ich chemické, fyzikálne a aj technologické vlastnosti, 

 
 

b)   Poţadované zručnosti 

Absolvent vie: 
- zvládnuť základné spôsoby ručného a strojného spracovania materiálov. 
- pracovať so štandardným náradím pouţívaným pri opravách automobilov 
- pracovať s mechanizovaným náradím pouţívaným pri opravách automobilov 
- pracovať na montáţach a demontáţach rozoberateľných spojov 
- pracovať na montáţach a demontáţach zostáv, podzostáv a častí automobilov 

 
Po absolvovaní odborného zamerania 01 mechanik, absolvent vie: 
- diagnostikovať a beţné opravy automobilov 
- obsluhovať základné prístroje a zariadenia pouţívaných v autoopravárenstve a chápe princípy 

a nutnosť pouţívania predpísaných pomôcok a špeciálnych náradí 
- aplikovať podmienky pouţitia spojovacích materiálov a jednotlivých súčastí automobilu 
- dodrţiavať zásady čistoty a hygieny pracoviska a nutnosť čistoty pracovného predmetu 

a náradia 
- pouţívať meracie prostriedky a ich aplikovanie v praxi 
- pouţívať štandardnú výpočtovú techniku 
- pouţívať štandardnú diagnostiku, nastavenie a údrţbu vozidla podľa technickej dokumentácie 

výrobcu 
 

 
Po absolvovaní odborného zamerania 02 elektrikár, absolvent vie: 
- urobiť základné elektroinštalačné práce, elektroopravu automobilu, údrţbu elektrických strojov 

a zariadení a odstraňovať na nich jednoduché poruchy 
- pouţívať meracie prístroje, aplikovať ich v praxi a vyhodnotiť výsledky týchto meraní 
- pouţívať štandardnú výpočtovú techniku a základné aplikačné programy 
- aplikovať zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, základné elektrotechnické 

predpisy, zásady ochrany pre účinkami elektrického prúdu, poskytnúť prvú pomoc pri úraze 
a vykonávať činnosť v súlade s vyhláškou Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny č. 
718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických 
zariadení 

 
Po absolvovaní odborného zamerania 03 karosár, absolvent vie: 
- zvládnuť zoraďovať medzery dverí a viek a kontrolovať ich tesnosť 
- zvládnuť zoraďovať a opravovať mechanizmy uzatvárania viek, okien a dverí 
- pripraviť pracovisko pre kontrolu a rovnanie karosérie po ťaţšej havárii a na rovnacom 

zariadení karosériu vyrovnať so zachovaním všetkých funkčných rozmerov pri výrobe 
a opravách karosérií a skríň cestných a koľajových vozidiel 

- vykonávať generálne opravy karosérií a skríň a zhotovovať bez špeciálneho výrobného 
zariadenia a nástrojov atypické plechové diely pri vývoji nových typov karosérií 

- preštudovať a poznať náročné činnosti a smery vývoja v tvarovaní karosérií i v pouţívaní 
nových konštrukčných materiálov, vývoj technológií povrchu karosérií a skríň a ich úprav 
k zlepšeniu tepelnej izolácie, zníţenia hlučnosti, vibrácie a pod 

- upravovať zloţitejšie súčasti a diely zo zliatin ľahkých kovov ručnými strojným spracovaním, 
vrátane zoraďovania strojov, zvárať rôzne kovové materiály plameňom (i v ochrannej 
atmosfére) pri výrobe a opravách pracovať s elektromechanickým i pneumatickým nitovacím 
lisom tvarovo 

 
Po absolvovaní odborného zamerania 04 lakovník, absolvent vie: 
- zvoliť správne pracovné a technologické postupy lakovníckych prác s ohľadom na hygienu 

a bezpečnosť práce, 
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- stanoviť optimálne podmienky, posúdiť a vybrať vhodné materiály, výpočtom určiť predbeţnú 
spotrebu, 

- určiť farebný odtieň predlohy pomocou vzorkovníka farieb, 
- vyuţívať energiu, pracovné náradie a materiály, 
- posúdiť stav a pripravenosť pracoviska, zvoliť a pripraviť potrebné náradie, nástroje 

a pomôcky, 
- vybrať primerané osobné ochranné pomôcky a pouţívať ich predpísaným spôsobom, 
- prevziať a preštudovať zákazkový list, dohodnúť alebo spresniť rozsah poţadovaných prác 

a spresniť termín ukončenia prác, prípadne aj kvalitu prác, 
- odskúšať správnosť odtieňa nástrekom testkarty a prípadne doladiť odtieň, 
- kontrolovať defekty jestvujúceho podkladu a nerovností spôsobených deformáciou plechu, 

resp. zváraním, 
- maskovať nepoškodené susediace časti karosérie, 
- pripraviť podklad odmastením a následným brúsením, 
- vyrovnať nerovnosti tmelením a následným vybrúsením povrchu s poţadovanou zrnitosťou, 
-  zvoliť základy a plniče, správne ich aplikovať a vybrúsiť, 
- nanášať krycie a číre laky – nitrolaky, syntetické laky, polyuretánové laky, akrylátové laky, 

vodou riediteľné laky a ich odvodené varianty, 
- pouţiť dizajnérske lakovanie, písmomaliarstvo, striedanie trojvrstvových a perleťových lakov,  
- odstraňovať staré nátery – mechanicky a chemicky, 
- dolaďovať odtieň podľa predlohy, 
- prevádzať nátery štetcom a valčekovaním, 
- demontovať a montovať časti celkov (napr. karosérie), manipulovať s nimi,  
- kontrolovať lícovanie, rovnosť a presnosť tvarov dielcov a ich hladkosť povrchu hmatom, 
- obsluhovať a udrţiavať striekaciu kabínu, vysávače na odsávanie brúsneho prachu 

a vzduchotechniku a v lakovni, 
- udrţiavať lakovnícke náradie a nástroje a striekaciu techniku v pouţiteľnom stave, 
- lepiť plasty a sklolaminát, 
- pouţívať, obsluhovať a udrţiavať v prevádzkyschopnom stave miešacie zariadenie na farbu, 
- identifikovať a následne odstraňovať chyby pri lakovaní zabrusovaním a leštením 

 

c)  Poţadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti                                       
 
Absolvent učebného odboru: 
- sa riadi morálnymi normami spoločenského správania.  
- kladie dôraz na čestnosť, zodpovednosť a etiku správania sa voči zákazníkom a svojim 

spolupracovníkom.  
- sa vyznačuje schopnosťou pracovať v týme, pričom vie odborne komunikovať a vhodným 

spôsobom prijímať a odovzdávať svoje skúsenosti.  
- je dôsledný a zachováva diskrétnosť v pracovných vzťahoch. 
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4.5.7 UĆEBNÝ PLÁN UČEBNÉHO ODBORU 2487 2 AUTOOPRAVÁR 

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP 
 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola obchodu a sluţieb, Z. Kodálya 765, 924 24 Galanta 

Názov ŠkVP Sluţby 

Kód a názov  ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba 

Kód a názov učebného odboru 2487 2 autoopravár    

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺţka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

iné vyučovací jazyk - slovenský 

Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program 

Vzdelávacie oblasti 
Obsahové štandardy 

Minimálny počet týţdenných 
vyučovacích hodín celkom 

Vyučovací predmet Počet týţ. vyučovacích 
hodín celkom 

Disponibilné hodiny 

Jazyk a komunikácia 12,5 Všeobecné vzdelávanie – povinné predmety 30  

Zdokonaľovanie jazykových vedomostí a zručnosti  
 

3,5 

 
 
Slovenský jazyk a literatúra 

 
 

6 

 
2 Komunikácia a slohová výchova 

Práca s textom a získavanie informácií 

Rečové zručnosti  
 

9 

 
 
Nemecký jazyk 

 
 

9 

 

Jazykové prostriedky 

Komunikačné situácie 

Poznatky o krajinách študovaného jazyka 

Rečové zručnosti  
 

0 

 
Základy druhého cudzieho jazyka 

  

Jazykové prostriedky 

Komunikačné situácie 

Poznatky o krajinách študovaného jazyka 

Človek, hodnoty a spoločnosť  2    

Etická výchova/Náboţenská výchova  1 Etická výchova/Náboţenská výchova 1  

Človek v ľudskom spoločenstve  
 

1 

 
 
Občianska náuka  

 
 

1 

 

Človek ako občan 

Človek a právo 

Človek a ekonomika 

Človek a príroda 1    

Biologické a ekologické vzdelávanie   
Ekológia  

  

Základy ekológie 

Človek a ţivotné prostredie 

Základy biológie  Biológia   

Mechanika    
 
Fyzika  

 
 

1 

 

Termika 

Elektrina a magnetizmus 

Vlnenie a optika 

Fyzika atómu 

Vesmír 

Všeobecná chémia   
Chémia 

 
  

 

Anorganická chémia 

Organická chémia 

Biochémia  

Matematika a práca s informáciami 1    

Operácie s reálnymi číslami   
 
 

 
 
 

 

Výrazy a ich úprava 

Riešenie rovníc a nerovníc 
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Funkcie    

   
Matematika  

 
3 

 
2  

Planimetria 

Výpočet povrchov a objemov telies 

Práca s údajmi  informatika 3 3 

Zdravie a pohyb 6    

Zdravie, telo a poruchy zdravia   
Telesná a športová výchova 

 
6 

 

Zdravý ţivotný štýl 

Pohybová výkonnosť a zdatnosť 

Športové činnosti pohybového reţimu 

Ekonomické vzdelávanie 3 Odborné vzdelávanie – povinné predmety 69,5/69/69  

Základné ekonomické pojmy   
 
 
 
Ekonomika  

 
 
 
 

3 

 

Podnikanie a podnikateľ 

Podnik, majetok podniku a hospodárenie podniku 

Peniaze, mzdy, dane a poistné 

Zamestnanci  

Medzinárodný trh práce 

Voľba povolania   
Úvod do svete práce 

 
0 

 
 Osobný manaţment  

Pracovné právo  

Bezpečnosť práce 

Komunikácia  2    

Základné pojmy   
Spoločenská komunikácia 

 
0 

 

Získavanie informácií 

Poskytovanie informácií 

Elektronická komunikácia 

Technické a technologické vzdelávanie 9    

Základné technické a technologické pojmy  Základy strojárstva 2  

Suroviny a materiál Strojárska technológia  1,5  

Základné technologické postupy Technické kreslenie 1,5 1 

Základy elektrotechniky 0,5 2 

 automobily 1  

 Mechanik 01   

 automobily 5  

 elektrotechnika 1,5  

 Diagnostika a opravy automobilov 6  

 Elektrikár 02   

 Diagnostika a opravy automobilov 4  

 autoelektronika 1  

 elektropríslušenstvo 6,5  

 Elektrické merania 0,5  

 Karosár 03   

 Diagnostika a opravy automobilov 1,5  

 Odborné kreslenie 3,5  

 Klampiarska technológia 6  

 Dizajn a modelovanie 0,5  

 Náuka o materiály  0,5  

    

    

    

    

Technologické a technické vybavenie    

Praktická príprava 47,5    

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci    
 
 

 
 
 

 

Pracovné činnosti vo výrobných, obchodných, odbytových strediskách a strediskách sluţieb 

Pracovné stroje, zariadenia a inventár výrobných, obchodných, odbytových stredísk a stredísk sluţieb 
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Príprava finálnych produktov Odborný výcvik 47,5 

Základné pravidlá spoločenského správania 

Administratívne práce v prevádzke 

Disponibilné hodiny 15   8 

     

   

   

   

   

   

CELKOM 99  99,5/99/99 15 

Ochrana človeka a prírody  Ochrana človeka a prírody 45  

Teoretická príprava    

Praktický výcvik  
 

 
 

 

Telovýchovno-výcvikový kurz 

Plávanie   Telovýchovno- výcvikový kurz 70  

Lyţovanie    
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Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola obchodu a sluţieb, Z. 
Kodálya 765, 924 24 Galanta 

Názov ŠkVP Sluţby 

Kód a názov  ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba 

Kód a názov učebného odboru 2487 2 autoopravár    

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺţka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy štátna 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Kategórie a názvy 
vyučovacích predmetov 

Počet týţdenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. 3. Spolu 

Všeobecnovzdelávacie 
predmety 

12 10 8 30 

slovenský jazyk a literatúra a) 2 2 2 6 

anglický jazyk  a) - - - - 

nemecký jazyk a) 3 3 3 9 

občianska náuka  - 1 - 1 

etická výchova/náboţenská 
výchova a) 

1 - - 1 

fyzika 1 - - 1 

matematika a) 2 1 - 3 

informatika a) 1 1 1 3 

telesná a športová výchova d) 2 2 2 6 

Odborné predmety 21,5 23/23/22,5 25/24,5/25 69,5/69/69 

ekonomika - 1 2 3 

Základy strojárstva 2 - - 2 

Strojárska technológia 1,5 - - 1,5 

Technické kreslenie 1,5 - - 1,5 

Základy elektrotechniky 0,5 - - 0,5 

automobily 1 - - 1 

  Mechanik 01   

automobily  3 2  

elektrotechnika  1 0,5  

Diagnostika a opravy automob  3 3  

  Elektrikár 02   

Diagnostika a opravy automob  2 2  

autoelektronika  1 -  

elektropríslušenstvo  3,5 3  

Elektrické merania  0,5 -  

  Karosár 03   

Diagnostika a opravy automob  0,5 1  

Odborné kreslenie  2 1,5  

Klampiarska technológia  3 3  

Dizajn  a modelovanie  0,5 -  

Náuka o materiály  0,5 -  

     

odborný výcvik a), f) 15 15 17,5 47,5 

Voliteľné predmety e) - - - - 

     

     

     

     

     

     

29  
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Spolu 33,5 33/33/32,5 33/32,5/33 99,5/99/99 

Účelové kurzy     

Ochrana človeka a prírody i) 12 12 21 45 

Telovýchovno-výcvikový kurz j) 35 35  70 

 
Prehľad vyuţitia týţdňov  

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 ai.)  

7 6 6 

Účasť na odborných akciách - 1 - 

Spolu týţdňov 40 40 37 
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Poznámky k učebnému plánu:  

  

a) Trieda sa môţe deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy. 

b) Predmety etická výchova/náboţenská výchova sa vyučujú podľa záujmu ţiakov v skupinách 
najviac 20 ţiakov minimálne v rozsahu 1 týţdennej vyučovacej hodiny v 1. ročníku. Predmety nie 
sú klasifikované, na vysvedčení a v katalógovom liste ţiaka sa uvedie „absolvoval/-a“.  

c) Predmet Občianska náuka sa v učebných odboroch  realizuje minimálne v rozsahu 1 týţdennej 
vyučovacej hodine v 1 ročníku. Predmet je klasifikovaný.  

d) Predmet telesná výchova moţno vyučovať 1 hodinu týţdenne aj v popoludňajších hodinách 
a spájať ju do viachodinových celkov. Súčasťou vyučovania môţe byť aj týţdenný výchovno-
výcvikový kurz v 1. a/alebo druhom ročníku.   

e)    Ţiaci si môţu podľa záujmu a potrieb vybrať 2 voliteľné predmety v 1. ročníku, 1 alebo 2 
voliteľné predmety v 3 ročníku. Na štúdium voliteľných predmetov moţno vytvárať skupiny ţiakov 
z rôznych tried alebo ročníkov. Klasifikujú sa predmety 2. cudzí jazyk a špeciálna obsluha. 
Ostatné voliteľné predmety sú neklasifikované. Na vysvedčení a v katalógovom liste ţiaka sa 
uvedie „absolvoval/-a“.  

f)    Odborný výcvik sa realizuje podľa súčasne platnej legislatívy v rozsahu minimálne 1520 hodín 
za  štúdium, čo je podmienkou vykonania záverečnej skúšky.  

g)    Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie 
poţadovaných praktických zručností a činností formou cvičení (v laboratóriách, dielňach, 
odborných učebniach, cvičných firmách a pod.) a odborného výcviku. Na cvičeniach a odbornom 
výcviku sa môţu ţiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci a na hygienické poţiadavky podľa platných predpisov. Počet ţiakov na jedného majstra 
odbornej výchovy je stanovený  platnou legislatívou.   

h)    Ţiaci v kaţdom ročníku absolvujú exkurzie (1 aţ 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie, 
upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou 
výchovno-vzdelávacieho procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet 
najviac súvisí s obsahom exkurzie.  

i) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania ţiakov učebných odborov stredných odborných škôl 
v SR je učivo „Ochrana človeka a prírody“. Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami 
a samostatným kurzom na ochranu človeka a prírody. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku 
priamo v teréne. Samostatný kurz je organizovaný v 3. ročníku a  je súčasťou plánu práce školy.  

j) V 1. a 2. ročníku je súčasťou vyučovania týţdenný telovýchovno-výcvikový kurz. Účelové kurzy 
sa realizujú v rámci sedemtýţdňovej časovej rezervy v školskom roku. Plavecký výcvik sa 
realizuje 5 dní (7 hodín denne) v 1. ročníku. Lyţiarsko-výcvikový kurz sa organizuje v rozsahu 5 
dní (7 hodín denne) v 2. ročníku.  

k) Záverečná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy. 
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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       

nemecký jazyk       

občianska náuka       

etická/náboţenská  výchova       

fyzika       

matematika       

informatika       

telesná a športová výchova       

Povinné odborné predmety   

ekonomika       

Základy strojárstva       

Strojárska technológia       

Technické kreslenie       

Základy elektrotechniky       

automobily       

automobily       

elektrotechnika       

Diagnostika a opravy automob       

autoelektronika       

elektropríslušenstvo       

Elektrické merania       

Odborné kreslenie       

Klampiarska technológia       

Dizajn  a modelovanie       

Náuka o materiály       

odborný výcvik a), f)       

Účelové kurzy  

Ochrana človeka a prírody       

Telovýchovno-výcvikový kurz       

Kľúčové kompetencie predstavujú spoločne uplatňované zásady a pravidlá pri vybraných postupoch, metódach 
a formách práce, pri organizovaní rôznych slávnostných alebo výnimočných príleţitostí, akcií alebo  aktivít, mali 
by podporovať a rozvíjať aktivitu, tvorivosť, zručnosť, učenie ţiaka. Výchovné a vzdelávacie stratégie (ďalej len 
„VVS“) nie sú formulované ako ciele, konkrétne metódy, postupy, pokyny alebo predpokladané výsledky ţiakov, 
ale predstavujú spoločný postup, prostredníctvom ktorého by učitelia doviedli ţiakov k vytváraniu alebo ďalšiemu 
rozvoju kľúčových kompetencií.  

VVS sú v našom školskom vzdelávacom programe stanovené pre kaţdý vyučovací predmet a pre vybrané 
kľúčové kompetencie tak, ako to ukazuje tabuľka. Táto stratégia bola odsúhlasená všetkými predmetovými 
komisiami na škole.   
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4.5.8 MATERIÁLNE PODMIENKY 

Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na ul. Z. Kodálya 765. Na tento účel je vyčlenená 
jedna učebňa /13C/, vybavená IKT didaktickou technikou /multimediálna učebňa/, pomôckami 
a reálnym materiálom. Normatív vybavenosti dielní, odborných učební a tried Strediska praktického 
vyučovania v Šali nie je ešte celkom v súlade s Normatívom základného vybavenia pracovísk 
praktického vyučovania pre učebný odbor 2487 2 autoopravár, je však priebeţne doplňované a uţ 
dnes je pre zameranie mechanik a karosár vyhovujúce. 

Pre zabezpečenie výuky autoopravárov je k dispozícii: 

Stredisko praktického vyučovania – areál SAD Šaľa 

Vyučovacie interiéry – areál školy: 

1. Klasické triedy/ - učebne pre teoretické vyučovanie  
2. Odborná učebňa autoopravárenstva  
3. Odborné učebne pre jazykové vzdelávanie 
4. Odborné triedy/ informatika/ 
5. Telocvičňa  

 

K dispozícii je školská jedáleň a kuchyňa (s celodennou prevádzkou) 

Vyučovacie exteriéry: 

Školské ihrisko 

Kmeňové pracovisko odborného výcviku: 
Stredisko odborného výcviku – areál SAD Šaľa 

Zmluvné pracoviská: 
Autoprofit Galanta 
Volvo Senec 
Autoservis Sereď 
Iné firmy, ktoré má škola predbeţne podchytené ako potencionálnych partnerov 
 
 

4.5.9 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ŢIAKOV V UČEBNOM ODBORE            
2487 2 AUTOOPRAVÁR 

 
 

Názov a adresa školy Stredná odborná škola obchodu a sluţieb, Z. 
Kodálya, 924 47 Galanta 

Názov školského vzdelávacieho 
programu 

Sluţby 

Kód a názov ŠVP 24 Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba 

Kód a názov učebného odboru 2487 2 autoopravár 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺţka štúdia 3 roky 

Forma štúdia  denná 
 

 

Stredná odborná škola obchodu a sluţieb, Z. Kodálya, 924 47 Galanta povaţuje vnútorný systém 
kontroly a hodnotenia ţiakov za najvýznamnejšiu kategóriu celého procesu. Naším cieľom je 
poskytovať ţiakovi spätnú väzbu, prostredníctvom ktorej získava informácie o tom, ako danú 
problematiku zvláda, ako dokáţe zaobchádzať s tým, čo sa naučil, v čom sa zlepšil a v čom má ešte 
nedostatky. Hodnotenie ţiaka vychádza z jasne stanovených cieľov a konkrétnych kritérií, ktorými sa 
dá jeho výkon zmerať. Preto neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia musí byť aj konkrétne odporúčanie 
alebo rada, ako má ţiak ďalej postupovať, aby svoje nedostatky odstránil.  Kontrolu vyučovacieho 
procesu budeme orientovať na skúšanie a hodnotenie ţiakov.  

Skúšanie 
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Počas skúšania budeme preverovať, čo ţiak vie a čo nevie, alebo čo má vedieť, ako sa má zlepšiť 
v porovnaní sám so sebou alebo s kolektívom – zisťujeme stupeň dosiahnutia cieľov vyučovacieho 
procesu. Pri skúšaní vyuţijeme širokú škálu rôznych spôsobov a postupov – individuálne, frontálne, 
skupinovo, priebeţne alebo súhrne po ukončení tematického celku alebo na konci školského roka, 
ústne, písomne (didaktické testy, písomné cvičenia a úlohy, projekty, a pod.). Skúšaním budeme 
preverovať výkon ţiaka z hľadiska jeho relatívneho výkonu (porovnáme výkon ţiaka s výkonmi 
ostatných ţiakov) alebo individuálneho výkonu (porovnáme jeho súčasný výkon s jeho 
prechádzajúcim výkonom). Pri kaţdom skúšaní budeme preverovať výkon ţiaka na základe jeho 
výkonového štandardu, ktorý je formulovaný v učebných osnovách kaţdého vyučovacieho predmetu 
ako vzdelávací výstup. Dôleţitou súčasťou skúšania je aj formatívne hodnotenie, ktoré povaţujeme za 
významnú súčasť motivácie ţiaka do jeho ďalšej práce, za súčasť spätnej väzby medzi učiteľom 
a ţiakom. 

Hodnotenie 

Cieľom hodnotenie ţiaka v škole je poskytnúť ţiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako ţiak 
zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky a kde má rezervy. Súčasťou hodnotenia je tieţ 
povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.  

Hodnotenie ţiakov budeme vyjadrovať rôznymi formami: slovom, číslom, známkou. V rámci 
hodnotenia budeme preverovať výsledky činnosti ţiakov podľa určených kritérií. Niektoré kritériá budú 
všeobecne platné pre všetky predmety, špecifické výkony ţiakov budú hodnotené podľa stanovených 
kritérií hodnotenia.   

Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia ţiaka je aj jeho správanie, prístup a postoje. Hodnotenie nikdy 
nesmie viesť k zniţovaniu dôstojnosti, sebadôvery a sebaúcty ţiaka.  

Pravidlá hodnotenia ţiakov 

Naša škola si v rámci hodnotenia výkonov svojich ţiakov vypracovala Hodnotiaci štandard pre 
učebný odbor 2487 2 autoopravár. Definuje súbor kritérií, organizačných a metodických postupov 
na overenie dosiahnutých výkonových štandardov. Vzťahuje sa na hodnotenie: 

 Počas štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú formulované 
výkonovými štandardmi v učebných osnovách kaţdého vyučovacieho predmetu. Ku kaţdému 
vzdelávaciemu výstupu vymedzujeme kritériá hodnotenia, učebné zdroje, medzipredmetové 
vzťahy a metódy a prostriedky hodnotenia, ktoré sú v súlade s cieľmi vyučovacieho predmetu 
a jeho výchovnými a vzdelávacími stratégiami. Tým zabezpečíme komplexnosť vedomostí a ich 
aplikáciu.    

Nasledujúce pravidlá sú platné pre celé obdobie vzdelávania ţiaka a sú v súlade so 
spoločenskými výchovnými a vzdelávacími stratégiami na úrovni školy:  

1. Hodnotenie zameriavame a formulujeme pozitívne. 
2. Ţiak sa hodnotí podľa miery splnenia daných kritérií. 
3. Známka z vyučovacieho predmetu nezahŕňa hodnotenie správania ţiaka. 
4. Vyučujúci klasifikujú iba prebrané a precvičené učivo. 
5. Ţiak má dostatok času na učenie, precvičovanie a upevnenie učiva. 
6. Podklady pre hodnotenie a klasifikáciu získava vyučujúci hlavne: sledovaním výkonov 

a pripravenosti ţiaka na vyučovanie, rôznymi druhmi písomných prác, analýzou výsledkov 
rôznych činnosti ţiakov, konzultáciami s ostatnými vyučujúcimi a podľa potreby 
s psychologickými a sociálnymi pracovníkmi. 

7. Pri klasifikácii pouţíva vyučujúci platnú klasifikačnú stupnicu. 
8. Výsledky ţiakov posudzuje učiteľ objektívne. 
9. V predmete, v ktorom vyučujú viacerí učitelia, je výsledný stupeň klasifikácie stanovený po 

vzájomnej dohode. 
10. Písomné práce sú ţiakom oznámené vopred, aby mali dostatok času na prípravu. 
11. Významným prvkom procesu učenia je práca s chybou.  

Pri hodnotení ţiakov počas jeho štúdia jednotlivých predmetov sa podľa povahy predmetu 
zameriavame predovšetkým na:  

 Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou teoretického zamerania. 
 Hodnotíme hlavne ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia poţadovaných poznatkov, kvalitu, 

rozsah získaných spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri 
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riešení teoretických a najmä praktických úloh, pri výklade a hodnotení spoločenských 
a prírodných javov a zákonitostí. Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho logika, samostatnosť 
a tvorivosť, aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o tieto činnosti a vzťah k týmto činnostiam, 
výstiţnosť a odborná jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, kvalita výsledkov 
činností, osvojené metódy samostatného štúdia.  

 Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú pouţívať nasledovné všeobecné kritériá 
hodnotenia: 

 Ţiak: 

- Uplatnil osvojené poznatky, fakty, pojmy, definície, zákonitostí, vzťahy a zručnosti pri 
riešení teoretických a praktických úloh, pri vysvetľovaní a hodnotení spoločenských 
a prírodných javov. 

- Preukázal kvalitu a rozsah získaných vedomostí vykonávať poţadované intelektuálne 
a motorické činnosti. 

- Prezentoval kvalitu myslenia, predovšetkým jeho logiku, samostatnosť a tvorivosť. 
- Mal aktívny prístup, záujem a vzťah k daným činnostiam. 
- Preukázal presný, výstiţný, odborný a jazykovo správny ústny a písomný prejav. 
- Preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností. 
- Osvojil si účinné metódy a formy štúdia. 

 Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou praktického zamerania. 
 Hodnotí sa vzťah k práci, pracovnému kolektívu a praktickým činnostiam, osvojenie 

praktických zručností a návykov, ovládania účelných spôsobov práce, vyuţívanie získaných 
teoretických vedomostí v praktických činnostiach, aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva 
v praktických činnostiach, kvalita výsledkov činnosti, organizácia vlastnej práce a pracoviska, 
udrţiavanie poriadku na pracovisku, dodrţiavanie predpisov a bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci, starostlivosť o ţivotné prostredie, hospodárne vyuţívanie surovín, materiálov 
a energie. 

 Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú pouţívať nasledovné všeobecné kritériá 
hodnotenia: 

 Ţiak: 

- Si osvojil praktické zručností a návyky a ich vyuţitie. 

- Preukázal vzťah k práci, pracovnému kolektívu, pracovným činnostiam, aktivitu, 
samostatnosť a tvorivosť. 

- Preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností. 
- Zvládol efektívne spôsoby práce a organizáciu vlastnej práce ako aj pracoviska, udrţiaval 

na pracovisku poriadok. 
- Dodrţiaval predpisy o BOZP a starostlivosť o ţivotné prostredie. 
- Hospodárne vyuţíval suroviny, materiál, energiu, prekonal prekáţky v práci. 
- Zvládol obsluhu a údrţbu laboratórnych zariadení, pouţívaných prístrojov, nástrojov 

a náradia, prekonal prekáţky v práci. 

 Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou výchovného zamerania. 
 Hodnotíme hlavne tvorivosť a samostatnosť prejavu, osvojenie potrebných vedomostí 

a zručností, ich tvorivú aplikáciu, poznávanie zákonitostí daných činností a ich uplatňovanie vo 
vlastnej činnosti, kvalitu prejavu, vzťah ţiaka k činnostiam a jeho záujem o tieto činnosti, , 
rešpekt k tradíciám, kultúrnemu a historickému dedičstvu našej krajiny, aktívne zapojenie sa 
do kultúrneho diania a športových akcií.  

 Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú pouţívať nasledovné všeobecné kritériá 
hodnotenia: 

 Ţiak: 

- Preukázal tvorivosť a samostatnosť prejavu. 
- Si osvojil potrebné vedomostí, skúseností, činností a ich tvorivú aplikáciu.  
- Prezentoval poznatky o zákonitostiach daných činností a uplatnil ich vo vlastnej činnosti. 
- Preukázal kvalitu prejavu. 
- Preukázal vzťah a záujem o dané činnosti. 
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- Prezentoval estetické vnímanie, svoj prístup k umeleckému dielu a skomentoval estetické 
reakcie spoločnosti. 

Súčasťou hodnotenia má byť aj sebahodnotenie ţiakov, ich schopnosť posúdiť svoju vlastnú 
prácu, vynaloţené úsilie, osobné moţnosti a rezervy. Sebahodnotenie budeme orientovať na 
rozvoj kľúčových kompetencií a na očakávané vzdelávacie výstupy v danom vyučovacom 
predmete. 

a) Sebahodnotenie kľúčových kompetencií 

Pri sebahodnotení kľúčových kompetencií ţiak vyplňuje po predchádzajúcej konzultácii 
s učiteľom a rodičmi Hodnotiaci dotazník. Dotazník je orientovaný na všetky oblasti kľúčových 
kompetencií, ktoré sú uvedené v tomto vzdelávacom programe. Hodnotenie sa realizuje 2 x 
do roka (1. štvrťrok, 3. štvrťrok). Jednotlivé poloţky dotazníka vypracujú predmetové komisie 
v spolupráci s výchovnou poradkyňou a/alebo so sociológom. Vyjadrenia ţiaka môţe doplniť 
učiteľ alebo rodič. Hodnotenie učiteľ komentuje ústne.  

V dotazníku ţiak pouţíva nasledovné vyjadrenia: 

 vţdy, celkom samostatne, občas s pomocou, 

 väčšinou, väčšinou samostatne, občas s pomocou, 

 takmer vţdy, skoro samostatne, s malou pomocou, 

 niekedy samostatne, niekedy potrebujem pomoc, 

 potrebujem pomoc, pretoţe potom sa mi darí aj samostatne, 

 zriedka, takmer vţdy potrebujem pomoc a radu, 

 zatiaľ sa mi nedarí a pod. 

Príklady z pripravovaných dotazníkov sú napr.: 

Ako mi ide učenie? 

 Učím sa sústredene a samostatne. 

 Plánujem  a organizujem si vlastné učenie. 

 Vyhľadávam a triedim informácie potrebné k učeniu. 

 Vyhodnocujem výsledky svojej práce. 

 Hľadám rôzne moţnosti riešenia problému. 

Ako viem komunikovať? 

 Dodrţiavam dané pravidlá komunikácie. 

 Vie počúvať druhých ľudí. 

 Aktívne diskutujem a argumentujem. 

 Pouţívam rôzne druhy neverbálnej komunikácie. 

Ako spolupracuje s druhými? 

 Aktívne pracujem v skupine. 

 Pomáham, podporujem a ocením druhých. 

 Dokáţem poţiadať o pomoc. 

 Rešpektujem osobnosť druhého. 

 Viem ukončiť prácu v skupine. 

b) Sebahodnotenie vzdelávacích výstupov  

Ţiak má moţnosť zamyslieť sa nad svojou prácou, vedomosťami a zručnosťami, ale aj 
postojmi a vlastnosťami. Zvaţuje svoje pozitíva a negatíva, uvaţuje nad, kde sa dopustil chýb, 
aké sú príčiny jeho problémov, ako ich môţe odstrániť a ako môţe s nimi naďalej pracovať. 
Učitelia - vyučujúci si pripravia Hodnotiaci dotazník a kritériá hodnotenia. Týmto spôsobom sa 
budeme usilovať viesť ţiakov k hodnoteniu vlastného pokroku v danom predmete. Ţiak touto 
formou vyjadruje, čo sa za určité obdobie naučil, v čom sa zdokonalil, v čom by sa chcel 
zlepšiť. Hodnotenie sa realizuje 2 x do roka (1. štvrťrok, 3. štvrťrok). Jednotlivé poloţky 
dotazníka vypracujú predmetové komisie v spolupráci s výchovnou poradkyňou alebo so 
sociológom. Hodnotenie učiteľ komentuje ústne. Iná formu, ktorú chceme odskúšať je 
písomné zhodnotenie vlastnej aktivity a práce ţiakom. Ţiaci budú pouţívať techniku voľného 
písania. Písomné hodnotenie sa píše na triednickej hodine, učiteľ je nestranný. Pri 
vyhodnotení učiteľ pouţije primeraný komentár (dodrţiava pedagogickú etiku) iba so ţiakom 



 

 167 

 

 

 
Školský vzdelávací program - Sluţby 

 

samotným, nikdy pred triedou. Hodnotenie písomné a dotazníkom môţe ţiak následne 
vyhodnotiť spolu s rodičmi napr. doma.  

Hodnotíme nasledovné: 

- Prácu v škole: pripravenosť na vyučovanie, aktívne zapojenie sa do výučby, prezentácia 
vedomosti, zručnosti a kompetencii. 

- Vzdelávacie výstupy: podľa kritérií hodnotenia 
- Domácu prípravu: formálne a podľa kritérií hodnotenia. 
- Práce žiakov:  didaktické testy, písomné práce, úlohy, eseje, cvičenia, praktické cvičenia, 

projekty, skupinové projekty, prípadové štúdie, laboratórne cvičenia, prezentácie, súťaţe, 
hry, simulácie a situačné štúdie, výrobky, činnosti, a pod. 

- Správanie: v škole, na verejnosti, spoločenských aktivitách, odbornom výcviku, 
súťaţiach, výstavách a pod. 

Obdobie hodnotenia: 

- Denne. 
- Mesačne.  
- Štvrťročne.  
- Polročne. 
- Ročne. 

Po ukončení štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú formulované 
výkonovými štandardmi v kompetenčnom profile absolventa nášho školského vzdelávacieho programu 
Autoopravárenstvo formou záverečnej skúšky. Cieľom záverečnej skúšky je overenie komplexných 
vedomostí a zručností, ako sú ţiaci pripravení pouţívať nadobudnuté kompetencie pri výkone 
povolaní a odborných činností na ktoré sa pripravujú. Záverečná skúška je zásadným vzdelávacím 
výstupom  sumatívneho hodnotenia našich absolventov. Vykonaním ZS získajú naši absolventi na 
jednej strane odbornú kvalifikáciu a kompetenciu vykonávať pracovné činnosti v danom povolaní a na 
druhej strane majú moţnosť ďalšieho vzdelávania na vyššom stupni. Získaný výučný list 
a vysvedčenie o záverečnej skúške potvrdzuje v plnom rozsahu ich dosiahnuté kompetencie – 
odbornú kvalifikáciu.  

ZS pozostáva z týchto častí v nasledujúcom poradí: 

 písomná časť, 

 praktická časť, 

 ústna časť. 

Jednotlivé časti záverečnej skúšky (ZS) budú vychádzať z kompetencií schváleného školského 
vzdelávacieho programu, pričom ich obsah bude koncipovaný tak, aby ţiak mal moţnosť 
preukázať naplnenie kritérií hodnotenia.  

V písomnej, praktickej a ústnej časti ZS sa overujú vedomosti ţiaka vo vyţrebovanej  téme.  

Cieľom písomnej časti ZS je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov vychádzajúcich 
z cieľových poţiadaviek štátneho vzdelávacieho programu. 

Cieľom praktickej časti ZS je overiť úroveň osvojených zručností a spôsobilostí ţiakov a ich 
schopností vyuţiť získané teoretické poznatky a vedomosti pri riešení konkrétnych praktických 
úloh komplexného charakteru. 

Cieľom ústnej časti ZS je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov.  

ZS pozostáva z komplexných tém s aplikáciou na učebný odbor 2487 2 autoopravár. Podrobnosti 
o ZS sú upravené platnými predpismi MŠ SR.  

Témy záverečnej skúšky 

Témy ZS pripravujú predmetové komisie. Ich príprava sa bude riadiť platnými predpismi 
o záverečnej skúške. Pri ZS sledujeme nielen schopnosť ţiaka vyuţívať medzipredmetové vzťahy 
vo všeobecnej a odbornej zloţke vzdelávania, ale aj úroveň jeho ústneho prejavu a to z jazykovej 
stránky a stránky správneho uplatňovania odbornej terminológie na základe kriteriálneho 
hodnotenia výkonov.     

Bude formulovaná v podobe konkrétnej úlohy/činnosti. Má svoju profilovú a aplikačnú časť. 
Profilová časť témy  ZS  sa orientuje na stanovenie prioritných výkonov, ktoré sú určené v rámci 
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profilových predmetov. Aplikačná časť ZS uvádza všetky dôleţité väzby a súvislosti, ktoré 
dopĺňajú profilovú časť. Kaţdá profilová a aplikačná časť ZS má svoje podtémy, ktoré sú 
koncipované tak, aby absolvent mal moţnosť v plnom rozsahu pochopiť komplexnosť témy 
a preukázať naplnenie všetkých výkonov v rámci danej témy. Naša škola bude uplatňovať pri 
tvorbe tém na záverečné skúške nasledujúce pravidlá:  

Kaţdá téma má: 

 vychádzať z výkonových štandardov kompetenčného profilu absolventa učebného odboru 
2487 2 autoopravár    

 uplatňovať hľadisko akumulácie vedomostí viacerých odborných predmetov obsahovo 
príbuzných,  

 vychádzať  z  rozsiahlejších tematických celkov viacerých odborných predmetov (komplexnosť 
obsahu vzdelávania), 

 umoţniť a podporiť vyuţitie všetkých podporných učebných zdrojov (pomôcky, písomné 
materiály, informácie a údaje, atď.) pre splnenie danej témy,  

 umoţniť preverenie schopnosti ţiaka vyuţívať vedomosti a intelektuálne schopnosti získané 
počas štúdia na posúdenie konkrétneho odborného problému, ktorý je daný v téme ZS, 

 dodrţiavať pravidlo zrozumiteľnosti, konzistentnosti a komplexnosti tak, aby náročnosť, vecný 
a časový  rozsah tém boli pre ţiaka optimálne, primerané a zvládnuteľné na danom stupni 
vzdelania, 

 svoje podtémy a ich formulácia musí byť  jasná, jednoznačná, v logickom slede od riešenia 
jednoduchého problému k zloţitejšiemu javu v závislosti od problému alebo situácie, ktoré sa 
majú v téme ZS riešiť. Podtémy sú aplikačného charakteru a dopĺňajú informácie, ktoré ţiak v 
priebehu štúdia odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov daného učebného odboru 
získal.  

Hodnotenie vzdelávacích výstupov bude zaloţené na kritériách hodnotenia. Vymedzenie 
prostriedkov a postupov hodnotenia bude spracované ku kaţdej téme. Konkretizácia tém vrátane 
špecifických kritérií hodnotenia, prostriedkov a postupov hodnotenia ako aj organizačné 
a metodické pokyny budú spracované v priebehu posledného ročníka štúdia a budú osobitným 
dokumentom školy, ktorý bude dopĺňať náš školský vzdelávací program. Jeho súčasťou bude aj 
Záznam o výkone absolventa (nie skupinový).   

Pre hodnotenie ústneho prejavu na záverečnej skúške sú stanovené nasledovné všeobecné 
kritériá: 

 

Stupeň 
hodnotenia 

Kritériá hodnotenia ústneho prejavu (prezentácia prejavu) 
 

Výborný   Kontaktoval sa s poslucháčmi. 
 Rečníkovi bolo dobre rozumieť. 
 Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná. 
 Príklady boli presvedčivé a dobre zvolené. 
 Slovná zásoba bola výrazovo bohatá. 
 Nevyskytovali sa ţiadne jazykové chyby  ani chyba v stavbe vety. 
 Dĺţka prejavu bola primeraná a mala spád. 
 Prejav bol výzvou k diskusii. 

Chválitebný   Kontaktoval sa s poslucháčmi. 
 Rečníkovi bolo dobre rozumieť. 
 Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná. 
 Príklady boli presvedčivé a dobre zvolené. 
 Slovná zásoba bola výrazovo bohatá. 
 Nevyskytovali sa ţiadne jazykové chyby  ani chyba v stavbe vety. 
 Dĺţka prejavu bola primeraná a mala spád. 
 Prejav mohol byť výzvou k diskusii. 

Dobrý   Čiastočne sa kontaktoval s poslucháčmi. 
 Rečníkovi bolo niekedy zle rozumieť. 
 Prejav nemal výraznú hlavnú myšlienku. 
 Príklady boli uplatnenie iba niekedy. 
 Slovná zásoba bola postačujúca. 
 Vyskytovali sa jazykové chyba a chyby v stavbe vety. 
 Dĺţka prejavu bola primeraná. 
 Prejav nebol výzvou k diskusii. 

Dostatočný   Minimálne sa kontaktoval s poslucháčmi. 
 Rečníkovi bolo zle rozumieť. 
 Prejav nebol presvedčivý. 
 Ústny prejav bol zle štruktúrovaný, hlavná myšlienka bola nevýrazná. 
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 Príklady boli nefunkčné. 
 Slovná zásoba bola malá. 
 Vyskytovali sa časté chyby v jazyku a chyby v stavbe vety. 
 Dĺţka prejavu nezodpovedala téme. 

Nedostatočný   Chýbal kontakt s poslucháčmi. 
 Rečníkovi nebolo vôbec rozumieť. 
 Prejav nebol presvedčivý ai zaujímavý. 
 Chýbala hlavná myšlienka. 
 Chýbali príklady. 
 Slovná zásoba bola veľmi malá. 
 Vyskytovali sa veľmi časté chyby v jazyku, stavba vety nebola správna. 
 Dĺţka prejavu bola veľmi dlhá/krátka, zmysel vystúpenia nebol jasný. 

 
Pre hodnotenie výsledkov vzdelávania na záverečnej skúške sú stanovené nasledovné 
všeobecné kritériá: 
 

Stupeň 
hodnotenia Výborný Chválitebný Dobrý Dostatočný Nedostatočný 

Kritériá 
hodnotenia  

Porozumenie 
téme 

Porozumel téme 
dobre 

V podstate 
porozumel 

Porozumel s 
nedostatkami 

Porozumel so 
závaţnými 
nedostatkami 

Neporozumel 
téme 

Pouţívanie 
odbornej 
terminológie 

Pouţíval 
samostatne  

Pouţíval s malou 
pomocou 

Vyţadoval si 
pomoc 

Robil zásadné 
chyby 

Neovládal  

Vecnosť, 
správnosť 
a komplexnosť 
odpovede 

Bol samostatný, 
tvorivý, pohotový, 
pochopil 
súvislosti 

Bol celkom 
samostatný, 
tvorivý 
a pohotový 

Bol menej 
samostatný, 
nekomplexný 
a málo pohotový 

Bol 
nesamostatný, 
často vykazoval 
chyby, nechápal 
súvislosti 

Bol 
nesamostatný, 
ťaţkopádny, 
vykazoval 
zásadné chyby 

Samostatnosť 
prejavu 

Vyjadroval sa 
výstiţne, súvisle 
a správne 

Vyjadroval sa 
celkom výstiţne a 
súvisle 

Vyjadroval sa 
nepresne, 
niekedy 
nesúvisle, s 
chybami 

Vyjadroval sa 
s problémami, 
nesúvisle, s 
chybami 

Nedokázal sa 
vyjadriť ani 
s pomocou 
skúšajúceho 

Schopnosť 
praktickej 
aplikácie 
teoretických 
poznatkov 

Správne 
a samostatne 
aplikoval 

Celkom správne 
a samostatne 
aplikoval 

Aplikoval 
nepresne,  
s problémami a s 
pomocou 
skúšajúceho 

Aplikoval veľmi 
nepresne, 
s problémami 
a zásadnými 
chybami 

Nedokázal 
aplikovať 

Pochopenie 
praktickej 
úlohy 

Porozumel úlohe 
dobre 

V podstate 
porozumel 

Porozumel s 
nedostatkami 

Porozumel so 
závaţnými 
nedostatkami 

Neporozumel 
úlohe 

Voľba postupu  Zvolil správny 
a efektívny 
postup 

V podstate zvolil 
správny postup 

Zvolil postup s 
problémami 

Zvolil postup 
s problémami a s 
pomocou 
skúšajúceho 

Nezvolil správny 
postup ani 
s pomocou 
skúšajúceho 

Výber 
prístrojov, 
strojov, 
zariadení, 
náradia,  

Zvolil správny 
výber 

V podstate zvolil 
správny výber 

Zvolil výber s 
problémami 

Zvolil výber 
s problémami a s 
pomocou 
skúšajúceho 

Nezvolil správny 
výber  ani 
s pomocou 
skúšajúceho 

Organizácia 
práce na 
pracovisku 

Zvolil veľmi 
správnu 
organizáciu 

V podstate zvolil 
dobrú organizáciu 

Zvolil organizáciu 
s problémami 

Zvolil organizáciu 
s problémami 
a s pomocou 
skúšajúceho 

Nezvládol 
organizáciu   

Kvalita 
výsledku 
práce 

Pripravil kvalitný 
produkt/činnosť 

V podstate 
pripravil kvalitný 
produkt/činnosť 

Pripravil 
produkt/činnosť 
s nízkou kvalitou 

Pripravil 
produkt/činnosť 
s veľmi nízkou 
kvalitou 

Pripravil 
nepodarok 

Dodrţiavanie 
BOZP  

Dodrţal presne 
všetky predpisy 

V podstate 
dodrţal všetky 
predpisy 

Dodrţal predpisy 
s veľkými 
problémami 

Dodrţal iba veľmi 
málo predpisov 

Nedodrţiaval 
predpisy 

 

Materiálne a priestorové podmienky pre vykonanie záverečnej skúšky  

Budú konkretizované v rámci prípravy tém pre záverečné skúšky. Budú v súlade so štandardom, 
ktorý predpisuje ŠVP a doplnený podľa podmienok a špecifík učebného odboru 2487 2 
autoopravár 
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Klasifikácia  je výsledkom komplexného hodnotenia vedomostí, zručností a návykov ţiaka.  
Základom na pridelenie klasifikačného stupňa sú známky, čiţe zaradenie ţiaka alebo jeho výkonu 
do niektorej výkonnostnej skupiny. Vymedzenie klasifikačných stupňov sa opiera o hodnotenie 
podľa výkonových kritérií. 

Stupne prospechu a celkový prospech 

Prospech ţiaka je v jednotlivých vyučovacích predmetoch klasifikovaný týmito stupňami: 

1 – výborný 
2 – chválitebný 
3 – dobrý 
4 – dostatočný 
5 – nedostatočný 

Správanie ţiaka je klasifikované týmito stupňami: 

1 – veľmi dobré 
2 – uspokojivé 
3 – neuspokojivé 

Ţiak na konci prvého a druhého polroku je hodnotený takto: 

- Prospel s vyznamenaním 
- Prospel veľmi dobre 
- Prospel 
- Neprospel 

Ţiak je neklasifikovaný, ak jeho absencia v danom predmete prekročila 25% celkovej dochádzky 
(riaditeľ školy môţe odsúhlasiť skúšku na doplnenie klasifikácie. Ţiak je neklasifikovaný aj 
v prípade, ak vyučujúci nemá dostatok podkladov na uzatvorenie klasifikácie. O tejto skutočnosti 
musí byť informovaný riaditeľ školy. Ak je ţiak neklasifikovaný, nedostane vysvedčenie, iba výpis 
z katalógového listu. O dodatočnej klasifikácii rozhoduje riaditeľ školy v zmysle platnej legislatívy. 
Záverečná skúška sa môţe opakovať v zmysle právnych predpisov. 

Ak má ţiak alebo jeho zákonný zástupca pochybnosti o správnosti hodnotenia, môţe poţiadať 
riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie ţiaka. Na základe kritérií hodnotenia sa uskutoční 
preskúšanie ţiaka do 14 dní od doručenia jeho ţiadosti prípadne v termíne po vzájomnej dohode 
medzi ţiakom a riaditeľom školy. Komisionálne skúšky prebiehajú v súlade s právnymi predpismi. 

Opravné skúšky určuje riaditeľ školy v súlade s právnym predpisom.    

Výchovné opatrenia 

Patria sem pochvaly, napomenutia triedneho učiteľa, výstraha triedneho učiteľa, výstraha riaditeľa 
školy, podmienečné vylúčenie zo štúdia, vylúčenie zo štúdia. Akékoľvek výchovné opatrenie musí 
byť okamţite oznámené v písomnej forme rodičom alebo zákonným zástupcom ţiaka. Opatrenie 
sa zaznamenáva do katalógového listu ţiaka. Neuvádza sa na vysvedčení.  

Klasifikácia a hodnotenie ţiakov so ŠVVP sa robí s prihliadnutím na stupeň poruchy. Vyučujúci 
rešpektujú doporučenia psychologických vyšetrení ţiaka a uplatňujú ich pri klasifikácii a hodnotení 
správania ţiaka. Vyberajú vhodné a primerané spôsoby hodnotenia vrátane podkladov na 
hodnotenie. Uplatňujú také formy a spôsoby skúšania, ktoré zodpovedajú schopnostiam ţiaka 
a nemajú negatívny vplyv na ich rozvoj a psychiku. Volia taký druh prejavu, v ktorom má ţiak 
predpoklady preukázať lepšie výkony.  
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4.6 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V UČEBNOM 
ODBORE 2964  2 CUKRÁR 

 

Názov a adresa školy Stredná odborná škola obchodu a sluţieb 
Ul. Z. Kodálya č. 765,  924 47  Galanta 

Názov školského vzdelávacieho programu Sluţby 

Kód a názov ŠVP 29 Potravinárstvo 

Kód a názov učebného odboru 2964 2 cukrár 
 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺţka štúdia 3 roky 

Forma štúdia  Denná 
 

4.6.1 POPIS ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

Príprava v školskom vzdelávacom programe 29 Potravinárstvo v učebnom odbore 2964 2 cukrár,  
zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Teoretické vyučovanie je poväčšine 
organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku 
na Odlúčenom pracovisku praktického vyučovania v Galante, ul. Z. Kodálya 775 pod vedením 
majstrov odborného výcviku.  

Predpokladom pre prijatie do učebného odboru je úspešné ukončenie základnej školy a zdravotné 
poţiadavky uchádzačov o štúdium. Pri prijímaní na štúdium sa hodnotí tieţ prospech a správanie na 
základnej škole, záujem uchádzačov o štúdium. Konkretizácia kritérií na prijímacie skúšky vrátane 
bodového hodnotenia sú stanovené kaţdoročne pedagogickou radou školy a schválené nadriadeným 
orgánom.   

Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových 
kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti ţiaka. Všeobecná zloţka 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 beţných situáciách spoločenského 
a pracovného styku v cudzom jazyku. Ţiaci sa tieţ oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, 
základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy 
matematiky, chémie a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. Odborné vzdelávanie 
vedie ţiakov k zvládnutiu základných úloh odboru, na ktorý sa pripravujú. Základným cieľom je osvojiť 
si vedomosti a zručnosti potrebné pre zvládnutie celého okruhu učiva. Ţiaci získavajú, upevňujú 
a prehlbujú si vedomosti, zručnosti a návyky predpísané na zvládnutie budúceho povolania. Pri práci 
dodrţiavajú zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a protipoţiarnej ochrany. 
Naučia sa orientovať v technologických postupoch, zvoliť správne zloţenie a druh spracúvaných 
surovín, polotovarov a pomocných látok na výrobu, posúdiť zmyslami ich základnú kvalitu, vypočítať 
ich mnoţstvo, vyrobiť výrobok príslušnej technológie a receptúry, dodrţiavať technologickú disciplínu. 
Ţiaci sa naučia pripravovať a obsluhovať stroje, zariadenia, prístroje a aparatúry, odoberať vzorky 
a vykonávať príslušné rozbory. Pri práci dodrţiavajú zásady HACCP, bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci, hygieny práce a protipoţiarnej ochrany. Naučia sa orientovať v základných vzťahoch svojho 
odboru k ţivotnému prostrediu a zásadách jeho ochrany pred moţnými negatívnymi vplyvmi.  

Škola vo výučbovej stratégii uprednostňuje tie vyučovacie metódy, ktoré vedú k harmonizácii 
teoretickej a praktickej prípravy tak pre profesionálny ţivot, ako aj pre ţivot v spoločnosti a medzi 
ľuďmi. Výučba je orientovaná na uplatnenie autodidaktických metód (samostatné učenie a práca) 
hlavne pri riešení problémových úloh, tímovej práci a spolupráci. Uplatňujú sa metódy dialogické 
slovné formou účelovo zameranej diskusií alebo brainstormingu, ktoré naučia ţiakov komunikovať 
s druhými ľuďmi na báze ľudskej slušnosti a ohľaduplnosti. Poskytujú ţiakom priestor na vytvorenie si 
vlastného názoru zaloţeného na osobnom úsudku. Vedú ţiakov k odmietaniu populistických praktík 
a extrémistických názorov. Učia ich chápať zloţitosť medziľudských vzťahov a nevyhnutnosť 
tolerancie. Metódy činnostne zameraného vyučovania (praktické práce) sú predovšetkým aplikačného 
a heuristického typu (ţiak poznáva reálny ţivot, vytvára si názor na základe vlastného pozorovania 
a objavovania), ktoré im pomáhajú pri praktickom poznávaní reálneho sveta a ţivota. Aj keby boli 
vyučovacie metódy tie najlepšie, nemali by šancu na úspech bez pozitívnej motivácie ţiakov, tzn. 
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vnútorné potreby ţiakov vykonávať konkrétnu činnosť sú tou najdôleţitejšou oblasťou výchovno-
vzdelávacieho procesu. Preto naša škola kladie veľký dôraz na motivačné činitele – zaraďovanie hier, 
súťaţí, simulačných a situačných metód, riešenie konfliktových situácií, verejné prezentácie prác 
a výrobkov a pod. Uplatňované metódy budú konkretizované na úrovni učebných osnov jednotlivých 
predmetov. Metodické prístupy sú priebeţne vyhodnocované a modifikované podľa potrieb a na 
základe skúseností vyučujúcich učiteľov.   

Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na Ul. Z. Kodálya 765 v Galante. Praktická 
príprava prebieha pod vedením majstrov odborného výcviku na Odlúčenom pracovisku praktického 
vyučovania na Ul. Z. Kodálya  775.  

Kľúčové, všeobecné a odborné kompetencie sú rozvíjané priebeţne 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. 

Školský vzdelávací program 29 Potravinárstvo je určený pre uchádzačov s dobrým zdravotným 
stavom.  Pri práci so ţiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje s ohľadom 
na doporučenie špeciálnych pedagógov a psychológov vo vzťahu na individuálne potreby ţiaka, 
stupeň a typ poruchy, úroveň kompenzácie poruchy a moţnosti školy.  

Do učebného odboru 2964 2 cukrár môţu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotný stav posúdil a na 
prihlášku potvrdil lekár. Všetci uchádzači sa musia podrobiť vyšetreniam určeným pre pracovníkov 
v potravinárstve. Uchádzači nesmú byť bacilonosičmi, nemôţu mať poruchy pohybového ústrojenstva- 
postihnutie chrbtice, horných a dolných končatín, znemoţňujúce ťaţšiu fyzickú námahu, dýchacích 
ciest, alergické alebo chronické ochorenia koţe, zaţívacieho ústrojenstva, nesmú trpieť nervovými 
chorobami sprevádzanými poruchami koordinácie. Ďalej prekáţajú závaţnejšie poruchy sluchu, 
ochorenia srdca a obehového aparátu s funkčnými prejavmi, ťaţšie postihnutie obličiek, nervové 
choroby, najmä závaţné ochorenie centrálneho nervstva narušujúce pohybovú koordináciu. Vyţaduje 
sa dobrý zrak, v prípade zmenenej pracovnej schopnosti uchádzačov je potrebné odporúčanie 
posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia. Učebný odbor 2964 2 cukrár nie je vhodný pre ţiakov 
s mentálnym postihnutím a s váţnym telesným postihnutím.  Pre tento odbor sa vyţaduje zdravotný 
preukaz. 

 Činnosť školy v oblasti spoločenského a kultúrneho ţivota je veľmi bohatá a pestrá nielen pri 
aktivitách súvisiacich s činnosťou školy, ale aj v mimoškolskej oblasti.  Ţiaci svoje odborné vedomosti 
a zručnosti budú prezentovať na rôznych súťaţiach. Samostatnosť, húţevnatosť a pracovitosť našich 
ţiakov bude ocenená  zo strany školy. V rámci pomoci a ochrany ţivotného prostredia sa ţiaci zapoja 
do akcie separovaný zber odpadu.. Veľké mnoţstvo záujmových krúţkov (jazykové, športové a iné) 
ponúkajú našim ţiakom efektívne vyuţívať svoj voľný čas.  

Hodnotenie a klasifikácia prebieha podľa Metodického usmernenia č. 15/2006-R zo 7.6.2006 a 
klasifikačného poriadku. Výsledky ţiakov sa hodnotia priebeţne na základe kritérií, s primeranou 
náročnosťou a pedagogickým taktom. Podklady pre hodnotenie sa získavajú sústavným sledovaním 
výkonu ţiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, rôznymi metódami a prostriedkami hodnotenia, 
analýzou činnosti ţiaka, konzultáciami s ostatnými učiteľmi vrátane výchovného poradcu 
a zamestnancov pedagogicko-psychologických poradní, rozhovormi so ţiakom, jeho rodičmi, ale aj 
s majstrami odborného výcviku. Pri hodnotení sa vyuţívajú kritériá hodnotenia na zabezpečenie jeho 
objektivity. Ţiaci sú s hodnotením oboznámení.     
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4.6.2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŠTÚDIU 

Kód a názov učebného odboru: 2964 2 cukrár 

 

Dĺţka štúdia: 3 roky 
 
 

Forma štúdia: 
 

denná 
 
 

Nevyhnutné vstupné poţiadavky na 
štúdium:  

- podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o 
prijímacom konaní na stredné školy, 

- zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium. 

Spôsob ukončenia štúdia:  
 
 

záverečná skúška 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:  

 
 

vysvedčenie o záverečnej skúške 
výučný list 

Poskytnutý stupeň vzdelania:  
 
 

Stredné odborné vzdelanie 
ISCED 3C 

Moţnosti pracovného uplatnenia 
absolventa: 

Odborne kvalifikovaní pracovníci v priemyselnej výrobe, druţstevných 
a súkromných podnikoch, alebo samostatní podnikatelia 
v potravinárskej výroba a v rôznych súvisiacich sluţbách. 

Nadväzná odborná príprava (ďalšie 
vzdelávanie):  

Študijné odbory nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných 
učebných odborov nadväzujúcich na predchádzajúci odbor štúdia – 
úplné stredné odborné vzdelania na úrovni ISCED 3A 

4.6.3 ORGANIZÁCIA VÝUČBY 

Príprava v školskom vzdelávacom programe 29 Potravinárstvo v učebnom odbore 2964 2 cukrár, 
zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Výučba je organizovaná v týţdňových cykloch – 
strieda sa jeden týţdeň teoretického vyučovania a jeden týţdeň odborného výcviku.  

Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy na Ul. Z. Kodálya 765, Galanta.  
Všeobecná zloţka 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 beţných 
situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Ţiaci sa tieţ oboznamujú s vývojom 
ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. 
Osvojujú si základy matematiky, chémie a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. 
V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť ekonomiky,  zloţenia a skladovania surovín, 
základy výţivy, technologických postupov pod. V rámci odborného výcviku ţiaci získavajú teoretické a 
praktické zručnosti na úseku výroby, výzdoby a distribúcii cukrárskych výrobkov. Veľký dôraz sa kladie 
na rozvoj osobnosti ţiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov 
a hodnotovej orientácie.  

Praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku na Odlúčenom pracovisku 
praktického vyučovania ul. Z. Kodálya 775 v Galante  pod vedením majstrov odborného výcviku.  

Uvedené zariadenie je základom odbornej prípravy ţiakov v učebnom odbore cukrár. Prevádzkové 
podmienky v uvedenom zariadení umoţnia ţiakom podieľať sa na výrobe, príprave a distribúcii 
cukrárskych výrobkov pre širokú verejnosť na rôzne objednávky, na rôzne podujatia , ďalej tieto 
výrobky sa predávajú v školskej cukrárni, a v školskom bufete. Prípravu cukrárskych výrobkov 
zabezpečujú ţiaci pod vedením majstrov odborného výcviku.  

Pri výrobe cukrárskych výrobkov si ţiaci osvojujú: 

 Manuálnu zručnosť v cukrárskej výrobe, obsluhovať jednotlivé výrobné zariadenia, vykonávať 
základnú údrţbu pouţívaných strojov a zariadení, robiť základné výpočty, posudzovať kvalitu 
polotovarov a hotových výrobkov a dodrţiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, hygieny a sanitácie na pracoviskách. 
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Polročne so ţiakmi  prevádzame praktické skúšky, ktoré vlastne preukazujú skutočné vedomosti 
a získané praktické zručnosti ţiakov.   

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.  

 

4.6.4 ZDRAVOTNÉ POŢIADAVKY NA ŢIAKA 

Na prijatie do učebného odboru 2964 2 cukrár môţu byť prijatí uchádzači s dobrým zdravotným 
stavom. Zdravotné podmienky: 

1. Ochorenia vylučujúce výkon typovej pozície: 

- astma bronchiale, ekzém či iné prognosticky nepriaznivé alergické ochorenia 

2.   Ochorenia obmedzujúce výkon typovej pozície: 

- ťaţké a prognosticky nepriaznivé ochorenia dýchacích ciest a pľúc 

- ochorenie obehovej sústavy 

- poruchy termoregulácie 

- ochorenie ľadvín 

- závaţné endokrinné ochorenia 

- chronické ochorenia dýchacích ciest s poruchou funkcie vrátane alergických ochorení a ťaţších         
významných deformácií hrudníka 

- závaţné chronické ochorenia koţe a spojiviek 

- pozitívna alergická anamnéza 

- poruchy videnia 

- ochorenia končatín s poruchou funkcie vrátane poúrazových stavov 

- duševné poruchy 

- poruchy chovania 

- drogová závislosť v anamnéze 

 

Pred prijatím do odboru je potrebné vyšetrenie na bacilonosičstvo. Uchádzač musí mať platný 
zdravotný preukaz. Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov posúdi a písomne potvrdí dorastový lekár, 
v prípade zmenenej pracovnej schopnosti aj posudková komisia sociálneho zabezpečenia.   

 

4.6.5 POŢIADAVKY NA BEZPEČNOSŤ A HYGIENU PRI PRÁCI 

Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a protipoţiarnej ochrany. Výchova k bezpečnej a zdravie 
neohrozujúcu prácu vychádza po dobu štúdia z poţiadaviek platných právnych a ostatných predpisov 
(zákonov, nariadení vlády SR, vyhlášok, technických predpisov a slovenských technických noriem). 
Tieto poţiadavky sa musia vzťahovať k výkonu konkrétnych činností, ktoré sú súčasťou odborného 
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výcviku. Tieto poţiadavky sa musia doplniť informáciami o rizikách moţného ohrozenia, ktorým sú 
ţiaci 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 záťaţ organizmu a pod.).  

Priestory pre výučbu musia zodpovedať svojimi podmienkami poţiadavkám stanovených 
v zdravotníckych predpisoch (hygienické poţiadavky na priestory, prevádzka školských zariadení, 
bezpečná prevádzka, pouţívanie strojov, prístrojov a pod.). Nácvik a precvičovanie činností musí byť 
v súlade s poţiadavkami, ktoré upravujú prácu pre mladistvých (napr. Zákonník práce) a v súlade 
s podmienkami, podľa ktorých môţu mladiství vykonávať zakázané práce z dôvodu prípravy na 
povolanie. Základnými podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa rozumie: 

 dôkladne a preukázané oboznámenie ţiakov s predpismi o BOZP, protipoţiarnymi predpismi 
a s technologickými postupmi, 

 pouţívanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipoţiarnym 
predpisom, 

 pouţívanie ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov, 

 vykonávanie stanoveného dozoru na pracoviskách ţiakov, pričom sa vymedzia stupne dozoru 
nasledovne: 

 práca pod dozorom si vyţaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej dozorom, ktorá 
dohliada na dodrţiavanie 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 vyţaduje prítomnosť osoby poverenej dohľadom kontrolovať 
pracoviská pred začatím práce a pokiaľ nemôţe 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 ţiaka na štúdium sa vyţaduje: 

1. Pracovné oblečenie  

2964 2 cukrár                       
 

Dievčatá, chlapci 
 

 Biela pracovná blúza / 2 ks/ 

 Biele pracovné nohavice / 2 ks/ 

 Biela čiapka sieťková alebo šatka so sieťkou na vlasy 

 Biela zástera / 2 ks/ 

 Kuchynské utierky / 5 ks / 

 Biele pracovné ponoţky 

 Biela zdravotná obuv s protišmykovou úpravou  

 Biely plášť s dlhým rukávom / 1ks/ 

2. Zdravotný preukaz pre prácu s potravinami 

Zakazuje sa nosenie „pírsingu“. Odborný výcvik budú ţiaci vykonávať na Odlúčenom pracovisku 
praktického vyučovania.  
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4.6.6 PROFIL ABSOLVENTA UČEBNÉHO ODBORU 2964 2 CUKRÁR 

                                                                

Názov a adresa školy Stredná odborná škola obchodu a sluţieb 
Ul. Z. Kodálya č. 765,  924 47  Galanta 

Názov školského vzdelávacieho programu Sluţby 

Kód a názov ŠVP 29 Potravinárstvo 

Kód a názov učebného odboru 2964 2 cukrár 
 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺţka štúdia 3 roky 

Forma štúdia  Denná 

Charakteristika absolventa 

Absolvent trojročného učebného odboru 2964 2 cukrár po ukončení štúdia úspešne vykonanou 
záverečnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni stredného odborného vzdelania. Po ukončení 
prípravy samostatne zvládne obsluhovať jednotlivé výrobné zariadenia, vykonávať beţnú údrţbu 
pouţívaných strojov a zariadení, robiť základné prevádzkové výpočty, posudzovať kvalitu polotovarov 
a konečných výrobkov a dodrţiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, poţiarnej 
ochrany, hygieny a sanitácie na pracovisku. Absolvent ovláda technologické postupy, je schopný 
vykonávať odbornú činnosť v podmienkach remeselnej výroby, je schopný uplatniť sa na trhu práce, 
ovláda prípravu jednoduchých a zloţitých cukrárskych výrobkov. Absolvent vie pripraviť pracovisko 
a ovláda všetky práce spojené s výrobou cukrárskych výrobkov, reštauračných múčnikov a zmrzlín. 
Vie prijímať jednoduché a zloţité objednávky, podávať informácie, poskytovať odbornú inštruktáţ pri 
špeciálnych cukrárskych výrobkoch. Ovláda zásady vedenia administratívy a účtovania v prevádzke, 
ošetrovať a skladovať potraviny a pouţívané predmety a pomôcky. 

Ďalej 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 dodrţaním hygienických zásad a zásad 
bezpečnosti práce na prevádzke, voliť správne technologické postupy práce, pripraviť pracovisko, 
pracovné prostriedky a predmety, zabezpečovať beţnú údrţbu pracovných prostriedkov, ktoré 
pouţíva, preukázať základné uţívateľské práce s výpočtovou technikou, vykonávať pracovné činnosti 
tak, aby nenarušoval ţivotné prostredie, udrţiavať estetickú úroveň pracovného prostredia, dodrţiavať 
základné zásady rokovania so zákazníkmi a spolupracovníkmi, vykonávať základné spôsoby 
zmyslových skúšok akosti surovín a tovarov, pracovať s predpismi HACCP o preberaní a výdaji tovaru 
a reklamácii, orientovať sa v nových technológiách a výrobkoch, pripraviť suroviny na výrobu podľa 
noriem, zhotoviť cestá, hmoty, náplne, polevy, ozdoby a finálne výrobky, uplatniť fantáziu, tvorivosť, 
estetické cítenie pri príprave výrobkov, obsluhovať technologické strojné zariadenie, kontrolovať 
a usmerniť výrobný proces, viesť základnú výrobnú dokumentáciu, uplatňovať moderné technologické 
postupy a prvky vo výrobe, skladovať a expedovať hotové výrobky, aplikovať zásady správnej 
výrobnej praxe, 

  V rámci pracovnej pozície sú na absolventa kladené veľmi vysoké poţiadavky na krátkodobú pamäť, 
schopnosť pracovať v tíme a schopnosť sociálneho kontaktu. Vysoké nároky sú dané aj na rozsah 
zrakového poľa, priestorové videnie, rozlišovanie zvuku, udrţiavanie rovnováhy, rozlišovanie 
čuchových podnetov, rozdelenie pozornosti, praktické myslenie, písomný a slovný prejav, 
prispôsobivosť, flexibilitu, sebakontrolu, sebaovládanie, samostatnosť, kultivovanosť vystupovania 
a vzhľadu, istotu a pohotovosť vystupovania. Poţiadavky sú kladené aj na rozlišovanie farieb 
a farebných odtieňov, rozlišovanie chuti, samostatné myslenie a odolnosť voči senzorickej záťaţi.  

Povolanie 2964 2 cukrár nie je vhodné pre ţiakov s ochorením obmedzujúcim výkon tejto pracovnej 
pozície. Presné posúdenie zdravotného stavu s následným odporúčaním alebo neodporúčaním 
výkonu tejto pozície je moţné iba po konzultácii s lekárom. Absolventi sa uplatnia v potravinárskom 
priemysle, hotelových zariadeniach a v  samopodnikaní. 

Absolventi získajú schopnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť problémové úlohy a pracovať v 
skupine. Aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti  a zručnosti priebeţne aktualizovať. 
Budú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Po absolvovaní 
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vzdelávacieho programu získajú zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Naučia sa 
efektívne vyuţívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci. 

Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške. Môţe 
pokračovať v štúdiu pre absolventov trojročných 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 umoţňuje pokračovať v štúdiu na úrovni ISCED 5. Svoju 
kvalifikáciu môţe zvyšovať rôznymi vzdelávacími cestami prípadne môţe získať aj inú kvalifikáciu ako 
je kvalifikácia v danom učebnom odbore.  

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  

Absolvent učebného odboru 2964 2 cukrár po absolvovaní vzdelávacieho programu disponuje týmito 
kompetenciami: 

Kľúčové kompetencie 

a) Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti 

Absolvent má: 

- rozumieť beţnému a odbornému ústnemu a písomnému prejavu druhých, 
- komunikovať zreteľne  a kultivovane na primeranej odbornej úrovni, 
- formulovať svoje myšlienky zrozumiteľne a súvisle, v písomnom prejave prehľadne 

a jazykovo správne, 
- zúčastňovať sa aktívnej diskusie, formulovať svoje názory a postoje,   
- ovládať základy komunikácie v cudzom jazyku pre základné pracovné uplatnenie 

podľa potrieb a charakteru príslušnej odbornej kvalifikácie,  
- chápať výhody ovládania cudzích jazykov pre ţivotné a spoločenské uplatnenie 

a prehlbovať svoju jazykovú spôsobilosť, 
- spracovávať beţné  administratívne písomnosti a pracovné dokumenty, 
- dodrţiavať jazykové a štylistické normy,    
- pouţívať odbornú terminológiu a symboliku, 
- vyjadrovať sa a vystupovať v súlade so zásadami kultúry prejavu a správania sa, 
- vyuţívať svoje vedomosti pri riešení beţných problémových situácií, 
- ovládať prácu s príručkami, učebnicami, odborným textom a primerane ich 

interpretovať, 
- ovládať uţívateľské operácie na počítači  na úrovni spotrebiteľa a vnímať digitálnu 

gramotnosť ako východisko pre  celoţivotné vzdelávanie, 
- rozvíjať svoju tvorivosť, 
- vyuţívať informačné zdroje  poskytujúce prístup k informáciám a príleţitostiam na 

vzdelávanie v celej Európe. 

b) Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti 

Absolvent má: 

- posudzovať reálne svoje fyzické a duševné moţnosti, odhadovať dôsledky svojho 
konania a správania sa v rôznych situáciách, 

- vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém  a postoje, 
- určovať  váţne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch 

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

orientácie a ţivotných podmienok, 
- reagovať adekvátne na hodnotenie svojho vystupovania a spôsobov správania zo 

strany iných ľudí, prijímať rady a kritiky,  
- plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snaţiť sa ich vylepšovať formou 

vyuţívania sebakontroly, sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania, 
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- overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých, 
- zmerať vlastnú činnosť na dodrţiavaní osobnej zodpovednosti a dosiahnutie 

spoločného cieľa v pracovnom kolektíve, 
- pracovať v tíme a podieľať sa na realizácií spoločných pracovných a iných činností, 
- mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, 

byť si vedomí dôsledkov nezdravého ţivotného štýlu a závislostí, 
- prijímať a zodpovedne plniť dané úlohy, 
- predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti 

posudzovať návrhy druhých,  
- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným 

konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.  

c) Schopnosť tvorivo riešiť problémy 

Absolvent má: 

- vyuţívať zrozumiteľné návody na objasňovanie podstaty  problému, 
- pochopiť zadanie úlohy alebo určiť jadro problému a získať informácie potrebné 

k riešeniu, navrhnúť jednoduchý spôsob riešenia, zdôvodniť ho, vyhodnotiť a overiť 
správnosť zvoleného postupu a dosiahnutých výsledkov, 

- uplatňovať pri riešení problému rôzne jednoduché metódy myslenia a myšlienkových 
operácií, 

- zhodnotiť význam informácií, zhromaţďovať  a vyuţívať ich pre optimálne riešenie 
základných pracovných problémových situácií, zvaţovať výhody a nevýhody 
navrhovaných riešení, 

- vybrať správny (optimálny) postup na realizáciu riešenia a dodrţiavať ho, 
- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi.  

d) Podnikateľské spôsobilosti 

Absolvent má: 

- mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, 
uvedomovať si význam celoţivotného učenia a byť pripravený prispôsobovať sa 
k zmeneným pracovným podmienkam, 

- vyuţívať k učeniu rôzne informačné zdroje, vrátane skúseností iných a svoje vlastné, 
- sledovať a hodnotiť vlastný úspech vo svojom učení, prijímať hodnotenie výsledkov 

svojho učenia zo strany iných ľudí, 
- poznať moţnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy na povolanie, 
- mať prehľad o moţnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore, cieľavedome 

a zodpovedne rozhodovať o svojej budúcej profesií a vzdelávacej ceste, 
- mať reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, o poţiadavkách 

zamestnávateľov na pracovné činnosti a vedieť ich porovnávať so svojimi 
predstavami a reálnymi predpokladmi, 

- interpretovať základné informácie o prieskume trhu, reklame a cieľoch podnikania, 
- vedieť získavať a vyhodnocovať informácie o pracovných a vzdelávacích 

príleţitostiach,  
- vyuţívať poradenské a sprostredkovateľské sluţby tak v oblasti sveta práce, ako aj 

v oblasti vzdelávania, 
- primerane komunikovať s potenciálnymi zamestnávateľmi, prezentovať svoj odborný 

potenciál a svoje odborné ciele,     
- vedieť vystihnúť podstatu, realitu, fakty, predvídať dôsledky, 
- poznať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť zaujať kritické postoje, prijímať kritiku 

druhých, 
- poznať všeobecné práva a povinnosti zamestnávateľov a pracovníkov, 
- poznať vlastné chyby a byť schopný sebareflexie, 
- identifikovať a riešiť aj sporné problémy (nevyhýbať sa ich riešeniu), 
- robiť aj nepopulárne, ale správne  opatrenia a rozhodnutia, 
- chápať podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych, 

ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických aspektoch súkromného 
podnikania, 

- dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príleţitosti v súlade s realitou 
trhového prostredia, svojimi predpokladmi a ďalšími moţnosťami.   
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e) Spôsobilosť vyuţívať informačné technológie 

Absolvent má: 

- ovládať počítač,  poznať jeho základné časti  a jednoduchý spôsob jeho obsluhy, 
- pochopiť základné informácie o štruktúre a fungovaní počítača,  
- pracovať s jednoduchými základnými a aplikačnými funkciami programu potrebnými 

pre výkon povolania, 
- ovládať obsluhu  periférnych zariadení potrebných pre činnosť pouţívaného 

programu, 
- učiť sa pouţívať nové jednoduché aplikácie,  
- komunikovať elektronickou poštou, vyuţívať jednoduché prostriedky online a offline 

komunikácie, 
- vyhľadávať jednoduché informačné zdroje a informácie z otvorených zdrojov,  
- ovládať základy  grafického znázorňovania a vedieť ich podľa potreby vyuţiť 

v praktickom ţivote, 
- evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol vyuţívať pri práci, 
- chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním, 
- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať 

k získaným informáciám a byť mediálne gramotný. 

k) Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

Absolvent má: 

- rozumieť podstate sveta a spoločnosti na primeranej úrovni, 
- rešpektovať, ţe telesná, citová, rozumová i vôľová zloţka osobnosti sú rovnocenné 

a vzájomne sa dopĺňajú,  
- konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom záujme, ale 

aj vo verejnom záujme, 
- dodrţiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne špecifiká, 

vystupovať proti neznášanlivosti, xenofóbií a diskriminácií,  
- konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, 

prispievať k uplatňovaniu hodnôt demokracie, 
- uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať 

s toleranciou k identite druhých,  
- zaujímať sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete,  
- rešpektovať rôzne názory na svet, 
- chápať význam ţivotného prostredia pre človeka a konať v duchu udrţateľného 

rozvoja, 
- uznávať hodnotu ţivota, uvedomovať si zodpovednosť za vlastný ţivot 

a spoluzodpovednosť  pri ochrane ţivota a zdravia iných, 
- uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť 

v európskom a svetovom kontexte, 
- podporovať hodnoty miestnej, národnej, európskej a svetovej kultúry a mať k nim 

vytvorený pozitívny vzťah, 
- orientovať sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho rozvoja, etnických, 

rasových a náboţenských konfliktov, terorizmu, 
- pochopiť pojmy: spravodlivosť, ľudské práva, zodpovednosť a aplikovať ich 

v globálnom kontexte. 

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, vyuţívať 
vedomostí o tvarosloví, 

- pouţívať adekvátnu slovnú zásobu vrátane príslušnej odbornej terminológie, 
- orientovať sa v základnej výstavbe textu, prezentovať a obhajovať svoje stanoviská, 
- vedieť poloţiť otázku a správne formulovať odpovede, 
- vyjadrovať postoje neutrálne, pozitívne (pochvala) a negatívne (kritika, polemika), 
- vyjadrovať sa vecne správne,  jasne a zrozumiteľne, 
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- orientovať sa v rôznych literárnych smeroch, 
- čítať umelecké diela a chápať ich celistvosť a estetickú pôsobnosť,  
- odborne sa vyjadrovať o javoch vo svojom odbore, 
- 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, 
- 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, 
- schopnosť zvoliť si adekvátnu komunikačnú stratégiu a jazykové prostriedky, zrozumiteľne 

vyjadrovať hlavné myšlienky v cudzom jazyku, 
- pracovať so základným cudzojazyčným textom vrátane základného odborného textu, 

vyuţívať text ako poznanie a prostriedok na skvalitnenie jazykových spôsobilostí, 
- pracovať so slovníkom, jazykovými a inými príručkami, internetom a ďalšími zdrojmi 

informácií, 
- poznať a rešpektovať tradície, zvyky a odlišnosti sociálnej a kultúrnej hodnoty iných 

národov a jazykových oblastí,    
- vyuţívať prírodovedné poznatky a zručnosti v praktickom ţivote vo všetkých situáciách, 

ktoré súvisia s prírodovednou,  
- ovládať základné ekologické súvislostí a postavenie človeka v prírode, zdôvodniť 

nevyhnutnosť udrţateľného rozvoja, 
- posúdiť chemické látky z hľadiska nebezpečnosti a ich vplyvu na ţivé organizmy. 
- vysvetliť etické normy súvisiace so ţivotom a zdravím, 
- charakterizovať etiku práce, 
- vyuţívať vedomosti a spôsobilosti v praktickom ţivote pri riešení otázok svojho politického 

a občianskeho rozhodovania, hodnotenia a správania, 
- konať zodpovedne a prejavovať občiansku aktivitu, váţiť si demokraciu a slobodu,  
- vyuţívať matematické poznatky v praktickom ţivote v situáciách, ktoré súvisia 

s matematikou, 
- orientovať sa v matematickom texte, pochopiť zadanie matematickej úlohy, kriticky 

vyhodnocovať informácie kvantitatívneho charakteru získané z rôznych zdrojov – grafov, 
diagramov, tabuliek, správne sa matematicky vyjadrovať. 

- osvojiť si poznatky a špeciálne činnosti podporujúce úpravu porúch zdravia, 
- osvojiť si základy zdravovedy a vedieť fyziológie ľudského tela, 
- osvojiť si zásady správnej výţivy a zdravého ţivotného štýlu, 
- zorganizovať si pohybový reţim a program vlastných pohybových aktivít ako súčasť 

ţivotného štýlu, 
- preukázať pohybovú gramotnosť k osobnému športovému výkonu. 

Odborné kompetencie 

a) Poţadované vedomosti 

Absolvent má: 

- aktívne pouţívať ekonomické pojmy, ovládať ich súvislosti, 
- mať poznatky o surovinách a technológii ich výroby,  
- mať potrebné znalosti pre prácu s informačnou a výpočtovou technikou, 
- orientovať sa v základných predpisoch, ustanoveniach obchodného, ţivnostenského, 

občianskeho a pracovného práva, 
- mať poznatky o zásadách spotrebiteľskej výchovy a ochrany spotrebiteľa, 
- ovládať technologické postupy vo svojom odbore,  
-  mať návyky z oblasti osobnej aj prevádzkovej hygieny a bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, 
- ovládať odbornú terminológiu typickú pre oblasť svojho povolania a vyuţívať osvojené 

pojmy pri riešení praktických úloh, 
- mať vedomosti o surovinách, o ich zloţení, akosti, získavaní a spracovaní a ostatnej 

manipulácii s ohľadom na zdravie človeka, 
- pouţívať techniku, poznať strojové a technické vybavenie a zariadenie  prevádzok,   
- mať vedomosti o správnom ţivotnom štýle človeka,  
- vedieť zásady správnej výrobnej praxe, 
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- poznať špecifickú problematiku vo svojom odbore,  
- samostatne rozhodovať o pracovných problémoch. 

b)   Poţadované 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 dodrţaním hygienických zásad a zásad 
bezpečnosti práce na prevádzke, 

- voliť správne technologické postupy práce, pripraviť pracovisko, pracovné prostriedky 
a predmety, 

- zabezpečovať beţnú údrţbu pracovných prostriedkov, ktoré pouţíva, 
- preukázať základné uţívateľské práce s výpočtovou technikou, 
- vykonávať pracovné činnosti tak, aby nenarušoval ţivotné prostredie, 
- udrţiavať estetickú úroveň pracovného prostredia, 
- dodrţiavať základné zásady rokovania so zákazníkmi a spolupracovníkmi, 
- vykonávať základné spôsoby zmyslových skúšok akosti surovín a tovarov, 
- pracovať s predpismi HACCP o preberaní a výdaji tovaru a reklamácii, 
- orientovať sa v nových technológiách a výrobkoch, 
- pripraviť suroviny na výrobu podľa noriem, 
- zhotoviť cestá, hmoty, náplne, polevy, ozdoby a finálne výrobky, 
- uplatniť fantáziu, tvorivosť, estetické cítenie pri príprave výrobkov, 
- obsluhovať technologické strojné zariadenie, 
- kontrolovať a usmerniť výrobný proces, 
- viesť základnú výrobnú dokumentáciu, 
- uplatňovať moderné technologické postupy a prvky vo výrobe, 
- skladovať a expedovať hotové výrobky, 
- aplikovať zásady správnej výrobnej praxe, 

c)   Poţadované 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 imidţu firmy, pozitívnym kontaktom so zákazníkom, samostatnou 
prácou, dodrţovaním predpisov o ochrane spotrebiteľa, dodrţiavaním firemnej kultúry, 
flexibilitou, profesionálnou hrdosťou, zodpovednosťou za zverený majetok, 
schopnosťou riešiť konfliktné situácie, 

- poţadovaným rozsahom zrakového poľa, priestorovým videním, rozlišovaním farieb 
a farebných odtieňov, 

- rozlišovaním chuti, čuchových podnetov, 
- kultivovanosťou vystupovania a vzhľadu, istotou, pohotovosťou svojho vystupovania, 

schopnosťou sociálneho kontaktu, 
- odolnosťou voči senzorickej záťaţi, 
- krátkodobou pamäťou, praktickým a samostatným myslením a rozdeľovaním 

pozornosti 
- dobrou pracovnou disciplínou k plneniu povinností pristupuje zodpovedne 

a svedomito, chápe význam celoţivotného vzdelávania, zvyšovania kvalifikácie, 
- primeraným spôsobom získavať , kriticky hodnotiť, triediť a vyuţívať informácie 

o javoch a procesoch, ktoré sú významné na utváranie názorov a postojov človeka, 
občana a odborníka, 

- schopnosťou samostatne myslieť, cieľavedome a rozváţne konať, aplikovať získané 
vedomosti a zručnosti v praxi, iniciatívne a samostatne riešiť úlohy na pracovisku, 
pracovať v tíme, samopodnikaní, získavať a vyuţívať informácie v pracovnej činnosti, 
ďalej sa vzdelávať a konať v zhode so zásadami demokratickej spoločnosti. Má 
osvojené morálne normy spoločenského správania a primerane sa nimi riadi. Má 
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primerané sebavedomie, dokáţe prijímať kritiku i sám konštruktívne a vecne kritizovať 
nedostatky, 

- dobrými medziľudskými vzťahmi a svoj vzťah k spolupracovníkom si utvára na 
princípoch vzájomného porozumenia a ohľaduplnosti. Chápe vzťah a význam dialógu 
medzi ľuďmi a závaţnosť uplatňovania všeľudských morálnych noriem. 
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4.6.7 UĆEBNÝ PLÁN UČEBNÉHO ODBORU 2964 2 CUKRÁR 

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP 
 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola obchodu a sluţieb, Ul.Z. Kodálya 765,924 47 Galanta 

Názov ŠkVP Sluţby 

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

Kód a názov učebného odboru 2964 2 cukrár    

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺţka štúdia 3 roky 

Forma štúdia Denná 

iné vyučovací jazyk – slovenský 

Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program 

Vzdelávacie oblasti 
Obsahové štandardy 

Minimálny počet týţdenných 
vyučovacích hodín celkom 

Vyučovací predmet Počet týţ. vyučovacích 
hodín celkom 

Disponibilné hodiny 

Jazyk a komunikácia 12,5 Všeobecné vzdelávanie – povinné predmety 30  

Zdokonaľovanie jazykových vedomostí a zručnosti  
 

3,5 

 
 
Slovenský jazyk a literatúra 

 
 

6 

 
2 Komunikácia a slohová výchova 

Práca s textom a získavanie informácií 

Rečové zručnosti  
 

9 

 
 
Nemecký jazyk 

 
 

9 

 
 
 
 
 

Jazykové prostriedky 

Komunikačné situácie 

Poznatky o krajinách študovaného jazyka 

Rečové zručnosti  
 

0 

 
Základy druhého cudzieho jazyka 

  

Jazykové prostriedky 

Komunikačné situácie 

Poznatky o krajinách študovaného jazyka 

Človek, hodnoty a spoločnosť  2    

Etická výchova/Náboţenská výchova  1 Etická výchova/Náboţenská výchova 1  

Človek v ľudskom spoločenstve  
 

1 

 
 
Občianska náuka  

 
 

1 

 

Človek ako občan 

Človek a právo 

Človek a ekonomika 

Človek a príroda 1    

Biologické a ekologické vzdelávanie   
Ekológia  

  

Základy ekológie 

Človek a ţivotné prostredie 

Základy biológie  Biológia   

Mechanika    
 
Fyzika  

  

Termika 

Elektrina a magnetizmus 

Vlnenie a optika 

Fyzika atómu 

Vesmír 

Všeobecná chémia   
Chémia 

 
1 

 

Anorganická chémia 

Organická chémia 

Biochémia  

Matematika a práca s informáciami 1    

Operácie s reálnymi číslami   
 
 

 
 
 

 

Výrazy a ich úprava 

Riešenie rovníc a nerovníc 
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Funkcie    

   
Matematika  

 
3 

 
2  

Planimetria 

Výpočet povrchov a objemov telies 

Práca s údajmi  Informatika 3 3 

Zdravie a pohyb 6    

Zdravie, telo a poruchy zdravia   
Telesná a športová výchova 

 
6 

 

Zdravý ţivotný štýl 

Pohybová výkonnosť a zdatnosť 

Športové činnosti pohybového reţimu 

Ekonomické vzdelávanie 3 Odborné vzdelávanie – povinné predmety 69,5  

Základné ekonomické pojmy   
 
 
 
Ekonomika  

 
 
 
 

3 

 

Podnikanie a podnikateľ 

Podnik, majetok podniku a hospodárenie podniku 

Peniaze, mzdy, dane a poistné 

Zamestnanci  

Medzinárodný trh práce 

Voľba povolania     
 Osobný manaţment  

Pracovné právo  

Bezpečnosť práce 

Komunikácia  2    

Základné pojmy   
Komunikácia 

 
0 

 

Získavanie informácií 

Poskytovanie informácií 

Elektronická komunikácia 

Technické a technologické vzdelávanie 9   8 

Základné technické a technologické pojmy  Technológia 10  

Suroviny a materiál Suroviny 5  

Základné technologické postupy Odborné kreslenie 2  

Stroje a zariadenia  2  

Praktická príprava 47,5    

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci    
 
 
Odborný výcvik 

 
 
 

47,5 

 

Pracovné činnosti vo výrobných, obchodných, odbytových strediskách a strediskách sluţieb 

Pracovné stroje, zariadenia a inventár výrobných, obchodných, odbytových stredísk a stredísk sluţieb 

Príprava finálnych produktov 

Základné pravidlá spoločenského správania 

Administratívne práce v prevádzke 

Disponibilné hodiny 15 Voliteľné predmety 0  

     

   

   

   

   

   

CELKOM 99  99,5 15 

Ochrana človeka a prírody  Ochrana človeka a prírody 45  

Teoretická príprava    

Praktický výcvik    

Telovýchovno-výcvikový kurz 

Plávanie   Telovýchovno-výcvikový kurz 70  

Lyţovanie    
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Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola obchodu a sluţieb 
Ul. Z. Kodálya č. 765,  924 47  Galanta 

Názov ŠkVP Sluţby 

Kód a názov  ŠVP 29 Potravinárstvo  

Kód a názov učebného odboru 2964 2 cukrár    

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺţka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy štátna 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Kategórie a názvy 
vyučovacích predmetov 

Počet týţdenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. 3. Spolu 

Všeobecnovzdelávacie 
predmety 

12 10 8 30 

slovenský jazyk a literatúra a) 2 2 2 6 

anglický jazyk  a) - - - - 

nemecký jazyk a) 3 3 3 9 

občanska náuka  - 1 - 1 

etická výchova/náboţenská 
výchova a) 

1 - - 1 

chémia 1 - - 1 

matematika a) 2 1 - 3 

informatika a) 1 1 1 3 

telesná a športová výchova d) 2 2 2 6 

Odborné predmety 21,5 23 25 69,5 

ekonomika - 1 2 3 

technológia 3 3 4 10 

suroviny 2 2 1 5 

Odborné kreslenie 1 1 - 2 

Stroje a zaradenia 0,5 1 0,5 2 

odborný výcvik a), f) 15 15 17,5 47,5 

Voliteľné predmety e) 0 0 0 0 

     

     

     

     

     

     

Spolu 33,5 33 33 99,5 

Účelové kurzy     

Ochrana človeka a prírody i) 12 12 21 45 

Telovýchovno-výcvikový kurz j) 35 35  70 

 
Prehľad vyuţitia týţdňov  

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 ai.)  

7 6 6 

Účasť na odborných akciách - 1 - 

Spolu týţdňov 40 40 37 

29  
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Poznámky k učebnému plánu:  

  

a) Trieda sa môţe deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy. 

b) Predmety etická výchova/náboţenská výchova sa vyučujú podľa záujmu ţiakov v skupinách 
najviac 20 ţiakov minimálne v rozsahu 1 týţdennej vyučovacej hodiny v 1. ročníku. Predmety nie 
sú klasifikované, na vysvedčení a v katalógovom liste ţiaka sa uvedie „absolvoval/-a“.  

c) Predmet Občianska náuka sa v učebných odboroch  realizuje minimálne v rozsahu 1 týţdennej 
vyučovacej hodine v 1 ročníku. Predmet je klasifikovaný.  

d) Predmet telesná výchova moţno vyučovať 1 hodinu týţdenne aj v popoludňajších hodinách 
a spájať ju do viachodinových celkov. Súčasťou vyučovania môţe byť aj týţdenný výchovno-
výcvikový kurz v 1. a/alebo druhom ročníku.   

e)    Ţiaci si môţu podľa záujmu a potrieb vybrať 2 voliteľné predmety v 1. ročníku, 1 alebo 2 
voliteľné predmety v 3 ročníku. Na štúdium voliteľných predmetov moţno vytvárať skupiny ţiakov 
z rôznych tried alebo ročníkov. Klasifikujú sa predmety 2. cudzí jazyk a špeciálna obsluha. 
Ostatné voliteľné predmety sú neklasifikované. Na vysvedčení a v katalógovom liste ţiaka sa 
uvedie „absolvoval/-a“.  

f)    Odborný výcvik sa realizuje podľa súčasne platnej legislatívy v rozsahu minimálne 1520 hodín 
za  štúdium, čo je podmienkou vykonania záverečnej skúšky.  

g)    Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie 
poţadovaných praktických zručností a činností formou cvičení (v laboratóriách, dielňach, 
odborných učebniach, cvičných firmách a pod.) a odborného výcviku. Na cvičeniach a odbornom 
výcviku sa môţu ţiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci a na hygienické poţiadavky podľa platných predpisov. Počet ţiakov na jedného majstra 
odbornej výchovy je stanovený  platnou legislatívou.   

h)    Ţiaci v kaţdom ročníku absolvujú exkurzie (1 aţ 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie, 
upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou 
výchovno-vzdelávacieho procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet 
najviac súvisí s obsahom exkurzie.  

i) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania ţiakov učebných odborov stredných odborných škôl 
v SR je učivo „Ochrana človeka a prírody“. Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami 
a samostatným kurzom na ochranu človeka a prírody. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku 
priamo v teréne. Samostatný kurz je organizovaný v 3. ročníku a  je súčasťou plánu práce školy.  

j) V 1. a 2. ročníku je súčasťou vyučovania týţdenný telovýchovno-výcvikový kurz. Účelové kurzy 
sa realizujú v rámci sedemtýţdňovej časovej rezervy v školskom roku. Plavecký výcvik sa 
realizuje 5 dní (7 hodín denne) v 1. ročníku. Lyţiarsko-výcvikový kurz sa organizuje v rozsahu 5 
dní (7 hodín denne) v 2. ročníku.  

k) Záverečná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy. 
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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       

občianska náuka        

etická/náboţenská  výchova       

chémia       

matematika       

aplikovaná informatika       

telesná a športová výchova       

Povinné odborné predmety   

ekonomika       

technológia       

suroviny       

Odborné kreslenie       

Stroje a zaradenia       

odborný výcvik a), f)       

       

       

       

Voliteľné predmety  

       

       

       

       

       

       

Účelové kurzy  

Ochrana človeka a prírody       

Telovýchovno-výcvikový kurz       

Kľúčové kompetencie predstavujú spoločne uplatňované zásady a pravidlá pri vybraných postupoch, metódach 
a formách práce, pri organizovaní rôznych slávnostných alebo výnimočných príleţitostí, akcií alebo  aktivít, mali 
by podporovať a rozvíjať aktivitu, tvorivosť, zručnosť, učenie ţiaka. Výchovné a vzdelávacie stratégie (ďalej len 
„VVS“) nie sú formulované ako ciele, konkrétne metódy, postupy, pokyny alebo predpokladané výsledky ţiakov, 
ale predstavujú spoločný postup, prostredníctvom ktorého by učitelia doviedli ţiakov k vytváraniu alebo ďalšiemu 
rozvoju kľúčových kompetencií.  

VVS sú v našom školskom vzdelávacom programe stanovené pre kaţdý vyučovací predmet a pre vybrané 
kľúčové kompetencie tak, ako to ukazuje tabuľka. Táto stratégia bola odsúhlasená všetkými predmetovými 
komisiami na škole.   
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4.6.8 MATERIÁLNE PODMIENKY 

Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na ulici Zoltána Kodálya 765 v Galante. 
Normatív vybavenosti dielní, odborných učební, tried a pracovísk praktického vyučovania je v súlade 
s Normatívom MŠ SR základného vybavenia pracovísk praktického vyučovania pre učebný odbor 
2964 2 cukrár.  

Kapacita školy: 

Školský manaţment: 
- kancelária riaditeľa školy,   
- kancelária pre zástupcov riaditeľa školy pre TV,  
- kancelária pre zástupcu riaditeľa školy pre  OV, 
- kancelária pre sekretariát, 
- kabinet pre výchovného poradcu, 
- zasadacia miestnosť pre pedagogickú radu, 

Pedagogickí  zamestnanci školy: 
- zborovňa pre pedagogických pracovníkov,  
- kabinety  pre učiteľov, 
- triedy pre teoretické a odborné vyučovanie ţiakov 
- telocvičňa a posilňovňa 

Nepedagogickí zamestnanci školy: 
- kancelárie pre ekonómov a správcu, bezpečnostného technika a hospodára  
- príručný sklad s odkladacím priestorom,  
- dielňa, 
- kotolňa, 
- sklad učebníc 
- archív,  

Ďalšie priestory: 
- školská jedáleň  
- hygienické priestory (WC, sprchy), sociálne zariadenia, šatne 
- sklady učebných pomôcok a didaktickej techniky 
- sklady náradia, strojov a zariadení 
- sklady materiálov, surovín a polotovarov 
- kniţnica 
 

Makrointeriéry: 

- školská budova 
- školský dvor 
- školské ihrisko 

Pracovisko praktického vyučovania : Z. Kodálya č. 775  ( 10 min. od školy ) 
- Kabinet pre MOV 
- Šatne pre dievčatá /2/ 
- Šatne pre chlapcov /2/ 
- Odborné  triedy /2/ 
- Kotolňa 
- Dielňa pre l. ročník, 
- Dielňa pre2. a 3. ročník  
- Sklady pre suroviny, materiál, polotovary 
- Chladiace zariadenie ( chladiaci box ) 
- Hygienické zariadenia (WC) 

Vyučovacie interiéry 

- klasické triedy - učebne pre teoretické vyučovanie /24/ 
- odborná učebňa informatiky /3/ 
- odborná učebňa jazykov /3/ 
- odborná učebňa techniky administratívy /2/ 
- odborná učebňa pre stolovanie /2/ 
- odborná učebňa pre technológiu prípravy pokrmov /2/ 
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- odborná učebňa etickej výchovy 
- telocvičňa  

Vyučovacie exteriéry 

- školské ihrisko 
 

4.6.9 PERSONÁLNE PODMIENKY 

 Poţiadavky na manaţment školy, ktorý realizuje školský vzdelávací program je 
v súlade s poţiadavkami odbornej a pedagogickej spôsobilosti a s kvalifikačnými 
predpokladmi, ktoré sú nevyhnutné pre výkon náročných riadiacich činnosti podľa 
platných predpisov. 

 Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov 
všeobecnovzdelávacích predmetov, ktorí realizujú školský vzdelávací program je 
v súlade s platnými   predpismi.  Plnenie ďalších kvalifikačných predpokladov 
potrebných pre výkon zloţitejších, zodpovednejších a náročnejších pedagogických 
činnosti sa riadi platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú súlad 
všetkých vzdelávacích a výchovných činností s cieľmi vzdelávania v danom učebnom 
odbore v súlade so štátnym vzdelávacím program. Práva a povinnosti pedagogických 
zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich pedagogickej činnosti 
v rámci platných predpisov.      

Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov odborných predmetov, ktorí 
realizujú školský vzdelávací program je v súlade s platnými predpismi. Plnenie ďalších kvalifikačných 
predpokladov potrebných pre výkon zloţitejších, zodpovednejších a náročnejších pedagogických 
činnosti sa riadi platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú súlad všetkých 
vzdelávacích a výchovných činností s cieľmi vzdelávania v danom učebnom odbore 

 v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Práva a povinnosti pedagogických 
zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich pedagogickej činnosti v rámci 
platných predpisov.      

 Odborná a pedagogická spôsobilosť majstrov odborného výcviku, ktorí realizujú školský 
vzdelávací program je v súlade s platnými predpismi. Plnenie ďalších kvalifikačných 
predpokladov potrebných pre výkon zloţitejších, zodpovednejších a náročnejších 
pedagogických činnosti sa riadi platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú 
súlad všetkých vzdelávacích a výchovných činností s cieľmi vzdelávania v danom učebnom 
odbore v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Práva a povinnosti pedagogických 
zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich pedagogickej činnosti v rámci 
platných predpisov.      

 Odborná spôsobilosť nepedagogických zamestnancov (ekonóm, správca, školník, 
upratovačky a pod.), ktorí sa podieľajú na realizácii školského vzdelávacieho programu je 
v súlade s platnými   predpismi.  Práva a povinnosti nepedagogických zamestnancov sú 
zabezpečené a naplňované po dobu ich činnosti v rámci platných predpisov.      

 Plnenie poţiadaviek poradenskej činnosti sa riadi platnými predpismi. Výchovný poradca je 
pedagogický zamestnanec, ktorého poslaním je poskytovanie odbornej psychologickej 
a pedagogickej starostlivosti ţiakom, rodičom a pedagogickým zamestnancom školy. Prácu 
výchovného poradcu usmerňujú metodické, pedagogické a psychologické centrá. Práca 
výchovného poradcu a dodrţiavanie všeobecne záväzných platných predpisov v oblasti 
výchovného poradenstva podlieha kontrolnej činnosti zo strany zriaďovateľa strednej školy.  
Ďalšie práva a povinnosti výchovných poradcov vymedzujú vnútorné predpisy školy (pracovný 
poriadok, vnútorný poriadok školy, vnútorný mzdový predpis a pod.).  

4.6.10 ORGANIZAČNÉ PODMIENKY 

 Plnenie stanovenej miery vyučovacej a výchovnej povinnosti vyplýva z platnej legislatívy 
a rámcového učebného plánu štátneho vzdelávacieho programu. Rámcové rozvrhnutie 
obsahu vzdelávania v školských vzdelávacích programoch vychádza zo ŠVP. Stanovené 
vzdelávacie oblasti a ich minimálne počty hodín boli v tomto programe dodrţané a sú 
preukázateľné. Vzdelávanie a príprava ţiakov je organizovaná ako trojročné štúdium.  

 Teoretické a praktické vzdelávanie a príprava sú obmieňané po týţdni. Vyučovanie začína 
o 8,00 hodine a odborný výcvik začína o 7.00 hod. Organizácia školského roka sa riadi podľa 
pedagogicko-organizačných pokynov v danom školskom roku. 
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 Plnenie  školskej legislatívy vzhľadom na organizáciu a priebeh školského vzdelávacieho 
programu vo väzbe na teoretické vyučovanie a odborný výcvik je v súlade.  Výchovno-
vzdelávací proces sa riadi Zákonom o výchove a vzdelávaní (školský zákon).  

 Odborný výcvik sa vyučuje  v rozsahu stanovenom v učebnom pláne vykonáva sa na 
odlúčenom pracovisku praktického vyučovania. Výučba prebieha pod vedením majstrov 
odborného výcviku Odlúčené pracovisko praktického vyučovania má vybavenie pracoviska 
podľa Normatívu základného vybavenia MŠ SR. Odborný výcvik nadväzuje na teoretické 
vyučovanie. Realizuje sa v 6 – 7 hodinových celkoch kaţdý druhý týţdeň v päťdňových 
intervaloch. Delenie skupín stanovuje platná legislatíva.  

 Vzdelávanie a príprava sa riadi podľa Školského poriadku. Zabezpečuje jednotnosť v celom 
výchovno-vzdelávacom procese. Upravuje pravidlá správania sa ţiakov v teoretickom  a 
praktickom vyučovaní. Obsahuje tieţ práva a povinnosti ţiakov. Školský poriadok je súčasťou 
Organizačného poriadku školy a Pracovného poriadku školy a riadi sa podľa nich. Ţiaci sa 
oboznamujú so Školským poriadkom, s BOZP a PO kaţdý rok na prvej vyučovacej hodine 
prvý deň školského roka. Táto skutočnosť je zaznamenaná  v triednych knihách a v denníku 
odborného výcviku.  

 Na začiatku kaţdého školského roka sú plánované stretnutia s rodičmi prvákov, na ktorých sa 
zoznamujú s učiteľmi, s rodičmi ţiakov v triede, získavajú informácie o škole, o jej štýle práce, 
organizácii vyučovania a odborného výcviku, metódach a prostriedkoch hodnotenia, 
plánovanými aktivitami na škole a s osobitnými predpismi odborného výcviku. Sú oboznámení 
s ich povinnosťami, právami a postupmi, školským poriadkom. Zároveň majú moţnosť prezrieť 
si  školu.   

 Hodnotenie a klasifikácia ţiakov sa riadi Metodickým usmernenia č. 15/2006- R a je súčasťou 
školského vzdelávacieho programu. O všetkých kritériách hodnotenia a výchovných 
opatreniach sú rodičia i ţiaci vopred informovaní. 

 Ukončovanie štúdia a organizácia záverečnej skúšky sa riadi platným legislatívnym 
predpisom. Záverečná skúška sa skladá z písomnej, praktickej a ústnej časti. Úspešní 
absolventi získajú výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške a absolventi s výborným 
prospechom aj certifikát s medzinárodnou platnosťou.  

 Kurzy, exkurzie, športové akcie sa organizujú podľa platných predpisov a moţností školy 
počas školského roka. Kurzy nevyhnutné pre výkon povolania  vyplývajúce z kompetencií 
(profilu) absolventa  sa môţu vykonávať aj ako súčasť odborného výcviku. Kurz na ochranu 
človeka a prírody sa organizuje  priebeţne počas roka skupinovou formou  v 6 – 7 hodinových 
celkoch vo všetkých ročníkoch. Telovýchovný výcvikový kurz podľa podmienok  v regióne  
školy moţno   organizovať ako lyţiarsky kurz  skupinovou formou, najlepšie v 1. ročníku.  

 Organizácia exkurzií je súčasťou praktického a teoretického vyučovania a zameriavajú sa na  
poznávanie nových výrobných zariadení, nových výrobných technológií, nových materiálov, 
ekologických stavieb, odpadových technológií, na výstavy a prezentácie  nových výrobkov. 
Exkurzie sa vykonávajú v rozsahu minimálne 1 vyučovací deň s pedagogickým dozorom  
a počtom ţiakov v zmysle platných predpisov.  Odborný obsah  exkurzií  vyplýva z obsahu 
učebných osnov odboru  štúdia   a plánuje sa v ročných plánoch práce školy. 

 Spolupráca s rodičmi sa realizuje predovšetkým prostredníctvom triednych učiteľov na 
triednych ZRPŠ, prostredníctvom výchovného poradcu, manaţmentu školy a jednotlivých  
vyučujúcich všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov, majstrov odborného výcviku 
osobnou komunikáciou s rodičmi, prípadne zákonnými zástupcami ţiakov.  

 Súťaţe a prezentácia zručností a odborných spôsobilostí v učebných  odboroch na školskej 
úrovni sa organizuje formou jednoduchých triednych súťaţí u ţiakov 3. ročníkov ako spoločný 
výstup teoretického a praktického vyučovania. Určí sa  obsah, rozsah, úroveň, kritéria 
hodnotenia, forma práce a prezentácia s prípadným prístupom verejnosti. Ţiaci sa môţu 
zúčastňovať aj na súťaţiach  a prezentáciách vo svojom odbore na regionálnej, národnej 
a medzinárodnej úrovni.  

 

 
Podmienky bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 

Vytváranie podmienok  bezpečnej a hygienickej práce je organickou súčasťou celého vyučovacieho 
procesu, osobitne odborného výcviku. Postupuje sa podľa platných predpisov, predpisov HACCP, 
nariadení, vyhlášok, noriem a pod.  Priestory, v ktorých prebieha teoretické a praktické vyučovanie 
musia zodpovedať platným právnym a hygienickým predpisom, vyhláškam, technickým normám.  
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Škola zabezpečuje všetky technické a organizačné opatrenia na elimináciu všetkých rizík spojených 
najmä s odborným výcvikom. Učitelia, MOV, ţiaci a rodičia sú podrobne s týmito rizikami oboznámení. 
Riziká, ktoré sa nedajú eliminovať sú čiastočne riešené osobnými ochrannými prostriedkami. Ich 
pouţívanie sa dôsledne kontroluje.  

Problematika bezpečnosti a hygieny práce je podrobne popísaná v pracovnom poriadku školy, ako aj 
BOZP je súčasťou školského poriadku. Ţiaci ju musia ovládať a rešpektovať. Vnútorný poriadok školy 
je verejne prístupný v priestoroch školy a na pracoviskách. Prevádzkový poriadok má kaţdý úsek 
školy vypracovaný na vlastné podmienky. Škola má spracovanú Metodickú osnovu vstupného  
školenia bezpečnosti práce, dodrţiavania osobnej hygieny a protipoţiarnej ochrane pre ţiakov 
a učiteľov. Ţiaci sú s predpismi podrobne oboznámení a poučení vţdy v úvodných hodinách 
jednotlivých predmetov a na odbornom výcviku vţdy pri prechode z jedného pracoviska na druhé. Na 
odbornom výcviku sa ţiaci zoznamujú s návodmi na obsluhu jednotlivých strojov, prístrojov 
a zariadení a prevádzkovými bezpečnostnými predpismi. Záznam o školení sa zaznamenáva do 
zápisníka BOZP. Obsahom školenia sú aj predpisy protipoţiarnej ochrany a normy BOZP pouţívané 
v odbore cukrár.  

  

  

4.6.11 PODMIENKY VZDELÁVANIA ŢIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI        
POTREBAMI V UČEBNOM ODBORE 2964 2 CUKRÁR 

 

 
Názov a adresa školy Stredná odborná škola obchodu a sluţieb 

Ul. Z. Kodálya č. 765,  924 47  Galanta 

Názov školského vzdelávacieho programu Sluţby 

Kód a názov ŠVP 29 Potravinárstvo 

Kód a názov učebného odboru 2964 2 cukrár 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺţka štúdia 3 roky 

Forma štúdia  denná 
 
 

Integrácia ţiakov 

Na základe odporučenia pracovníkov pedagogicko – psychologických poradní a dorastového lekára 
škola vzdeláva aj integrovaných ţiakov, ak inak ich zdravotný stav zodpovedá zdravotným 
poţiadavkám pre zvolené odbory. Ţiaci na základe vypracovaného posudku psychológa postupujú vo 
vyučovaní v odporučených predmetoch podľa individuálneho programu. Úľavy sa týmto ţiakom  
uznávajú aj pri vykonávaní akýchkoľvek skúšok predĺţením času na vypracovanie zadanej práce. 
 

Integrácia ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Tento vzdelávací program je otvorený pre ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Sú to ţiaci, 
ktorí spĺňajú nasledujúce kritériá: 

1. ţiak pochádza z rodiny, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny je najviac vo 
výške ţivotného minima, 

2. aspoň jeden zákonný zástupca ţiaka (rodič) je dlhodobo nezamestnaný, alebo mŕtvy 
3. najvyššie ukončené vzdelanie rodičov je základné, alebo aspoň jeden z rodičov nemá ukončené 

základné vzdelanie, 
4. neštandardné bytové a hygienické podmienky rodiny, 
5. vyučovací jazyk školy je iný, neţ jazyk , ktorým hovorí dieťa doma.    

V našich podmienkach školy sa venujeme aj problémom s rómskym etnikom, so snahami o ich 
integráciu do nášho občianskeho a profesionálneho ţivota. V celom vyučovacom procese 
pripravujeme týchto ţiakov za normálnych vyučovacích podmienok, sú zaradení do normálneho 
vyučovania bez osobitných úľav. 

Integrácia a vzdelávanie nadaných ţiakov 

Škola vytvára v súlade so svojim profilom aj podmienky pre rozvoj nadaných ţiakov. Výchova a 
vzdelávanie mimoriadne nadaných ţiakov patrí vo všeobecnosti za veľmi efektívne, ţiaduce a to tak 
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zo spoločenského, individuálneho ľudského hľadiska, ako aj z hľadiska ekonomického, návratnosti 
investovaného času a finančných prostriedkov. Osobitne aj v našom odbore čašník a kuchár je 
ţiaduce podchytiť nadaných ţiakov a systematicky s nimi pracovať. Pritom nemusí ísť len o podporu 
mimoriadne intelektovo nadaných ţiakov, ale aj ţiakov nadaných manuálne, prakticky, ktorí vynikajú 
svojimi vedomosťami, zručnosťami, záujmom, kreativitou, výsledkami práce a zaslúţia si výnimočnú 
pedagogicko-psychologickú starostlivosť pri rozvíjaní svojho špecifického nadania. Pre mimoriadne 
nadaných ţiakov sme pripravili tieto úpravy: 

 ţiaci budú integrovaní do beţných tried (nebudeme zriaďovať osobitné triedy, nepokladáme to 
za dobrý výchovný moment), 

 v prípade mimoriadnych podmienok a situácii pripravíme individuálne učebné plány 
a vzdelávací program, ktorý by im eventuálne umoţnil ukončiť učebný odbor aj skrátenom 
čase ako je daný týmto vzdelávacím programom, 

 škola v spolupráci so zamestnávateľmi bude riešiť ich zamestnanecké príleţitosti, 
 všetci ţiaci bez výnimky (aj beţní ţiaci) budú dodrţiavať školský poriadok.   
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4.6.12 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ŢIAKOV V UČEBNOM ODBORE  
2964 2 CUKRÁR 

 
 

Názov a adresa školy Stredná odborná škola obchodu a sluţieb 
Ul. Z. Kodálya č. 765,  924 47  Galanta 

Názov školského vzdelávacieho programu Sluţby 

Kód a názov ŠVP 29 Potravinárstvo 

Kód a názov učebného odboru 2964 2 cukrár 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺţka štúdia 3 roky 

Forma štúdia  denná 
 

 
Stredná odborná škola obchodu a sluţieb povaţuje vnútorný systém kontroly a hodnotenia ţiakov za 
najvýznamnejšiu kategóriu celého procesu. Naším cieľom je poskytovať ţiakovi spätnú väzbu, 
prostredníctvom ktorej získava informácie o tom, ako danú problematiku zvláda, ako dokáţe 
zaobchádzať s tým, čo sa naučil, v čom sa zlepšil a v čom má ešte nedostatky. Hodnotenie ţiaka 
vychádza z jasne stanovených cieľov a konkrétnych kritérií, ktorými sa dá jeho výkon zmerať. Preto 
neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia musí byť aj konkrétne odporúčanie alebo rada, ako má ţiak ďalej 
postupovať, aby svoje nedostatky odstránil.  Kontrolu vyučovacieho procesu budeme orientovať na 
skúšanie a hodnotenie ţiakov.  
Hodnotenie a klasifikácia ţiakov sa riadi Metodickým usmernenia č. 15/2006- R a je súčasťou 
školského vzdelávacieho programu.  

Skúšanie 

Počas skúšania budeme preverovať, čo ţiak vie a čo má vedieť,  ako sa má zlepšiť v porovnaní sám 
so sebou alebo s kolektívom – zisťujeme stupeň dosiahnutia cieľov vyučovacieho procesu. Pri skúšaní 
vyuţijeme širokú škálu rôznych spôsobov a postupov – individuálne, frontálne, skupinovo, priebeţne 
alebo súhrne po ukončení tematického celku alebo na konci školského roka, ústne, písomne 
(didaktické testy, písomné cvičenia a úlohy, projekty, a pod.). Skúšaním budeme preverovať výkon 
ţiaka z hľadiska jeho relatívneho výkonu (porovnáme výkon ţiaka s výkonmi ostatných ţiakov) alebo 
individuálneho výkonu (porovnáme jeho súčasný výkon s jeho prechádzajúcim výkonom).  Dôleţitou 
súčasťou skúšania je aj formatívne hodnotenie, ktoré povaţujeme za významnú súčasť motivácie 
ţiaka do jeho ďalšej práce, za súčasť spätnej väzby medzi učiteľom a ţiakom. 

Hodnotenie 

Cieľom hodnotenie ţiaka v škole je poskytnúť ţiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako 
ţiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky a kde má rezervy. Súčasťou hodnotenia je tieţ 
povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.  

Hodnotenie ţiakov budeme vyjadrovať rôznymi formami: slovom, percentom, známkou. V rámci 
hodnotenia budeme preverovať výsledky činnosti ţiakov podľa určených kritérií. Niektoré kritériá budú 
všeobecne platné pre všetky predmety, špecifické výkony ţiakov budú hodnotené podľa stanovených 
kritérií hodnotenia.   

Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia ţiaka je aj jeho správanie, prístup a postoje. Hodnotenie nikdy 
nesmie viesť k zniţovaniu dôstojnosti, sebadôvery a sebaúcty ţiaka.  

 

 Pravidlá hodnotenia ţiakov 

Naša škola v rámci hodnotenia výkonov svojich ţiakov vychádza zo všeobecných kritérií a štandardov, 
organizačných a metodických postupov na overenie dosiahnutých vedomostí a získaných zručností.  

1. Hodnotenie zameriavame a formulujeme pozitívne. 
2. Ţiak sa hodnotí podľa miery splnenia daných kritérií. 
3. Známka z vyučovacieho predmetu nezahŕňa hodnotenie správania ţiaka. 
4. Vyučujúci klasifikujú iba prebrané a precvičené učivo. 
5. Ţiak má dostatok času na učenie, precvičovanie a upevnenie učiva. 
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6. Podklady pre hodnotenie a klasifikáciu získava vyučujúci hlavne: sledovaním výkonov 

a pripravenosti ţiaka na vyučovanie, rôznymi druhmi písomných prác, analýzou výsledkov 
rôznych činnosti ţiakov, konzultáciami s ostatnými vyučujúcimi a podľa potreby 
s psychologickými a sociálnymi pracovníkmi. 

7. Pri klasifikácii pouţíva vyučujúci platnú klasifikačnú stupnicu. 
8. Výsledky ţiakov posudzuje učiteľ objektívne. 
9. V predmete, v ktorom vyučujú viacerí učitelia, je výsledný stupeň klasifikácie stanovený po 

vzájomnej dohode. 
10. Písomné práce sú ţiakom oznámené vopred, aby mali dostatok času na prípravu. 

Pri hodnotení ţiakov počas jeho štúdia jednotlivých predmetov sa podľa povahy 
predmetu zameriavame predovšetkým na:  

 Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou teoretického zamerania. 
 Hodnotíme hlavne ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia poţadovaných poznatkov, kvalitu, 

rozsah získaných spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri 
riešení teoretických a najmä praktických úloh, pri výklade a hodnotení spoločenských 
a prírodných javov a zákonitostí. Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho logika, samostatnosť 
a tvorivosť, aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o tieto činnosti a vzťah k týmto činnostiam, 
výstiţnosť a odborná jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, kvalita výsledkov 
činností, osvojené metódy samostatného štúdia.  

 Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú pouţívať nasledovné všeobecné kritériá 
hodnotenia: 

 Ţiak: 

- Uplatnil osvojené poznatky, fakty, pojmy, definície, zákonitostí, vzťahy a zručnosti pri 
riešení teoretických a praktických úloh, pri vysvetľovaní a hodnotení spoločenských 
a prírodných javov. 

- Preukázal kvalitu a rozsah získaných vedomostí vykonávať poţadované intelektuálne 
a motorické činnosti. 

- Prezentoval kvalitu myslenia, predovšetkým jeho logiku, samostatnosť a tvorivosť. 
- Mal aktívny prístup, záujem a vzťah k daným činnostiam. 
- Preukázal presný, výstiţný, odborný a jazykovo správny ústny a písomný prejav. 
- Preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností. 
- Si osvojil účinné metódy a formy štúdia. 

 Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou praktického zamerania. 
 Hodnotí sa vzťah k práci, pracovnému kolektívu a praktickým činnostiam, osvojenie 

praktických zručností a návykov, ovládania účelných spôsobov práce, vyuţívanie získaných 
teoretických vedomostí v praktických činnostiach, aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva 
v praktických činnostiach, kvalita výsledkov činnosti, organizácia vlastnej práce a pracoviska, 
udrţiavanie poriadku na pracovisku, dodrţiavanie predpisov a bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci, HACCP a PO, starostlivosť o ţivotné prostredie, hospodárne vyuţívanie surovín, 
materiálov a energie a šetrné zaobchádzanie s náradím a vybavením pracovísk . 

 Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú pouţívať nasledovné všeobecné kritériá 
hodnotenia: 

 Ţiak: 

- Si osvojil praktické zručností a návyky a ich vyuţitie. 

- Preukázal vzťah k práci, pracovnému kolektívu, pracovným činnostiam, aktivitu, 
samostatnosť a tvorivosť. 

- Preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností. 
- Zvládol efektívne spôsoby práce a organizáciu vlastnej práce ako aj pracoviska, udrţiaval 

na pracovisku poriadok. 
- Dodrţiaval predpisy o BOZP, PO a HACCP a starostlivosť o ţivotné prostredie. 
- Hospodárne vyuţíval suroviny, materiál, energiu, prekonal prekáţky v práci. 
- Zvládol obsluhu, šetrné zaobchádzanie a údrţbu zariadení, pouţívaných prístrojov, 

nástrojov a náradia, prekonal prekáţky v práci. 
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Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou výchovného zamerania. 

 
 Hodnotíme hlavne tvorivosť a samostatnosť prejavu, osvojenie potrebných vedomostí 

a zručností, ich tvorivú aplikáciu, poznávanie zákonitostí daných činností a ich uplatňovanie vo 
vlastnej činnosti, kvalitu prejavu, vzťah ţiaka k činnostiam a jeho záujem o tieto činnosti, 
estetické vnímanie, prístup k umeleckému dielu a estetike spoločnosti, rešpekt k tradíciám, 
kultúrnemu a historickému dedičstvu našej krajiny, aktívne zapojenie sa do kultúrneho diania 
a športových akcií.  

 Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú pouţívať nasledovné všeobecné kritériá 
hodnotenia: 

 Ţiak: 

- Preukázal tvorivosť a samostatnosť prejavu. 
- Si osvojil potrebné vedomostí, skúseností, činností a ich tvorivú aplikáciu.  
- Prezentoval poznatky o zákonitostiach daných činností a uplatnil ich vo vlastnej činnosti. 
- Preukázal kvalitu prejavu. 
- Preukázal vzťah a záujem o dané činnosti. 
- Prezentoval estetické vnímanie, svoj prístup k umeleckému dielu a skomentoval estetické 

reakcie spoločnosti. 

Súčasťou hodnotenia má byť aj sebahodnotenie ţiakov, ich schopnosť posúdiť svoju 
vlastnú prácu, vynaloţené úsilie, osobné moţnosti a rezervy. Sebahodnotenie budeme orientovať 
na rozvoj kľúčových kompetencií a na očakávané vzdelávacie výstupy v danom vyučovacom 
predmete. 

a) Sebahodnotenie kľúčových kompetencií 

Pri sebahodnotení kľúčových kompetencií ţiak vyplňuje po predchádzajúcej konzultácii 
s učiteľom a rodičmi Hodnotiaci dotazník. Dotazník je orientovaný na všetky oblasti kľúčových 
kompetencií, ktoré sú uvedené v tomto vzdelávacom programe. Hodnotenie sa realizuje 2 x 
do roka (1. štvrťrok, 3. štvrťrok). Jednotlivé poloţky dotazníka vypracujú predmetové komisie 
v spolupráci s výchovnou poradkyňou a/alebo so sociológom. Vyjadrenia ţiaka môţe doplniť 
učiteľ alebo rodič. Hodnotenie učiteľ komentuje ústne.  

V dotazníku ţiak pouţíva nasledovné vyjadrenia: 

 vţdy, celkom samostatne, občas s pomocou, 

 väčšinou, väčšinou samostatne, občas s pomocou, 

 takmer vţdy, skoro samostatne, s malou pomocou, 

 niekedy samostatne, niekedy potrebujem pomoc, 

 potrebujem pomoc, pretoţe potom sa mi darí aj samostatne, 

 zriedka, takmer vţdy potrebujem pomoc a radu, 

 zatiaľ sa mi nedarí a pod. 

Príklady z pripravovaných dotazníkov sú napr.: 

Ako mi ide učenie? 

 Učím sa sústredene a samostatne. 

 Plánujem  a organizujem si vlastné učenie. 

 Vyhľadávam a triedim informácie potrebné k učeniu. 

 Vyhodnocujem výsledky svojej práce. 

 Hľadám rôzne moţnosti riešenia problému. 
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Ako viem komunikovať? 

 Dodrţiavam dané pravidlá komunikácie. 

 Vie počúvať druhých ľudí. 

 Aktívne diskutujem a argumentujem. 

 Pouţívam rôzne druhy neverbálnej komunikácie. 

Ako spolupracuje s druhými? 

 Aktívne pracujem v skupine. 

 Pomáham, podporujem a ocením druhých. 

 Dokáţem poţiadať o pomoc. 

 Rešpektujem osobnosť druhého. 

 Viem ukončiť prácu v skupine. 

b) Sebahodnotenie vzdelávacích výstupov  

Ţiak má moţnosť zamyslieť sa nad svojou prácou, vedomosťami a zručnosťami, ale aj 
postojmi a vlastnosťami. Zvaţuje svoje pozitíva a negatíva, uvaţuje nad, kde sa dopustil chýb, 
aké sú príčiny jeho problémov, ako ich môţe odstrániť a ako môţe s nimi naďalej pracovať. 
Učitelia - vyučujúci si pripravia Hodnotiaci dotazník a kritériá hodnotenia. Týmto spôsobom sa 
budeme usilovať viesť ţiakov k hodnoteniu vlastného pokroku v danom predmete. Ţiak touto 
formou vyjadruje, čo sa za určité obdobie naučil, v čom sa zdokonalil, v čom by sa chcel 
zlepšiť. Hodnotenie sa realizuje 2 x do roka (1. štvrťrok, 3. štvrťrok). Jednotlivé poloţky 
dotazníka vypracujú predmetové komisie v spolupráci s výchovnou poradkyňou a/alebo so 
sociológom. Hodnotenie učiteľ komentuje ústne. Iná formu, ktorú chceme odskúšať je 
písomné zhodnotenie vlastnej aktivity a práce ţiakom. Ţiaci budú pouţívať techniku voľného 
písania. Písomné hodnotenie sa píše na triednickej hodine, učiteľ je nestranný. Pri 
vyhodnotení učiteľ pouţije primeraný komentár (dodrţiava pedagogickú etiku) iba so ţiakom 
samotným, nikdy pred triedou. Hodnotenie písomné a dotazníkom môţe ţiak následne 
vyhodnotiť spolu s rodičmi napr. doma. 

  

Hodnotíme nasledovné: 

- Prácu v škole: pripravenosť na vyučovanie, aktívne zapojenie sa do výučby, prezentácia 
vedomosti, zručnosti a kompetencii. 

- Vzdelávacie výstupy: podľa kritérií hodnotenia 
- Domácu prípravu: formálne a podľa kritérií hodnotenia. 
- Práce žiakov:  didaktické testy, písomné práce, úlohy, eseje, cvičenia, praktické cvičenia, 

projekty, skupinové projekty, prípadové štúdie, laboratórne cvičenia, prezentácie, súťaţe, 
hry, simulácie a situačné štúdie, výrobky, činnosti, a pod. 

- Správanie: v škole, na verejnosti, spoločenských aktivitách, odbornom výcviku, 
súťaţiach, výstavách a pod. 

 

Obdobie hodnotenia: 

- Denne. 
- Mesačne.  
- Štvrťročne.  
- Polročne. 
- Ročne. 

 

Ukončenie štúdia 

Po ukončení štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú formulované 
výkonovými štandardmi v kompetenčnom profile absolventa nášho školského vzdelávacieho 
programu. Stravovacie sluţby formou záverečnej skúšky. Cieľom záverečnej skúšky je overenie 
komplexných vedomostí a zručností, ako sú ţiaci pripravení pouţívať nadobudnuté kompetencie pri 
výkone povolaní a odborných činností na ktoré sa pripravovali. 
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Záverečná skúška je zásadným vzdelávacím výstupom  sumatívneho hodnotenia našich 
absolventov. Vykonaním ZS získajú naši absolventi na jednej strane odbornú kvalifikáciu 
a kompetenciu vykonávať 

pracovné činnosti v danom povolaní a na druhej strane majú moţnosť ďalšieho vzdelávania na 
vyššom stupni. Získaný výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške potvrdzuje v plnom rozsahu ich 
dosiahnuté kompetencie – odbornú kvalifikáciu.  

ZS pozostáva z týchto častí v nasledujúcom poradí: 

 písomná časť, 

 praktická časť, 

 ústna časť. 

Jednotlivé časti záverečnej skúšky (ZS) budú vychádzať z kompetencií schváleného školského 
vzdelávacieho programu, pričom ich obsah bude koncipovaný tak, aby ţiak mal moţnosť 
preukázať naplnenie kritérií hodnotenia.  

Cieľom písomnej časti ZS je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov vychádzajúcich 
z cieľových poţiadaviek štátneho vzdelávacieho programu. 

Cieľom praktickej časti ZS je overiť úroveň osvojených zručností a spôsobilostí ţiakov a ich 
schopností vyuţiť získané teoretické poznatky a vedomosti pri riešení konkrétnych praktických 
úloh komplexného charakteru. 

Cieľom ústnej časti ZS je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov.  

ZS pozostáva z komplexných tém s aplikáciou na učebný odbor 2964 2 cukrár. Podrobnosti 
o ZS sú upravené platnými predpismi MŠ SR a OPK SR.  

Témy záverečnej skúšky 

Témy ZS pripravujú predmetové komisie. Ich príprava sa bude riadiť platnými predpismi 
o záverečnej skúške a kriteriálneho hodnotenia výkonov.     

Bude formulovaná v podobe konkrétnej úlohy/činnosti. Má svoju profilovú a aplikačnú časť. 
Profilová časť témy  ZS  sa orientuje na stanovenie prioritných výkonov, ktoré sú určené v rámci 
profilových predmetov. 

 Aplikačná časť ZS uvádza všetky dôleţité väzby a súvislosti, ktoré dopĺňajú profilovú časť. 

Škola bude uplatňovať pri tvorbe tém na záverečné skúške nasledujúce pravidlá:  

 vychádzať z výkonových štandardov kompetenčného profilu absolventa učebného odboru 
2964 2 cukrár    

 uplatňovať hľadisko akumulácie vedomostí viacerých odborných predmetov obsahovo 
príbuzných,  

 vychádzať  z  rozsiahlejších tematických celkov viacerých odborných predmetov (komplexnosť 
obsahu vzdelávania), 

 umoţniť a podporiť vyuţitie všetkých podporných učebných zdrojov (pomôcky, písomné 
materiály, informácie a údaje, atď.) pre splnenie danej témy,  

 umoţniť preverenie schopnosti ţiaka vyuţívať vedomosti a intelektuálne schopnosti získané 
počas štúdia na posúdenie konkrétneho odborného problému, ktorý je daný v téme ZS, 

 dodrţiavať pravidlo zrozumiteľnosti, konzistentnosti a komplexnosti tak, aby náročnosť, vecný 
a časový  rozsah tém boli pre ţiaka optimálne, primerané a zvládnuteľné na danom stupni 
vzdelania, 

 svoje podtémy a ich formulácia musí byť  jasná, jednoznačná, v logickom slede od riešenia 
jednoduchého problému k zloţitejšiemu javu v závislosti od problému alebo situácie, ktoré sa 
majú v téme ZS riešiť. Podtémy sú aplikačného charakteru a dopĺňajú informácie, ktoré ţiak v 
priebehu štúdia odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov daného učebného odboru 
získal.  

Hodnotenie vzdelávacích výstupov 

Bude zaloţené na kritériách hodnotenia. Vymedzenie prostriedkov a postupov hodnotenia bude 
spracované ku kaţdej téme. Konkretizácia tém vrátane špecifických kritérií hodnotenia, 
prostriedkov a postupov hodnotenia ako aj organizačné a metodické pokyny budú spracované 
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v priebehu posledného ročníka štúdia a budú osobitným dokumentom školy, ktorý bude dopĺňať 
náš školský vzdelávací program. Jeho súčasťou bude aj kontrolný list a protokol o výkone 
absolventa.   

Pre hodnotenie ústneho prejavu pri preverovaní vedomostí sú stanovené nasledovné všeobecné 
kritériá: 

 

Stupeň 
hodnotenia 

Kritériá hodnotenia ústneho prejavu (prezentácia prejavu) 
 

Výborn
ý  

 Kontaktoval sa s poslucháčmi. 
 Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná a správna. 
 Príklady boli vhodné a dobre zvolené. 
 Slovná zásoba bola výrazovo bohatá. 
 Ovláda poznatky, fakty, pojmy, zákonitosti a chápe vzťahy medzi nimi. 
 Správne pouţíva odbornú terminológiu. 
 Dĺţka prejavu bola primeraná. 
 Prejav bol výzvou k diskusii. 

Chválit
ebný  

 Kontaktoval sa s poslucháčmi. 
 Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná s menšími podnetmi učiteľa. 
 Príklady boli vhodné a dobre zvolené. 
 Slovná zásoba bola výrazovo bohatá. 
 Ovláda poznatky, fakty, pojmy, zákonitosti a chápe vzťahy medzi nimi. 
 Pouţíval odbornú terminológiu bez podstatných nedostatkov. 
 Dĺţka prejavu bola primeraná a mala spád. 

Dobrý   Čiastočne sa kontaktoval s poslucháčmi. 
 Prejav nemal výraznú hlavnú myšlienku. 
 Príklady boli uplatnenie iba niekedy. 
 V ovládaní poznatkov, faktov, pojmov, zákonitostí má nepodstatné 

medzery 
 Slovná zásoba bola postačujúca. 
 Pouţíval odbornú terminológiu bez podstatných nedostatkov. 
 Dĺţka prejavu bola primeraná. 

Dostat
očný  

 Minimálne sa kontaktoval s poslucháčmi. 
 V celistvosti, presnosti, úplnosti osvojenia poţadovaných vedomostí má 

závaţné medzery  
 Ústny prejav má závaţné nedostatky , hlavná myšlienka bola nevýrazná. 
 Slovná zásoba bola malá, pouţívanie odbornej terminológie slabé. 
 Dĺţka prejavu nezodpovedala téme. 

Nedost
atočný  

 Chýbal kontakt s poslucháčmi. 
 Prejav nebol presvedčivý, dostatočne zrozumiteľný. 
 Chýbala hlavná myšlienka. 
 Chýbali príklady. 
 V celistvosti, presnosti, úplnosti osvojenia poţadovaných vedomostí má 

závaţné a značné nedostatky a chyby, chyby si nevedel opraviť ani 
s pomocou učiteľa. 

 Slovná zásoba a pouţívanie odbornej terminológie bolo veľmi slabé 
 Zmysel vystúpenia nebol jasný. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pre hodnotenie výsledkov praktického vyučovania, pri preverovaní praktických vedomostí a 
zručností sú stanovené nasledovné všeobecné kritériá: 
 

Stupeň 
hodnotenia 

Kritériá hodnotenia ústneho prejavu (prezentácia prejavu) 
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Výborný   Sústavne prejavuje kladný vzťah k práci a praktickým činnostiam 
 Pracovná činnosť bola po celú dobu jasná a správne zvolená 
 Zvolil správny a efektívny postup, vybral právne stroje a pracovné 

pomôcky 
 Práca bola zvolená vhodne a dobre, podľa technologických postupov  
 Pohotovo, samostatne a tvorivo vyuţíva teoretické vedomosti v praxi. 
 Bezpečne ovláda postupy a spôsoby práce, dodrţiava predpisy BOZP 

a HACCP, hospodárne vyuţíva stroje, suroviny, materiál a energiu 
 Ovláda prácu s materiálovými spotrebnými normami, účelne si 

organizuje vlastnú prácu, udrţuje pracovisko, stroje, zariadenia a 
pomôcky v poriadku 

 Samostatne uplatňuje získané vedomosti, zručnosti a návyky v praxi 
 Pripravil kvalitný výrobok, previedol kvalitnú činnosť 
 Slovná zásoba bola výrazovo bohatá, správne pouţíva odbornú 

terminológiu 

Chválite
bný  

 Prejavuje kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam 
 Pracovná činnosť bola v podstate po celú dobu jasná, v podstate 

správna. 
 V podstate zvolil správny postup, vybral právne stroje a pracovné 

pomôcky 
 Práca bola zvolená celkom vhodne a dobre, podľa technologických 

postupov  
 Samostatne, ale menej tvorivo, s menšou istotou vyuţíva teoretické 

vedomosti v praxi. 
 V podstate ovláda postupy a spôsoby práce, dodrţiava predpisy BOZP 

a HACCP, hospodárne vyuţíva stroje, suroviny, materiál a energiu 
 Nevyskytujú sa podstatné chyby pri ovládaní práce s materiálovými 

spotrebnými normami, účelne si organizuje prácu, udrţuje pracovisko, 
stroje, zariadenia a pomôcky v poriadku 

 Samostatne s menšími nedostatkami uplatňuje získané vedomosti, 
zručnosti a návyky v praxi 

 V podstate pripravil kvalitný výrobok, v podstate previedol kvalitnú 
činnosť 

 Vyjadroval sa celkom výstiţne a súvisle, pouţíval odbornú terminológiu 
bez podstatných nedostatkov  

Dobrý   Prejavuje vzťah k práci a praktickým činnostiam prevaţne kladne, 
s menšími výkyvmi 

 Pri pracovnej činnosti sa dopúšťal chýb, je málo pohotový a menej 
samostatný 

 Pri postupoch a spôsoboch práce sa dopúšťa nezávaţných chýb, stroje 
a pracovné pomôcky vyberal s pomocou  

 Práca bola zvolená s nedostatkami, podľa technologických postupov  
 Menej samostatne, ale menej tvorivo, s menšou pomocou vyuţíva 

teoretické vedomosti v praxi. 
 Menej účelne ovláda postupy a spôsoby práce, dodrţiava predpisy 

BOZP a HACCP, menej účelne vyuţíva stroje, suroviny, materiál a 
energiu 

 Vyskytujú sa podstatné chyby pri ovládaní práce s materiálovými 
spotrebnými normami, menej účelne si organizuje prácu, udrţuje 
pracovisko, stroje, zariadenia a pomôcky v poriadku 

 Menej samostatne s väčšími nedostatkami uplatňuje získané 
vedomosti, zručnosti a návyky v praxi 

 V podstate pripravil výrobok s niţšou kvalitou, v podstate previedol 
činnosť s niţšou kvalitou 

 Prekáţky v práci zvláda s častou pomocou. Slovná zásoba bola 
postačujúca, pouţíval postačujúcu odbornú terminológiu  

Dostato
čný  

 Pracuje bez záujmu a vzťahu k práci a praktickým činnostiam 
 Pri pracovnej činnosti potrebuje sústavnú pomoc 
 Pri postupoch a spôsoboch práce sa dopúšťa závaţných chýb, stroje 

a pracovné pomôcky vyberá len s pomocou  



 

 200 

  
Školský vzdelávací program - Sluţby  

 

 Práca bola zvolená s nedostatkami, prevedená nesprávne, 
s nedostatkami v technologických postupoch 

 Nesamostatne, málo tvorivo, s pomocou vyuţíva teoretické vedomosti  
 Veľmi málo ovláda postupy a spôsoby práce, s medzerami ovláda 

predpisy BOZP a HACCP, málo vie vyuţívať stroje, suroviny, materiál a 
energiu 

 Dopúšťa sa závaţných chýb pri práci s materiálovými spotrebnými 
normami,  prácu si organizuje so závaţnými nedostatkami, pracovisko, 
stroje, zariadenia a pomôcky udrţiava len s pomocou 

 S väčšími nedostatkami uplatňuje získané vedomosti a zručnosti v 
praxi 

 Pripravil výrobok s nízkou kvalitou, previedol činnosť s nízkou kvalitou 
 Prekáţky v práci zvláda len pomocou. Slovná zásoba bola malá, 

pouţívanie  odbornej terminológie slabé 

Nedosta
točný  

 Neprejavuje záujem o prácu, nemá vzťah k pracovným činnostiam 
 Nevie vyuţívať ani s pomocou pracovné stroje a zariadenia 
 Pri postupoch a činnostiach je ťaţkopádny, vykazuje závaţné chyby 
 Nezvláda pracovné činnosti a správny výber pomôcok a náradia 
 Dopúšťa sa závaţných chýb pri práci s odbornou literatúrou a nevie si 

zorganizovať prácu ani s pomocou 
 Výsledky práce sú nedostatočné, pripravil nepodarok, činnosť 

nezvládol 

  

  

Materiálne a priestorové podmienky pre vykonanie záverečnej skúšky  

Budú konkretizované v rámci prípravy tém pre záverečné skúšky. Budú v súlade so 
štandardom, ktorý predpisuje ŠVP a doplnený podľa podmienok a špecifík učebného odboru 2964 
2 cukrár.   

Klasifikácia  je výsledkom komplexného hodnotenia vedomostí, zručností a návykov ţiaka.  
Základom na pridelenie klasifikačného stupňa sú známky, čiţe zaradenie ţiaka alebo jeho výkonu 
do niektorej výkonnostnej skupiny. Vymedzenie klasifikačných stupňov sa opiera o hodnotenie 
podľa výkonových kritérií. 

Stupne prospechu a celkový prospech 

Prospech ţiaka je v jednotlivých vyučovacích predmetoch klasifikovaný týmito stupňami: 

1 – výborný 
2 – chválitebný 
3 – dobrý 
4 – dostatočný 
5 – nedostatočný 

Správanie ţiaka je klasifikované týmito stupňami: 

1 – veľmi dobré 
2 – uspokojivé 
3 – menej uspokojivé 
4 – neuspokojivé  

Ţiak na konci prvého a druhého polroku je hodnotený takto: 

- Prospel s vyznamenaním 
- Prospel veľmi dobre 
- Prospel 
- Neprospel 

Ţiak je neklasifikovaný, ak jeho absencia v danom predmete prekročila 30% celkovej dochádzky 
/riaditeľ školy môţe odsúhlasiť skúšku na doplnenie klasifikácie/. Ţiak je neklasifikovaný aj 
v prípade, ak vyučujúci nemá dostatok podkladov na uzatvorenie klasifikácie. O tejto skutočnosti 
musí byť informovaný riaditeľ školy. Ak je ţiak neklasifikovaný, nedostane vysvedčenie, iba výpis 
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z katalógového listu. O dodatočnej klasifikácii rozhoduje riaditeľ školy v zmysle platnej legislatívy. 
Záverečná skúška sa môţe opakovať v zmysle právnych predpisov. 

Ak má ţiak alebo jeho zákonný zástupca pochybnosti o správnosti hodnotenia, môţe poţiadať 
riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie ţiaka. Na základe kritérií hodnotenia sa uskutoční 
preskúšanie ţiaka do 14 dní od doručenia jeho ţiadosti prípadne v termíne po vzájomnej dohode 
medzi ţiakom a riaditeľom školy. Komisionálne skúšky prebiehajú v súlade s právnymi predpismi. 

Opravné skúšky určuje riaditeľ školy v súlade s právnym predpisom.    

Výchovné opatrenia 

Patria sem pochvaly, napomenutia triedneho učiteľa, pokarhanie triedneho učiteľa, pokarhanie 
riaditeľa školy, podmienečné vylúčenie zo štúdia, vylúčenie zo štúdia. Akékoľvek výchovné 
opatrenie musí byť okamţite oznámené v písomnej forme rodičom alebo zákonným zástupcom 
ţiaka. Opatrenie sa zaznamenáva do katalógového listu ţiaka. Neuvádza sa na vysvedčení.  

Klasifikácia a hodnotenie ţiakov so ŠVVP sa robí s prihliadnutím na stupeň poruchy. Vyučujúci 
rešpektujú odporučenia psychologických vyšetrení ţiaka a uplatňujú ich pri klasifikácii a hodnotení 
správania ţiaka. Vyberajú vhodné a primerané spôsoby hodnotenia vrátane podkladov na 
hodnotenie. Uplatňujú také formy a spôsoby skúšania, ktoré zodpovedajú schopnostiam ţiaka 
a nemajú negatívny vplyv na ich rozvoj a psychiku. Volia taký druh prejavu, v ktorom má ţiak 
predpoklady preukázať lepšie výkony.  

 

 

4.7 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V UČEBNOM 
ODBORE 6444 2 ČAŠNÍK,SERVÍRKA A 6445 2 KUCHÁR 

 

Názov a adresa školy Stredná odborná škola obchodu a sluţieb 
Ul. Z. Kodálya č. 765,  924 47  Galanta 

Názov školského vzdelávacieho programu Sluţby 

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

Kód a názov učebného odboru 6444 2  čašník, servírka 
6445 2  kuchár, kuchárka 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺţka štúdia 3 roky 

Forma štúdia  denná 
 

4.7.1 POPIS ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

Príprava v školskom vzdelávacom programe Stravovacie sluţby v učebnom odbore 6444 2 čašník, 
servírka a 6445 2  kuchár, kuchárka zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie. Teoretické vyučovanie 
je organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku 
na pracoviskách praktického vyučovania a zmluvných pracoviskách a to v školskej jedálni pri ZSŠO a 
S, vo firma PEDRAZZOLI Galanta, na pracovisku v  Nemocnici Galanta, SOU Galanta, v Reštaurácii 
Taverna Galanta, v školskej jedálni pri  Gymnáziu Galanta, vţdy pod vedením majstrov odborného 
výcviku a individuálne na nasledovných pracoviskách: Reštaurácia Romantik Dolná Streda, 
Minipresso Sereď, YPS Šaľa, Wilson bar Šaľa  a ďalšie. Trojročný odbor štúdia je koncipovaný 
homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre úsek obsluhy a prípravy jedál so všeobecným 
prehľadom o celej oblasti stravovacích sluţieb a so základnými predpokladmi pre výkon obchodno-
podnikateľských aktivít.  

Predpokladom pre prijatie do učebného odboru je úspešné ukončenie základnej školy a zdravotné 
poţiadavky kladené na uchádzačov o štúdium. Pri prijímaní na štúdium sa zohľadňuje aj prospech 
a správanie sa uchádzača na základnej škole. Konkretizácia kritérií na prijímacie skúšky vrátane 
bodového hodnotenia sú stanovené kaţdoročne pedagogickou radou školy.   

Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových 
kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti ţiaka. Všeobecná zloţka vzdelávania 
vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je 
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vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho 
odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v beţných situáciách spoločenského 
a pracovného styku v cudzom jazyku. Ţiaci sa tieţ oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, 
základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy 
matematiky, chémie a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní 
je príprava zameraná na oblasť ekonomiky, spoločenskej komunikácie, zloţenia a skladovania 
potravín, výţivy, stolovania, technológie prípravy pokrmov a pod. V rámci odborného výcviku ţiaci 
získavajú teoretické a praktické zručnosti na úseku obsluhy a prípravy jedál podľa najnovších  
poţiadaviek HACCP. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti ţiaka, na formovanie ich 
osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.  

Škola vo výučbovej stratégii uprednostňuje tie vyučovacie metódy, ktoré vedú k harmonizácii 
teoretickej a praktickej prípravy tak pre profesionálny ţivot, ako aj pre ţivot v spoločnosti a medzi 
ľuďmi. Výučba je orientovaná na uplatnenie autodidaktických metód (samostatné učenie a práca) 
hlavne pri riešení problémových úloh, tímovej práci a spolupráci. Uplatňujú sa metódy dialogické 
slovné formou účelovo zameranej diskusie alebo brainstormingu, ktoré naučia ţiakov premýšľať a  
komunikovať s rôznymi  ľuďmi na báze ľudskej slušnosti a ohľaduplnosti. Poskytujú ţiakom priestor na 
vytvorenie si vlastného názoru zaloţeného na osobnom úsudku. Vedú ţiakov k odmietaniu 
populistických praktík a extrémistických názorov. Učia ich chápať zloţitosť medziľudských vzťahov 
a nevyhnutnosť tolerancie. Metódy činnostne zameraného vyučovania (praktické práce) sú 
predovšetkým aplikačného a heuristického typu (ţiak poznáva reálny ţivot, vytvára si názor na 
základe vlastného pozorovania a objavovania), ktoré im pomáhajú pri praktickom poznávaní reálneho 
sveta a ţivota.  

Aj keby boli vyučovacie metódy tie najlepšie, nemali by šancu na úspech bez pozitívnej motivácie 
ţiakov, tzn. vnútornej potreby ţiakov vykonávať konkrétnu činnosť sú tou najdôleţitejšou oblasťou 
výchovno-vzdelávacieho procesu. Preto naša škola kladie veľký dôraz na motivačné činitele – 
zaraďovanie hier, súťaţí, simulačných a situačných metód, riešenie konfliktových situácií, verejné 
prezentácie prác a výrobkov a pod. Uplatňované metódy budú konkretizované na úrovni učebných 
osnov jednotlivých predmetov. Metodické prístupy sú priebeţne vyhodnocované a modifikované podľa 
potrieb a na základe skúseností vyučujúcich učiteľov.   

Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na Ul. Z. Kodálya 765 v Galante. Praktická 
príprava prebieha pod vedením majstrov odborného výcviku v školskej jedálni na Ul. Z. Kodálya  765  
a na pracoviskách  Nemocnica Galanta, SOU na Ul. Eszterházyovcov v Galante, Reštaurácia Taverna 
Galanta, Školská jedáleň Gymnázium Galanta, Firma Pedrazzoli Galanta, reštaurácia Romantik Dolná 
Streda a individuálne pod vedením inštruktorov na pracoviskách schválených vedením školy.  

Kľúčové, všeobecné a odborné kompetencie sú rozvíjané priebeţne 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. 

Školský vzdelávací program Stravovacie sluţby je určený pre uchádzačov s dobrým zdravotným 
stavom.  Pri práci so ţiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje s ohľadom 
na odporučenie špeciálnych pedagógov a psychológov vo vzťahu na individuálne potreby ţiaka, 
stupeň a typ poruchy, úroveň kompenzácie poruchy a moţnosti školy.  

Učebný odbor 6444 2  čašník, servírka nie je vhodný pre ţiakov s mentálnym postihnutím, váţnymi 
poruchami zraku a sluchu a váţnym telesným postihnutím. Dôleţitá je schopnosť jednať s ľuďmi, 
trpezlivosť, kultivovaný zjav a vystupovanie, počtárske schopnosti, dobrá pamäť a sluch, poţaduje sa 
obratnosť prstov, rúk a schopnosť učiť sa cudzie jazyky. Pre tento odbor sa vyţaduje zdravotný 
preukaz. 

Učebný odbor 6445 2 kuchár, kuchárka nie je vhodný pre ţiakov s mentálnym postihnutím, 
s váţnymi poruchami zraku a váţnym telesným postihnutím. Kuchár pracuje v prostredí vyšších teplôt 
a potravinových aróm a vôní. Poţaduje sa obratnosť prstov a rúk, chuťové a čuchové rozlišovacie 
schopnosti. Vyţaduje sa zdravotný preukaz. 

Činnosť školy v oblasti spoločenského a kultúrneho ţivota je veľmi bohatá a pestrá nielen pri aktivitách 
súvisiacich s činnosťou školy, ale aj v mimoškolskej oblasti. Ţiaci svoje odborné vedomosti a zručnosti 
budú prezentovať na mnohých gastronomických akciách, ktoré organizuje škola, súkromní 
podnikatelia, hotely a gastronomické firmy. Týchto aktivít sa zúčastnia aj majstri odborného výcviku vo 
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forme pedagogického dozoru. V rámci pomoci a ochrany ţivotného prostredia sa ţiaci zapoja do 
separácie odpadu. Veľké mnoţstvo záujmových krúţkov (jazykové, športové a iné) ponúkajú našim 
ţiakom efektívne vyuţívať svoj voľný čas.  

Hodnotenie a klasifikáciu vypracujeme podľa klasifikačného poriadku a podľa Metodického 
usmernenia č. 15/2006-R zo 7.6.2006. Výsledky ţiakov sa hodnotia priebeţne na základe kritérií, 
s primeranou náročnosťou a pedagogickým taktom. Podklady pre hodnotenie sa získavajú sústavným 
sledovaním výkonu ţiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, rôznymi metódami a prostriedkami 
hodnotenia, analýzou činnosti ţiaka, konzultáciami s ostatnými učiteľmi, vrátane výchovného poradcu, 
rozhovormi so ţiakom, jeho rodičmi, ale aj s majstrami odborného výcviku a inštruktormi praktickej 
prípravy. Pri hodnotení sa vyuţívajú kritériá hodnotenia na zabezpečenie jeho objektivity. Ţiaci sú 
s hodnotením oboznámení.     

 

4.7.2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŠTÚDIU 

Kód a názov učebného odboru: 6444 2 čašník, servírka a 6445 2  kuchár, kuchárka 

 

Dĺţka štúdia: 3 roky 
 
 

Forma štúdia: 
 

denná 
 
 

Nevyhnutné vstupné poţiadavky na 
štúdium:  

- podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o 
prijímacom konaní na stredné školy, 

- zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium. 

Spôsob ukončenia štúdia:  
 
 

záverečná skúška 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:  
 
 

vysvedčenie o záverečnej skúške 
výučný list 
certifikát 

Poskytnutý stupeň vzdelania:  
 
 

Stredné odborné vzdelanie 
ISCED 3C 

Moţnosti pracovného uplatnenia 
absolventa: 

čašník, servírka: 
v pracovných pozíciách v pohostinstve, gastronómii, cestovnom ruchu 
ako  čašník, servírka, hlavný čašník,  barman, prevádzkar, vedúci 
zmeny, skladník, vedúci závodu spoločného stravovania, súkromný 
podnikateľ v oblasti cestovného ruchu a spoločného stravovania 
kuchár, kuchárka: 
v pracovných pozíciách v pohostinstve, gastronómii, cestovnom ruchu 
ako kuchár, šéf kuchár, skladník, vedúci zmeny, súkromný podnikateľ 
v oblasti  spoločného stravovania 
 

Nadväzná odborná príprava (ďalšie 
vzdelávanie):  

Študijné odbory nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných 
učebných odborov nadväzujúcich na predchádzajúci odbor štúdia – 
úplné stredné odborné vzdelania na úrovni ISCED 3A 

4.7.3 ORGANIZÁCIA VÝUČBY 

Príprava v školskom vzdelávacom programe Stravovacie sluţby v učebnom odbore 6444 2  čašník, 
servírka a 6445 2 kuchár, kuchárka zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Výučba je 
organizovaná v týţdňových cykloch – strieda sa jeden týţdeň teoretického vyučovania a jeden týţdeň 
odborného výcviku.  

Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy na Ul. Z. Kodálya 765, Galanta.  
Všeobecná zloţka 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 beţných 
situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Ţiaci sa tieţ oboznamujú s vývojom 
ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. 
Osvojujú si základy matematiky, chémie a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. 
V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť ekonomiky, spoločenskej komunikácie, 
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zloţenia a skladovania potravín, výţivy, stolovania, technológie prípravy pokrmov a pod. V rámci 
odborného výcviku ţiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti na úseku obsluhy a prípravy jedál. 
Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti ţiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych 
vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.  

Praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku v školskej jedálni pri ZSŠO a S a na 
pracoviskách  Nemocnica Galanta, SOU Galanta, Reštaurácia Taverna, Školská jedáleň  Gymnázium 
Galanta, Firma Pedrazzoli Galanta, reštaurácia Romantik Dolná Streda, kde OV prebieha pod 
vedením majstrov odborného výcviku a individuálne na  pracoviskách schválených vedením školy. Tu  
sú za odbornú prípravu zodpovední inštruktori. 

Uvedené zariadenia spoločného stravovania sú základom odbornej prípravy ţiakov v týchto učebných 
odboroch. Prevádzkové podmienky v uvedených zariadeniach umoţnia ţiakom podieľať sa na výrobe, 
príprave a distribúcii pokrmov a nápojov pre školské a podnikové stravovanie, hotových a minútkových 
jedál pre širokú verejnosť, vrátane beţnej a príleţitostnej obsluhy pri rôznych gastronomických 
podujatiach a  aktivitách školy. Prípravu jedál a obsluhu stravníkov zabezpečujú ţiaci pod vedením 
majstrov odborného výcviku alebo inštruktorov praktickej prípravy.  

Pri zabezpečovaní stravovania pre verejnosť si ţiaci osvojujú: 

 v učebnom odbore 6444 2  čašník, servírka potrebné návyky v komunikácii s hosťami 
a klientmi, v prijímaní a uvádzaní hostí, v prijímaní objednávok, servírovaní jedál a nápojov, v 
príprave a v  aranţovaní miestností, úprave a aranţovaní stolov na dennú prevádzku 
a slávnostné prestieranie, ako aj návyky v skladovaní, ošetrovaní a podávaní nápojov, 
vyúčtovaní s hosťom a úprave pracoviska po odchode hosťa 

 v učebnom odbore 6445 2  kuchár, kuchárka potrebné návyky v zostavovaní jedálnych 
lístkov a poradia pokrmov, v príprave a  úprave produktov, v aranţovaní a úprave 
polotovarov, v ošetrovaní pracovných pomôcok, náradia a vybavenia, osvojujú si postupy pri  
zisťovaní nákladov na výrobky a podmienky správneho skladovania surovín. 

Ďalšie odborné zručnosti ţiaci získavajú pri rôznych spoločenských podujatiach buď na jednotlivých 
pracoviskách praktického vyučovania, v reštauráciách pri komerčných objednávkach alebo v rámci 
praktických laboratórnych cvičení. Dôvodom takejto organizácie je skutočnosť,  aby si ţiaci precvičili 
a vyskúšali aj také zručnosti, situácie a javy, ktoré sa v beţnej praxi vyskytujú zriedkavo.  Tieto 
vyučovacie aktivity prebiehajú pod dozorom majstrov odborného výcviku. Ţiaci v priebehu štúdia sa 
dostanú na rôzne pracoviská praktického vyučovania, nakoľko ich podľa preraďovacieho plánu v 
mesačných cykloch striedame.  

Trojročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre úsek obsluhy 
alebo prípravy jedál so všeobecným prehľadom o celej oblasti stravovacích sluţieb a so základnými 
predpokladmi pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít. 

Polročne so ţiakmi jednotlivých profesií prevádzame praktické skúšky, ktoré vlastne preukazujú 
skutočné vedomosti a získané praktické zručnosti ţiakov.   

Záverečná skúška sa koná v súlade s platnými predpismi a pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ 
SR za spoluúčasti obchodnej a priemyselnej komory SR.  

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

4.7.4 ZDRAVOTNÉ POŢIADAVKY NA ŢIAKA 

Na prijatie do učebného odboru, 6444 2 čašník servírka môţu byť prijatí uchádzači s dobrým 
zdravotným stavom. Uchádzači nesmú trpieť predovšetkým: 

 prognosticky závaţným ochorením obmedzujúcim funkcie horných končatín (porucha hrubej 
a jemnej motoriky), 

 prognosticky závaţným ochorením funkcie nosného a pohybového systému (ochorenia chrbtice, 
ploché nohy, vybočenie kolien, stav po kongenitálnej luxácii bedier), 

 prognosticky závaţným ochorením dýchacích ciest, srdcovými a cievnymi ochoreniami (varixy), 

 prognosticky závaţným ochorením koţe horných končatín, 

 prognosticky závaţnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndrómov 
a kolapsových stavov vzhľadom k predpokladanej obsluţnej práci, 

 psychickými chorobami (alkoholizmus, toxikománia, nervové choroby,  

 prognosticky závaţnými ochoreniami oka, a sluchu 
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 bez závaţnejšej chyby reči 

 endokrinnými ochoreniami a imúnnodeficitnými stavmi,  

 chronickými chorobami pečene. 
 
 

Na prijatie do učebného odboru 6445 2  kuchár, kuchárka môţu byť prijatí uchádzači s dobrým 
zdravotným stavom. Uchádzači nesmú trpieť predovšetkým: 

 prognosticky závaţným ochorením obmedzujúcim funkcie horných končatín (porucha hrubej 
a jemnej motoriky), 

 prognosticky závaţným ochorením funkcie nosného a pohybového systému (ochorenia chrbtice, 
ploché nohy, vybočenie kolien, stav po kongenitálnej luxácii bedier), 

 prognosticky závaţným ochorením dýchacích ciest, srdcovými a cievnymi ochoreniami (varixy), 

 prognosticky závaţným ochorením koţe horných končatín, 

 prognosticky závaţnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndrómov 
a kolapsových stavov vzhľadom k predpokladanej obsluţnej práci, 

 psychickými chorobami (alkoholizmus, toxikománia, nervové choroby, 

 prognosticky závaţnými ochoreniami oka, a sluchu, 

 ochorenia obehovej sústavy a ľadvín, poruchy termoregulácie 

 endokrinnými ochoreniami a imúnnodeficitnými stavmi,  

 chronickými chorobami pečene. 
  

Pred prijatím do odboru je potrebné vyšetrenie na bacilonosičstvo. Uchádzač musí mať platný 
zdravotný preukaz. Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov posúdi a písomne potvrdí dorastový lekár, 
v prípade zmenenej pracovnej schopnosti aj posudková komisia sociálneho zabezpečenia.   

 

4.7.5 POŢIADAVKY NA BEZPEČNOSŤ A HYGIENU PRI PRÁCI 

Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a protipoţiarnej ochrany. Výchova k bezpečnej a zdravie 
neohrozujúcej práci vychádza po dobu štúdia z poţiadaviek platných právnych a ostatných predpisov 
(zákonov, nariadení vlády SR, vyhlášok, technických predpisov, predpisov HACCP a slovenských 
technických noriem). Tieto poţiadavky sa musia vzťahovať k výkonu konkrétnych činností, ktoré sú 
súčasťou prípravy na povolanie. Poţiadavky sa musia doplniť informáciami o rizikách moţného 
ohrozenia, ktorým sú ţiaci pri 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 záťaţ organizmu a pod.).  

Priestory pre vyučovanie musia zodpovedať svojimi podmienkami poţiadavkám stanovených 
v zdravotníckych predpisoch (hygienické poţiadavky na priestory, prevádzka školských zariadení, 
bezpečná prevádzka, pouţívanie strojov, prístrojov, zariadení  a pod.). Nácvik a precvičovanie činností 
musí byť v súlade s poţiadavkami, ktoré upravujú prácu pre mladistvých (napr. Zákonník práce) 
v súlade s podmienkami, ktoré umoţňujú mladistvým výnimku vykonávať zakázané práce z dôvodu 
prípravy na povolanie.  

Základnými podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa rozumie: 

 dôkladné a preukázateľné oboznámenie ţiakov s predpismi o BOZP, HACCP, školským 
poriadkom,  protipoţiarnymi predpismi a  technologickými postupmi a predpismi, 

 pouţívanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipoţiarnym 
predpisom, 

 pouţívanie ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov, 

 vykonávanie stanoveného dozoru na pracoviskách ţiakov, pričom sa vymedzia stupne dozoru 
nasledovne: 

 práca pod dozorom si vyţaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej dozorom, ktorá 
dohliada na dodrţiavanie BOZP a pracovného postupu. Táto osoba musí zrakovo obsiahnuť 
všetky pracovné miesta tak, aby mohla bezpečne zasiahnuť v prípade porušenia BOZP, 
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 práca pod dohľadom si vyţaduje prítomnosť osoby poverenej dohľadom kontrolovať 
pracoviská pred začatím práce a pokiaľ nemôţe zrakovo všetky pracoviská obsiahnuť, 
v priebehu práce ich obchádza a kontroluje.  

Stanovením príslušného stupňa dozoru je poverený vedúci zamestnanec pracoviska praktického 
vyučovania v závislosti od charakteru práce, podmienok a tematického celku výučby.  

 

Pri nástupe ţiaka na štúdium sa vyţaduje: 

1. Pracovné oblečenie  

6444 2 00  čašník, servírka                       

Dievčatá 

 Biela blúzka košeľového typu 

 Motýlik alebo viazanka 

 Čierna klasická sukňa (max. 10 cm nad kolená, prípadne čierne klasické  nohavice) 

 Pančuchy telovej farby 

 Čierna vesta 

 Zástera čašnícka 

 Zdravotné topánky (nie vsuvky) 

 Čierne ponoţky k čiernym nohaviciam, biele ponoţky k sukni 

 Biely plátenný obrúsok- príruční (2 kusy) 

 Menovka 
 

Chlapci 

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

 Čierne klasické nohavice 

 Čierna vesta 

 Zástera čašnícka 

 Čierne topánky (polovičné šnurovacie) 

 Biely plátenný obrúsok - príruční (2 kusy) 

 Motýlik  alebo viazanka  

 Menovka 
 

 
 
 
6445 2 00 kuchár, kuchárka 
 
Dievčatá, chlapci 
 

 Biela pracovná blúza / 2 ks/ 

 Biele pracovné nohavice, prípadne pepitové / 2 ks/ 

 Biela čiapka sieťková alebo šatka so sieťkou na vlasy / nie šiltovka / 

 Kuchárka zástera / 2 ks/ 

 Kuchynské utierky / 2 ks / 

 Biele pracovné ponoţky 

 Biela pracovná obuv s protišmykovou úpravou  

 Menovka 
 

 
 
 

2. Zdravotný preukaz pre prácu s potravinami 

Zdravotný preukaz vystavuje na základe lekárskeho vyšetrenia dorastový lekár. Z hygienických 
dôvodov sa zakazuje nosenie „pírsingu“. Odborný výcvik budú ţiaci vykonávať na určených 
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pracoviskách praktického vyučovania (kmeňových a zmluvných) . Odborný výcvik sa bude vykonávať 
aj v sobotu podľa pokynov vedenia školy, maximálne však 5 dní v týţdni. .  
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4.7.6 PROFIL ABSOLVENTA UČEBNÉHO ODBORU 6444 2 ČAŠNÍK, SERVÍRKA                                                                                     
6445 2  KUCHÁR, KUCHÁRKA 

 

 

Názov a adresa školy Stredná odborná škola obchodu a sluţieb 
Ul. Z. Kodálya č. 765,  924 47  Galanta 

Názov školského vzdelávacieho programu Sluţby 

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

Kód a názov učebného odboru 6444 2  čašník, servírka 
6445 2  kuchár, kuchárka 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺţka štúdia 3 roky 

Forma štúdia  denná 
 

Charakteristika absolventa 

Absolvent trojročného učebného odboru 6444 2  čašník, servírka po ukončení štúdia úspešne 
vykonanou záverečnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni stredného odborného vzdelania. 
Po ukončení prípravy samostatne zvládne jednoduchú a zloţitú obsluhu hostí v zariadeniach 
spoločného stravovania (reštaurácie, hotely, bary, bistrá, chaty a pod.) pri beţných prevádzkach ako 
aj pri slávnostných príleţitostiach. Samostatne zvláda privítanie a uvádzanie hostí a dokáţe poskytnúť 
pomoc klientom pri výbere z jedálneho lístka, pripravuje miešané nápoje aj podľa vlastných receptúr, 
vie pripraviť jednoduché jedlá, minútky, šaláty a múčniky, dokončuje jedlá pred hosťom a pripravuje 
tabule na slávnostné príleţitostí. Absolvent vie pripraviť pracovisko a ovláda všetky práce spojené so 
stolovaním. Vie prijímať jednoduché a zloţité objednávky, podávať informácie o jedlách a nápojoch, 
poskytovať odbornú inštruktáţ pri servírovaní špeciálnych pokrmov a nápojov, ovláda zásady vedenia 
administratívy a účtovania v prevádzke, vie účtovať na kontrolnej pokladnici, inkasovať trţby, písať 
jedálne lístky, čapovať a ošetrovať nápoje, ošetrovať a skladovať potraviny, udrţiavať pouţívané 
predmety (poháre, nádoby, príbory a pod.) a zariadenia závodov spoločného stravovania. V rámci 
pracovnej pozície sú na absolventa kladené veľmi vysoké poţiadavky na krátkodobú pamäť, 
schopnosť pracovať v tíme a schopnosť sociálneho kontaktu. Vysoké nároky sú dané aj na rozsah 
zrakového poľa, priestorové videnie, rozlišovanie zvuku, udrţiavanie rovnováhy, rozlišovanie 
čuchových podnetov, rozdelenie pozornosti, praktické myslenie, písomný a slovný prejav, 
prispôsobivosť, flexibilitu, sebakontrolu, sebaovládanie, samostatnosť, kultivovanosť vystupovania 
a vzhľadu, istotu a pohotovosť vystupovania. Poţiadavky sú kladené aj na rozlišovanie farieb 
a farebných odtieňov, rozlišovanie chuti, samostatné myslenie a odolnosť voči senzorickej záťaţi. 
Absolventi v povolaní čašník, servírka sa uplatnia v pracovných pozíciách v pohostinstve, hoteloch, 
gastronómii a cestovnom ruchu ako čašník, servírka, hlavný čašník, barman, prevádzkar, vedúci 
závodu spoločného stravovania, súkromný podnikateľ v oblasti cestovného ruchu a spoločného 
stravovania.  

 

Absolvent trojročného učebného odboru 6445 2  kuchár, kuchár po ukončení štúdia úspešne 
vykonanou záverečnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni stredného odborného vzdelania. 
Po ukončení prípravy samostatne zvládne predprípravu surovín podľa predpisov HACCP, samostatne 
zvládne prípravu jedál všetkými tepelnými úpravami, samostatne pripravuje jedlá na objednávku podľa 
vlastných kalkulácií a je schopný vytvárať nové kalkulácie. Zvláda normovanie jedál podľa 
materiálových spotrebných noriem a predloţených kalkulácií pri beţných prevádzkach ako aj pri 
slávnostných príleţitostiach. Ovláda práce na základných elektrických a plynových kuchynských 
strojoch a zariadeniach, vie dodrţiavať bezpečnosť pri práci pri obsluhe strojov. Dokáţe poskytnúť 
pomoc klientom pri výbere z jedálneho lístka, pripravuje miešané šaláty aj podľa vlastných receptúr 
pred zrakom hosťa, vie pripraviť jednoduché jedlá, minútky, múčniky, dokončuje jedlá pred hosťom 
a má vyvinutý vzťah k aranţovaniu jedál na tanieri a misiach. Absolvent vie pripraviť pracovisko 
a ovláda všetky práce spojené s tranţírovaním špeciálnych jedál pre zákazníkom, ako je pečené 
prasiatko a pod.. Vie prijímať jednoduché a zloţité objednávky, podávať informácie o jedlách, 
poskytovať odbornú inštruktáţ pri servírovaní špeciálnych pokrmov, ovláda zásady vedenia 
administratívy a účtovania v prevádzke, vie zúčtovať na kontrolnej pokladnici, písať jedálne lístky, 
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ošetrovať a skladovať potraviny, udrţiavať pouţívané predmety (pomôcky, náradie, nádoby, príbory 
a pod.) a zariadenia závodov spoločného stravovania. V rámci pracovnej pozície sú na absolventa 
kladené veľmi vysoké poţiadavky na krátkodobú pamäť, schopnosť pracovať v tíme a schopnosť 
sociálneho kontaktu. Vysoké nároky sú dané aj na rozsah zrakového poľa, priestorové videnie, 
rozlišovanie zvuku, udrţiavanie rovnováhy, rozlišovanie čuchových podnetov, rozdelenie pozornosti, 
praktické myslenie, písomný a slovný prejav, prispôsobivosť, flexibilitu, sebakontrolu, sebaovládanie, 
samostatnosť, kultivovanosť vystupovania, istotu a pohotovosť pri práci. Poţiadavky sú kladené aj na 
rozlišovanie farieb a farebných odtieňov, rozlišovanie chuti, samostatné myslenie a odolnosť voči 
senzorickej záťaţi. Absolventi v povolaní kuchár, kuchárka sa uplatnia v pracovných pozíciách 
v pohostinstve, hoteloch, gastronómii a cestovnom ruchu ako kuchár, kuchárka, hlavný kuchár, vedúci 
zmeny, prevádzkar, vedúci závodu spoločného stravovania, súkromný podnikateľ v oblasti cestovného 
ruchu a spoločného stravovania.  

 

Absolventi  učebného odboru 6444 2  čašník, servírka a 6445 2  kuchár, kuchárka získajú 
schopnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Aktívne sa 
zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti  a zručnosti priebeţne aktualizovať. Budú schopní prijímať 
zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získajú 
zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Naučia sa efektívne vyuţívať informačné 
a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci. 

Po ukončení štúdia získavajú absolventi obidvoch učebných odborov výučný list a vysvedčenie 
o záverečnej skúške. V prípade výborného prospechu získava aj certifikát OPK. Môţe pokračovať 
v štúdiu pre absolventov trojročných učebných odborov v rámci denného nadstavbového štúdia na 
úrovni ISCED 3A v študijnom odbore spoločné stravovanie a získať úplné stredné odborné vzdelanie, 
ktoré mu umoţňuje pokračovať v štúdiu na úrovni ISCED 5. Svoju kvalifikáciu môţe zvyšovať rôznymi 
vzdelávacími cestami prípadne môţe získať aj inú kvalifikáciu ako je kvalifikácia v danom učebnom 
odbore.  

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  

Absolvent učebného odboru 6444 2  čašník, servírka a 6445 2 kuchár, kuchárka po absolvovaní 
vzdelávacieho programu disponuje týmito kompetenciami: 

Kľúčové kompetencie 

a) Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti 

Absolventi učebných odborov 6444 2  čašník, servírka a 6445 2  kuchár, kuchárka    

        majú: 

- rozumieť beţnému a odbornému ústnemu a písomnému prejavu, 
- komunikovať zreteľne  a kultivovane na primeranej odbornej úrovni, 
- formulovať svoje myšlienky zrozumiteľne a súvisle, v písomnom prejave prehľadne 

a jazykovo správne,   
- ovládať základy komunikácie v cudzom jazyku pre základné pracovné uplatnenie 

podľa potrieb a charakteru príslušnej odbornej kvalifikácie,  
- chápať výhody ovládania cudzích jazykov pre ţivotné a spoločenské uplatnenie 

a prehlbovať svoju jazykovú spôsobilosť, 
- spracovávať beţné  administratívne písomnosti a pracovné dokumenty, 
- pouţívať odbornú terminológiu a symboliku, 
- vyjadrovať sa a vystupovať v súlade so zásadami kultúry prejavu a správania sa, 
- vyuţívať svoje vedomosti pri riešení beţných problémových situácií, jednať s ľuďmi 
- ovládať prácu s príručkami, učebnicami, odborným textom a primerane ich 

interpretovať, 
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- ovládať uţívateľské operácie na počítači  na úrovni spotrebiteľa a vnímať digitálnu 
gramotnosť ako východisko pre  celoţivotné vzdelávanie, 

- rozvíjať svoju tvorivosť, schopnosť pracovať v tíme, 
- vyuţívať informačné zdroje  poskytujúce prístup k informáciám a príleţitostiam na 

vzdelávanie v celej Európe. 
 

b) Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti 

Absolventi učebných odborov 6444 2  čašník, servírka a 6445 2  kuchár, kuchárka    

        majú: 

- posudzovať reálne svoje fyzické a duševné moţnosti, odhadovať dôsledky svojho 
konania a správania sa v rôznych situáciách, 

- vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém  a postoje, 
- určovať  váţne nedostatky a kvality vo vlastnom učení sa, pracovných výkonoch 

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

orientácie a ţivotných podmienok, 
- reagovať adekvátne na hodnotenie svojho vystupovania a spôsobov správania zo 

strany iných ľudí, prijímať rady a kritiky,  
- plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snaţiť sa ich vylepšovať formou 

vyuţívania sebakontroly, sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania, 
- overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých, 
- zmerať vlastnú činnosť na dodrţiavaní osobnej zodpovednosti a dosiahnutie 

spoločného cieľa v pracovnom kolektíve, 
- mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, 

byť si vedomí dôsledkov nezdravého ţivotného štýlu a závislostí, 
- prijímať a zodpovedne plniť dané úlohy, 
- predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti 

posudzovať návrhy druhých,  
- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným 

konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.  
 

c) Schopnosť tvorivo riešiť problémy 

Absolventi učebných odborov 6444 2  čašník, servírka a 6445 2  kuchár, kuchárka    

        majú: 

- vyuţívať zrozumiteľné návody na objasňovanie podstaty  problému, 
- pochopiť zadanie úlohy alebo určiť jadro problému a získať informácie potrebné 

k riešeniu, navrhnúť jednoduchý spôsob riešenia, zdôvodniť ho, vyhodnotiť a overiť 
správnosť zvoleného postupu a dosiahnutých výsledkov, 

- uplatňovať pri riešení problému rôzne jednoduché metódy myslenia a myšlienkových 
operácií, 

- zhodnotiť význam informácií, zhromaţďovať  a vyuţívať ich pre optimálne riešenie 
základných pracovných problémových situácií, zvaţovať výhody a nevýhody 
navrhovaných riešení, 

- vybrať správny (optimálny) postup na realizáciu riešenia a dodrţiavať ho, 
- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi. 

  
d)   Podnikateľské spôsobilosti 

Absolventi učebných odborov 6444 2 čašník, servírka a 6445 2  kuchár, kuchárka    

        majú: 

- mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, 
uvedomovať si význam celoţivotného učenia a byť pripravený prispôsobovať sa 
k zmeneným pracovným podmienkam, 

- vyuţívať k učeniu rôzne informačné zdroje, vrátane skúseností iných a svoje vlastné, 
- sledovať a hodnotiť vlastný úspech vo svojom učení sa, prijímať hodnotenie výsledkov 

svojho učenia zo strany iných ľudí, 
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- poznať moţnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne vo svojom odbore 
- mať prehľad o moţnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore, cieľavedome 

a zodpovedne rozhodovať o svojom profesionálnom raste, 
- mať reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, o poţiadavkách 

zamestnávateľov na pracovné činnosti a vedieť ich porovnávať so svojími 
predstavami a reálnymi predpokladmi, 

- interpretovať základné informácie o prieskume trhu, reklame a cieľoch podnikania, 
- vedieť získavať a vyhodnocovať informácie o pracovných a vzdelávacích 

príleţitostiach,  
- vyuţívať poradenské a sprostredkovateľské sluţby tak v oblasti sveta práce, ako aj 

v oblasti vzdelávania, 
- primerane komunikovať s potenciálnymi zamestnávateľmi, prezentovať svoj odborný 

potenciál a svoje odborné ciele,     
- vedieť vystihnúť podstatu, realitu, fakty, predvídať dôsledky, 
- poznať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť zaujať kritické postoje, prijímať kritiku 

druhých, 
- poznať všeobecné práva a povinnosti zamestnávateľov a pracovníkov, 
- poznať vlastné chyby a byť schopný sebareflexie, 
- identifikovať a riešiť aj sporné problémy (nevyhýbať sa ich riešeniu), 
- robiť aj nepopulárne, ale správne  opatrenia a rozhodnutia, 
- chápať podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych, 

ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických aspektoch súkromného 
podnikania, 

- dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príleţitosti v súlade s realitou 
trhového prostredia, svojimi predpokladmi a ďalšími moţnosťami.   

e) Spôsobilosť vyuţívať informačné technológie 

Absolventi učebných odborov 6444 2  čašník, servírka a 6445 2  kuchár, kuchárka    

        majú: 

- ovládať počítač,  poznať jeho základné časti  a jednoduchý spôsob jeho obsluhy, 
- pochopiť základné informácie o štruktúre a fungovaní počítača,  
- pracovať s jednoduchými základnými a aplikačnými funkciami programu potrebnými 

pre výkon povolania, 
- ovládať obsluhu  periférnych zariadení potrebných pre činnosť pouţívaného 

programu, 
- učiť sa pouţívať nové jednoduché aplikácie,  
- komunikovať elektronickou poštou, vyuţívať jednoduché prostriedky online a offline 

komunikácie, 
- vyhľadávať jednoduché informačné zdroje a informácie z otvorených zdrojov,  
- ovládať základy  grafického znázorňovania a vedieť ich podľa potreby vyuţiť 

v praktickom ţivote, 
- evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol vyuţívať pri práci, 
- chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním, 
- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať 

k získaným informáciám a byť mediálne gramotný. 

l) Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

Absolventi učebných odborov 6444 2 čašník, servírka a 6445 2  kuchár, kuchárka    

        majú: 

- rozumieť podstate sveta a spoločnosti na primeranej úrovni, 
- rešpektovať, ţe telesná, citová, rozumová i vôľová zloţka osobnosti sú rovnocenné 

a vzájomne sa dopĺňajú,  
- konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom záujme, ale 

aj vo verejnom záujme, 
- dodrţiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne špecifiká, 

vystupovať proti neznášanlivosti, xenofóbií a diskriminácií,  
- konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, 

prispievať k uplatňovaniu hodnôt demokracie, 
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- uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať 
s toleranciou k identite druhých,  

- zaujímať sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete,  
- rešpektovať rôzne názory na svet, 
- chápať význam ţivotného prostredia pre človeka a konať v duchu udrţateľného 

rozvoja, 
- uznávať hodnotu ţivota, uvedomovať si zodpovednosť za vlastný ţivot 

a spoluzodpovednosť  pri ochrane ţivota a zdravia iných, 
- uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť 

v európskom a svetovom kontexte, 
- podporovať hodnoty miestnej, národnej, európskej a svetovej kultúry a mať k nim 

vytvorený pozitívny vzťah, 
- orientovať sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho rozvoja, etnických, 

rasových a náboţenských konfliktov, terorizmu, 
- pochopiť pojmy: spravodlivosť, ľudské práva, zodpovednosť a aplikovať ich 

v globálnom kontexte. 

Všeobecné kompetencie 

Absolventi učebných odborov 6444 2  čašník, servírka a 6445 2  kuchár, kuchárka    

        majú: 

- 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, vyuţívať 
vedomostí o tvarosloví, 

- pouţívať adekvátnu slovnú zásobu vrátane príslušnej odbornej terminológie, 
- orientovať sa v základnej výstavbe textu, prezentovať a obhajovať svoje stanoviská, 
- vedieť poloţiť otázku a správne formulovať odpovede, 
- vyjadrovať postoje neutrálne, pozitívne (pochvala) a negatívne (kritika, polemika), 
- vyjadrovať sa vecne správne,  jasne a zrozumiteľne, 
- odborne sa vyjadrovať o javoch vo svojom odbore, 
- samostatne získavať potrebné informácie z dostupných zdrojov, triediť ich a kriticky k nim 

pristupovať, 
- mať prehľad o dennej tlači a tlači podľa svojho záujmu, 
- 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, 
- schopnosť zvoliť si adekvátnu komunikačnú stratégiu a jazykové prostriedky, zrozumiteľne 

vyjadrovať hlavné myšlienky v cudzom jazyku, 
- vyuţívať text ako poznanie a prostriedok na skvalitnenie jazykových spôsobilostí, 
- pracovať so slovníkom, jazykovými a inými príručkami, internetom a ďalšími zdrojmi 

informácií, 
- poznať a rešpektovať tradície, zvyky a odlišnosti sociálnej a kultúrnej hodnoty iných 

národov a jazykových oblastí,    
- ovládať základné ekologické súvislostí a postavenie človeka v prírode, zdôvodniť 

nevyhnutnosť udrţateľného rozvoja, 
- posúdiť chemické látky z hľadiska nebezpečnosti a ich vplyvu na ţivé organizmy. 
- vysvetliť etické normy súvisiace so ţivotom a zdravím, 
- charakterizovať etiku práce, 
- vyuţívať vedomosti a spôsobilosti v praktickom ţivote pri riešení otázok svojho politického 

a občianskeho rozhodovania, hodnotenia a správania, 
- konať zodpovedne a prejavovať občiansku aktivitu, váţiť si demokraciu a slobodu,  
- vyuţívať matematické poznatky v praktickom ţivote, 
- osvojiť si poznatky a špeciálne činnosti podporujúce úpravu porúch zdravia, 
- osvojiť si základy zdravovedy a fyziológie ľudského tela, 
- osvojiť si zásady správnej výţivy a zdravého ţivotného štýlu, 
- zorganizovať si pohybový reţim a program vlastných pohybových aktivít ako súčasť 

ţivotného štýlu, 
- preukázať pohybovú gramotnosť k osobnému športovému výkonu. 
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Odborné kompetencie 

a) Poţadované vedomosti 

Absolvent učebného odboru  6444 2  čašník, servírka a 6445 2  kuchár, kuchárka  

       má:  

- aktívne pouţívať 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, ţivnostenského, 

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 vyuţívaním poznatkov  

technologických normách, 
- ovládať zásady tvorby nových receptúr s vyuţitím gastronomických pravidiel 
- mať vedomosti o ovládať predpisy o uchovávaní vzoriek výrobkov 
- ovládať poznatky o charakteristike a technologických postupoch beţných 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 vyuţívať osvojené 

pojmy pri riešení praktických úloh, 
- mať vedomosti o materiáloch, o ich zloţení, akosti, získavaní a spracovaní a ostatnej 

manipulácii s ohľadom na zdravie človeka, 
- vedieť pouţívať techniku, poznať strojové a technické vybavenie a zariadenie  

prevádzok,   
- mať vedomosti o správnom ţivotnom 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. 

b)   Poţadované zručnosti 

Absolvent učebného odboru  6444 2 čašník, servírka a 6445 2  kuchár, kuchárka  

má: 

- 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 dodrţaním hygienických zásad a zásad 
bezpečnosti práce na prevádzke, 

- voliť správne technologické postupy práce, pripraviť pracovisko, pracovné prostriedky 
a predmety, pripravovať a predpripravovať suroviny na prácu 

- zabezpečovať beţnú údrţbu pracovných prostriedkov, ktoré pouţíva, 
- preukázať základné uţívateľské práce s výpočtovou technikou, 
- vykonávať pracovné činnosti tak, aby nenarušoval ţivotné prostredie, 
- udrţiavať estetickú úroveň pracovného prostredia, estetiku výrobkov 
- dodrţiavať základné zásady rokovania s klientmi, zákazníkmi a spolupracovníkmi, 
- vykonávať základné spôsoby zmyslových skúšok akosti surovín a tovarov, 



 

 214 

  
Školský vzdelávací program - Sluţby  

 

- pracovať s predpismi HACCP o preberaní a výdaji tovaru a reklamácii, 
- orientovať sa v nových technológiách a výrobkoch, 
- prijímať a registrovať objednávky a podávať informácie o jedlách a nápojoch, 
- obsluhovať strojové a tepelné zariadenia a dodrţiavať BOZP 
- pracovať s registračnou pokladňou, inkasovať a robiť vyúčtovanie, 
- uplatniť v práci správnu techniku prípravy a podávania jedál a nápojov, pripraviť 

základné druhy miešaných nápojov, šalátov a špeciálnych jedál pred hosťom 
- obsluhovať pri osobitných druhoch slávnostného stolovania, 

c) Poţadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti    

Absolvent učebného odboru  6444 2 čašník, servírka a 6445 2 kuchár, kuchárka  

       má:                                    

- manuálnou zručnosťou v činnostiach konkrétneho odboru,  adaptabilitou, kreativitou, 
disponibilitou, spoľahlivosťou, trpezlivosťou, dôslednosťou a presnosťou, 
schopnosťou spolupracovať, sebadisciplínou, mobilitou, schopnosťami pracovať 
v tíme,  budovaním imidţu firmy, pozitívnym kontaktom so zákazníkom, samostatnou 
prácou, dodrţovaním predpisov o ochrane spotrebiteľa, dodrţiavaním firemnej kultúry, 
flexibilitou, profesionálnou hrdosťou, zodpovednosťou za zverený majetok, 
schopnosťou riešiť konfliktné situácie, 

- poţadovaným 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 záťaţi, 
- krátkodobou pamäťou, praktickým a samostatným myslením a rozdeľovaním 

pozornosti. 
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4.7.7 UĆEBNÝ PLÁN UČEBNÉHO ODBORU 644 2 ČAŠNÍK, SERVÍRKA 

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP 
 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola obchodu a sluţieb, ulica Zoltána Kodálya 765 Galanta 

Názov ŠkVP Sluţby 

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

Kód a názov učebného odboru 6444 2 00 čašník, servírka    

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺţka štúdia 3 roky 

Forma štúdia Denná 

iné vyučovací jazyk – slovenský 

Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program 

Vzdelávacie oblasti 
Obsahové štandardy 

Minimálny počet týţdenných 
vyučovacích hodín celkom 

Vyučovací predmet Počet týţ. vyučovacích 
hodín celkom 

Disponibilné hodiny 

Jazyk a komunikácia 12,5 Všeobecné vzdelávanie – povinné predmety 30  

Zdokonaľovanie jazykových vedomostí a zručnosti  
 

3,5 

 
 
Slovenský jazyk a literatúra 

 
 

6 

 
2 Komunikácia a slohová výchova 

Práca s textom a získavanie informácií 

Rečové zručnosti  
 

9 

 
 
Anglický jazyk/nemecký jazyk 

 
 

9/9 

 
 
 
 
 

Jazykové prostriedky 

Komunikačné situácie 

Poznatky o krajinách študovaného jazyka 

Rečové zručnosti  
 

0 

 
Základy druhého cudzieho jazyka 

  

Jazykové prostriedky 

Komunikačné situácie 

Poznatky o krajinách študovaného jazyka 

Človek, hodnoty a spoločnosť  2    

Etická výchova/Náboţenská výchova  1 Etická výchova/Náboţenská výchova 1  

Človek v ľudskom spoločenstve  
 

1 

 
 
Občianska náuka  

 
 

1 

 

Človek ako občan 

Človek a právo 

Človek a ekonomika 

Človek a príroda 1    

Biologické a ekologické vzdelávanie   
Ekológia  

  

Základy ekológie 

Človek a ţivotné prostredie 

Základy biológie  Biológia   

Mechanika    
 
Fyzika  

  

Termika 

Elektrina a magnetizmus 

Vlnenie a optika 

Fyzika atómu 

Vesmír 

Všeobecná chémia   
Chémia 

 
1 

 

Anorganická chémia 

Organická chémia 

Biochémia  

Matematika a práca s informáciami 1    

Operácie s reálnymi číslami   
 
 

 
 
 

 

Výrazy a ich úprava 

Riešenie rovníc a nerovníc 
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Funkcie    

   
Matematika  

 
3 

 
2  

Planimetria 

Výpočet povrchov a objemov telies 

Práca s údajmi  Informatika 3 3 

Zdravie a pohyb 6    

Zdravie, telo a poruchy zdravia   
Telesná a športová výchova 

 
6 

 

Zdravý ţivotný štýl 

Pohybová výkonnosť a zdatnosť 

Športové činnosti pohybového reţimu 

Ekonomické vzdelávanie 3 Odborné vzdelávanie – povinné predmety 69,5  

Základné ekonomické pojmy   
 
 
 
Ekonomika  

 
 
 
 

3 

 

Podnikanie a podnikateľ 

Podnik, majetok podniku a hospodárenie podniku 

Peniaze, mzdy, dane a poistné 

Zamestnanci  

Medzinárodný trh práce 

Voľba povolania     
 Osobný manaţment  

Pracovné právo  

Bezpečnosť práce 

Komunikácia  2    

Základné pojmy   
Komunikácia 

 
2 

 

Získavanie informácií 

Poskytovanie informácií 

Elektronická komunikácia 

Technické a technologické vzdelávanie 9   8 

Základné technické a technologické pojmy     

Suroviny a materiál Potraviny a výţiva 5  

Základné technologické postupy Technológia 2,5  

Stolovanie  8,5  

Technologické a technické vybavenie Zariadenie závodov 1  

Praktická príprava 47,5    

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci    
 
 
Odborný výcvik 

 
 
 

47,5 

 

Pracovné činnosti vo výrobných, obchodných, odbytových strediskách a strediskách sluţieb 

Pracovné stroje, zariadenia a inventár výrobných, obchodných, odbytových stredísk a stredísk sluţieb 

Príprava finálnych produktov 

Základné pravidlá spoločenského správania 

Administratívne práce v prevádzke 

Disponibilné hodiny 15 Voliteľné predmety 0  

     

   

   

   

   

   

CELKOM 99  99,5 15 

Ochrana človeka a prírody  Ochrana človeka a prírody 45  

Teoretická príprava    

Praktický výcvik    

Telovýchovno-výcvikový kurz 

Plávanie   Telovýchovno-výcvikový kurz 70  

Lyţovanie    
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Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola obchodu a sluţieb 
Ul. Z. Kodálya č. 765,  924 47  Galanta 

Názov ŠkVP Sluţby 

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

Kód a názov učebného odboru 6444 2 čašník, servírka    

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺţka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy štátna 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Kategórie a názvy 
vyučovacích predmetov 

Počet týţdenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. 3. Spolu 

Všeobecnovzdelávacie 
predmety 

12/12 10 8 30/30 

slovenský jazyk a literatúra a) 2 2 2 6 

anglický jazyk  a) 3/0 3/0 3/0 9/0 

nemecký jazyk a) 0/3 0/3 0/3 0/9 

občianska náuka  - 1 - 1 

etická výchova/náboţenská 
výchova a) 

1 - - 1 

chémia 1 - - 1 

matematika a) 2 1 - 3 

aplikovaná informatika a) 1 1 1 3 

telesná  a športová výchova d) 2 2 2 6 

Odborné predmety 21,5 23 25 69,5 

ekonomika - 1 2 3 

komunikácia 1 1 0 2 

potraviny a výţiva 2 1,5 1,5 5 

technológia - 1,5 1 2,5 

stolovanie  2,5 3 3 1 

zariadenie závodov 1 - - 1 

odborný výcvik a), f) 15 15 17,5 47,5 

Voliteľné predmety e) 0 0 0 0 

     

     

     

     

     

     

Spolu 33,5 33 33 99,5 

Účelové kurzy     

Ochrana človeka a prírody i) 12 12 21 45 

Telovýchovno-výcvikový kurz j) 35 35  70 

 
Prehľad vyuţitia týţdňov  

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 ai.)  

7 6 6 

Účasť na odborných akciách - 1 - 

Spolu týţdňov 40 40 37 
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4.7.8 UĆEBNÝ PLÁN UČEBNÉHO ODBORU 6445 2  KUCHÁR 

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP 
 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola obchodu a sluţieb, ulica Zoltána Kodálya 765 Galanta 

Názov ŠkVP Sluţby 

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

Kód a názov učebného odboru 6445 2 00 kuchár    

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺţka štúdia 3 roky 

Forma štúdia Denná 

iné vyučovací jazyk – slovenský 

Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program 

Vzdelávacie oblasti 
Obsahové štandardy 

Minimálny počet týţdenných 
vyučovacích hodín celkom 

Vyučovací predmet Počet týţ. vyučovacích 
hodín celkom 

Disponibilné hodiny 

Jazyk a komunikácia 12,5 Všeobecné vzdelávanie – povinné predmety 30  

Zdokonaľovanie jazykových vedomostí a zručnosti  
 

3,5 

 
 
Slovenský jazyk a literatúra 

 
 

6 

 
2 Komunikácia a slohová výchova 

Práca s textom a získavanie informácií 

Rečové zručnosti  
 

9 

 
 
Anglický jazyk/nemecký jazyk 

 
 

9/9 

 
 
 
 
 

Jazykové prostriedky 

Komunikačné situácie 

Poznatky o krajinách študovaného jazyka 

Rečové zručnosti  
 

0 

 
Základy druhého cudzieho jazyka 

  

Jazykové prostriedky 

Komunikačné situácie 

Poznatky o krajinách študovaného jazyka 

Človek, hodnoty a spoločnosť  2    

Etická výchova/Náboţenská výchova  1 Etická výchova/Náboţenská výchova 1  

Človek v ľudskom spoločenstve  
 

1 

 
 
Občianska náuka  

 
 

1 

 

Človek ako občan 

Človek a právo 

Človek a ekonomika 

Človek a príroda 1    

Biologické a ekologické vzdelávanie   
Ekológia  

  

Základy ekológie 

Človek a ţivotné prostredie 

Základy biológie  Biológia   

Mechanika    
 
Fyzika  

  

Termika 

Elektrina a magnetizmus 

Vlnenie a optika 

Fyzika atómu 

Vesmír 

Všeobecná chémia   
Chémia 

 
1 

 

Anorganická chémia 

Organická chémia 

Biochémia  

Matematika a práca s informáciami 1    
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Operácie s reálnymi číslami   
 
 
 

 
 
 
 

 

Výrazy a ich úprava 

Riešenie rovníc a nerovníc 

Funkcie  

   
Matematika  

 
3 

 
2  

Planimetria 

Výpočet povrchov a objemov telies 

Práca s údajmi  Informatika 3 3 

Zdravie a pohyb 6    

Zdravie, telo a poruchy zdravia   
Telesná a športová výchova 

 
6 

 

Zdravý ţivotný štýl 

Pohybová výkonnosť a zdatnosť 

Športové činnosti pohybového reţimu 

Ekonomické vzdelávanie 3 Odborné vzdelávanie – povinné predmety 69,5  

Základné ekonomické pojmy   
 
 
 
Ekonomika  

 
 
 
 

3 

 

Podnikanie a podnikateľ 

Podnik, majetok podniku a hospodárenie podniku 

Peniaze, mzdy, dane a poistné 

Zamestnanci  

Medzinárodný trh práce 

Voľba povolania     
 Osobný manaţment  

Pracovné právo  

Bezpečnosť práce 

Komunikácia  2    

Základné pojmy   
Komunikácia 

 
2 

 

Získavanie informácií 

Poskytovanie informácií 

Elektronická komunikácia 

Technické a technologické vzdelávanie 9   8 

Základné technické a technologické pojmy     

Suroviny a materiál Potraviny a výţiva 5  

Základné technologické postupy Technológia 8,5  

Stolovanie  2,5  

Technologické a technické vybavenie Zariadenie závodov 1  

Praktická príprava 47,5    

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci    
 
 
Odborný výcvik 

 
 
 

47,5 

 

Pracovné činnosti vo výrobných, obchodných, odbytových strediskách a strediskách sluţieb 

Pracovné stroje, zariadenia a inventár výrobných, obchodných, odbytových stredísk a stredísk sluţieb 

Príprava finálnych produktov 

Základné pravidlá spoločenského správania 

Administratívne práce v prevádzke 

Disponibilné hodiny 15 Voliteľné predmety 0  

     

   

   

   

   

   

CELKOM 99  99,5 15 

Ochrana človeka a prírody  Ochrana človeka a prírody 45  

Teoretická príprava    

Praktický výcvik    
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Telovýchovno-výcvikový kurz 

Plávanie   Telovýchovno-výcvikový kurz 70  

Lyţovanie    



 

221 221  
Školský vzdelávací program - Sluţby  

 

 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola obchodu a sluţieb 
Ul. Z. Kodálya č. 765,  924 47  Galanta 

Názov ŠkVP Sluţby 

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

Kód a názov učebného odboru 64452  kuchár    

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺţka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy štátna 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Kategórie a názvy 
vyučovacích predmetov 

Počet týţdenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. 3. Spolu 

Všeobecnovzdelávacie 
predmety 

12/12 10 8 30/30 

slovenský jazyk a literatúra a) 2 2 2 6 

anglický jazyk  a) 3/0 3/0 3/0 9/0 

nemecký jazyk a) 0/3 0/3 0/3 0/9 

občianska náuka  - 1 - 1 

etická výchova/náboţenská 
výchova a) 

1 - - 1 

chémia 1 - - 1 

matematika a) 2 1 - 3 

informatika a) 1 1 1 3 

telesná a športová výchova d) 2 2 2 6 

Odborné predmety 21,5 23 25 69,5 

ekonomika - 1 2 3 

komunikácia 1 1 0 2 

potraviny a výţiva 2 1,5 1,5 5 

technológia 2,5 3 3 8,5 

stolovanie  - 1,5 1 2,5 

zariadenie závodov 1 - - 1 

odborný výcvik a), f) 15 15 17,5 47,5 

Voliteľné predmety e) 0 0 0 0 

     

     

     

     

     

     

Spolu 33,5 33 33 99,5 

Účelové kurzy     

Ochrana človeka a prírody i) 12 12 21 45 

Telovýchovno-výcvikový kurz j) 35 35  70 

 
Prehľad vyuţitia týţdňov  

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 ai.)  

7 6 6 

Účasť na odborných akciách - 1 - 

Spolu týţdňov 40 40 37 
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Poznámky k učebnému plánu:  

  

a) Trieda sa môţe deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy. 

b) Predmety etická výchova/náboţenská výchova sa vyučujú podľa záujmu ţiakov v skupinách 
najviac 20 ţiakov minimálne v rozsahu 1 týţdennej vyučovacej hodiny v 1. ročníku. Predmety nie 
sú klasifikované, na vysvedčení a v katalógovom liste ţiaka sa uvedie „absolvoval/-a“.  

c) Predmet Občianska náuka sa v učebných odboroch  realizuje minimálne v rozsahu 1 týţdennej 
vyučovacej hodine v 1 ročníku. Predmet je klasifikovaný.  

d) Predmet telesná výchova moţno vyučovať 1 hodinu týţdenne aj v popoludňajších hodinách 
a spájať ju do viachodinových celkov. Súčasťou vyučovania môţe byť aj týţdenný výchovno-
výcvikový kurz v 1. a/alebo druhom ročníku.   

e)    Ţiaci si môţu podľa záujmu a potrieb vybrať 2 voliteľné predmety v 1. ročníku, 1 alebo 2 
voliteľné predmety v 3 ročníku. Na štúdium voliteľných predmetov moţno vytvárať skupiny ţiakov 
z rôznych tried alebo ročníkov. Klasifikujú sa predmety 2. cudzí jazyk a špeciálna obsluha. 
Ostatné voliteľné predmety sú neklasifikované. Na vysvedčení a v katalógovom liste ţiaka sa 
uvedie „absolvoval/-a“.  

f)    Odborný výcvik sa realizuje podľa súčasne platnej legislatívy v rozsahu minimálne 1520 hodín 
za  štúdium, čo je podmienkou vykonania záverečnej skúšky.  

g)    Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie 
poţadovaných praktických zručností a činností formou cvičení (v laboratóriách, dielňach, 
odborných učebniach, cvičných firmách a pod.) a odborného výcviku. Na cvičeniach a odbornom 
výcviku sa môţu ţiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci a na hygienické poţiadavky podľa platných predpisov. Počet ţiakov na jedného majstra 
odbornej výchovy je stanovený  platnou legislatívou.   

h)    Ţiaci v kaţdom ročníku absolvujú exkurzie (1 aţ 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie, 
upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou 
výchovno-vzdelávacieho procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet 
najviac súvisí s obsahom exkurzie.  

i) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania ţiakov učebných odborov stredných odborných škôl 
v SR je učivo „Ochrana človeka a prírody“. Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami 
a samostatným kurzom na ochranu človeka a prírody. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku 
priamo v teréne. Samostatný kurz je organizovaný v 3. ročníku a  je súčasťou plánu práce školy.  

j) V 1. a 2. ročníku je súčasťou vyučovania týţdenný telovýchovno-výcvikový kurz. Účelové kurzy 
sa realizujú v rámci sedemtýţdňovej časovej rezervy v školskom roku. Plavecký výcvik sa 
realizuje 5 dní (7 hodín denne) v 1. ročníku. Lyţiarsko-výcvikový kurz sa organizuje v rozsahu 5 
dní (7 hodín denne) v 2. ročníku.  

k) Záverečná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy. 
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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       

Nemecký jazyk       

občianska náuka        

etická/náboţenská  výchova       

chémia       

matematika       

informatika       

telesná a športová výchova       

Povinné odborné predmety   

ekonomika       

komunikácia       

potraviny a výţiva       

technológia       

stolovanie       

zariadenie závodov       

odborný výcvik       

Voliteľné predmety  

       

       

       

       

       

       

Účelové kurzy  

Ochrana človeka a prírody       

Telovýchovno-výcvikový kurz       

Kľúčové kompetencie predstavujú spoločne uplatňované zásady a pravidlá pri vybraných postupoch, metódach 
a formách práce, pri organizovaní rôznych slávnostných alebo výnimočných príleţitostí, akcií alebo  aktivít, mali 
by podporovať a rozvíjať aktivitu, tvorivosť, zručnosť, učenie ţiaka. Výchovné a vzdelávacie stratégie (ďalej len 
„VVS“) nie sú formulované ako ciele, konkrétne metódy, postupy, pokyny alebo predpokladané výsledky ţiakov, 
ale predstavujú spoločný postup, prostredníctvom ktorého by učitelia doviedli ţiakov k vytváraniu alebo ďalšiemu 
rozvoju kľúčových kompetencií.  

VVS sú v našom školskom vzdelávacom programe stanovené pre kaţdý vyučovací predmet a pre vybrané 
kľúčové kompetencie tak, ako to ukazuje tabuľka. Táto stratégia bola odsúhlasená všetkými predmetovými 
komisiami na škole.   
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4.7.9 MATERIÁLNE PODMIENKY 

Pre vzdelávanie a výchovu v súlade s daným ŠVP je nevyhnutné vytvárať vhodné realizačné 
podmienky. Podkladom na ich stanovenie sú všeobecné poţiadavky platných právnych noriem 
a konkrétne poţiadavky vyplývajúce z cieľov a obsahu vzdelávania v učebnom odbore 6444 2  
čašník, servírka a 6445 2  kuchár, kuchárka. V ŠVP sú vo všeobecnej rovine vymedzené základné 
podmienky na realizáciu školského vzdelávacieho programu Stravovacie sluţby. My sme ich 
rozpracovali podrobnejšie a konkrétne podľa potrieb a poţiadaviek učebného odboru, aktuálnych 
cieľov a našich reálnych moţností. Optimálne poţiadavky/podmienky, podľa ktorých sa bude 
uskutočňovať tento školský vzdelávací program Stravovacie sluţby, sú nasledovné: 

 

Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na ulici Zoltána Kodálya 765 v Galante. 
Normatív vybavenosti dielní, odborných učební, tried a pracovísk praktického vyučovania je v súlade 
s Normatívom MŠ SR základného vybavenia pracovísk praktického vyučovania pre učebný odbor 
6444 2 čašník, čašníčka a učebný odbor 6445 2  kuchár, kuchárka.  

Kapacita školy: 

Školský manaţment: 
- kancelária riaditeľa školy,   
- kancelária pre zástupcov riaditeľa školy pre TV,  
- kancelária pre zástupcu riaditeľa školy pre  OV, 
- kancelária pre sekretariát, 
- kabinet pre výchovného poradcu, 
- zasadacia miestnosť pre pedagogickú radu, 

Pedagogickí  zamestnanci školy: 
- zborovňa pre pedagogických pracovníkov,  
- kabinety  pre učiteľov, 
- triedy pre teoretické a odborné vyučovanie ţiakov 
- telocvičňa a posilňovňa 

Nepedagogickí zamestnanci školy: 
- kancelárie pre ekonómov a správcu, bezpečnostného technika a hospodára  
- príručný sklad s odkladacím priestorom,  
- dielňa, 
- kotolňa, 
- sklad učebníc 
- archív,  

Ďalšie priestory: 
- školská jedáleň  
- hygienické priestory (WC, sprchy), sociálne zariadenia, šatne 
- sklady učebných pomôcok a didaktickej techniky 
- sklady náradia, strojov a zariadení 
- sklady materiálov, surovín a polotovarov 
- kniţnica 
 

Makrointeriéry: 

- školská budova 
- školský dvor 
- školské ihrisko 

Pracoviská praktického vyučovania : 

- školská jedáleň a kuchyňa ZSŠO a S 

- závodná jedáleň a kuchyňa Pedrazzoli 

- školská jedáleň a kuchyňa SOU 

- školská jedáleň Gymnázium 
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- reštaurácia Taverna 

- reštaurácia Romantik 

Vyučovacie interiéry 

- klasické triedy - učebne pre teoretické vyučovanie /24/ 
- odborná učebňa informatiky /3/ 
- odborná učebňa jazykov /3/ 
- odborná učebňa techniky administratívy /2/ 
- odborná učebňa pre stolovanie /2/ 
- odborná učebňa pre technológiu prípravy pokrmov /2/ 
- odborná učebňa etickej výchovy 
- telocvičňa  

Vyučovacie exteriéry 

- školské ihrisko 

Kmeňové a zmluvné pracoviská odborného výcviku  

- školská jedáleň a kuchyňa ZSŠO a S 

- závodná jedáleň a kuchyňa Pedrazzoli 

- školská jedáleň a kuchyňa SOU 

- školská jedáleň Gymnázium 

- reštaurácia Taverna 

- reštaurácia Romantik 
  

4.7.10 PERSONÁLNE PODMIENKY 

 Poţiadavky na manaţment školy, ktorý realizuje školský vzdelávací program je 
v súlade s poţiadavkami odbornej a pedagogickej spôsobilosti a s kvalifikačnými 
predpokladmi, ktoré sú nevyhnutné pre výkon náročných riadiacich činnosti podľa 
platných predpisov. 

 Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov 
všeobecnovzdelávacích predmetov, ktorí realizujú školský vzdelávací program je 
v súlade s platnými   predpismi.  Plnenie ďalších kvalifikačných predpokladov 
potrebných pre výkon zloţitejších, zodpovednejších a náročnejších pedagogických 
činnosti sa riadi platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú súlad 
všetkých vzdelávacích a výchovných činností s cieľmi vzdelávania v danom učebnom 
odbore v súlade so štátnym vzdelávacím program. Práva a povinnosti pedagogických 
zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich pedagogickej činnosti 
v rámci platných predpisov.      

 Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov odborných 
predmetov, ktorí realizujú školský vzdelávací program je v súlade s platnými 
predpismi. Plnenie ďalších kvalifikačných predpokladov potrebných pre výkon 
zloţitejších, zodpovednejších a náročnejších pedagogických činnosti sa riadi platnými 
predpismi. Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú súlad všetkých vzdelávacích 
a výchovných činností s cieľmi vzdelávania v danom učebnom odbore v súlade so 
štátnym vzdelávacím programom. Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov 
sú zabezpečené a naplňované po dobu ich pedagogickej činnosti v rámci platných 
predpisov.      

 Odborná a pedagogická spôsobilosť majstrov odborného výcviku, ktorí realizujú 
školský vzdelávací program je v súlade s platnými predpismi. Plnenie ďalších 
kvalifikačných predpokladov potrebných pre výkon zloţitejších, zodpovednejších 
a náročnejších pedagogických činnosti sa riadi platnými predpismi. Pedagogickí 
zamestnanci zabezpečujú súlad všetkých vzdelávacích a výchovných činností s cieľmi 
vzdelávania v danom učebnom odbore v súlade so štátnym vzdelávacím programom. 
Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po 
dobu ich pedagogickej činnosti v rámci platných predpisov.      



 

226 226  
Školský vzdelávací program - Sluţby  

 

 Odborná spôsobilosť nepedagogických zamestnancov (ekonóm, správca, školník, 
upratovačky a pod.), ktorí sa podieľajú na realizácii školského vzdelávacieho 
programu je v súlade s platnými   predpismi.  Práva a povinnosti nepedagogických 
zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich činnosti v rámci platných 
predpisov.      

 Plnenie poţiadaviek poradenskej činnosti sa riadi platnými predpismi. Výchovný 
poradca je pedagogický zamestnanec, ktorého poslaním je poskytovanie odbornej 
psychologickej a pedagogickej starostlivosti ţiakom, rodičom a pedagogickým 
zamestnancom školy. Prácu výchovného poradcu usmerňujú metodické, pedagogické 
a psychologické centrá. Práca výchovného poradcu a dodrţiavanie všeobecne 
záväzných platných predpisov v oblasti výchovného poradenstva podlieha kontrolnej 
činnosti zo strany zriaďovateľa strednej školy.  Ďalšie práva a povinnosti výchovných 
poradcov vymedzujú vnútorné predpisy školy (pracovný poriadok, vnútorný poriadok 
školy, vnútorný mzdový predpis a pod.).  

4.7.11 ORGANIZAČNÉ PODMIENKY 

 Plnenie stanovenej miery vyučovacej a výchovnej povinnosti vyplýva z platnej legislatívy 
a rámcového učebného plánu štátneho vzdelávacieho programu. Rámcové rozvrhnutie 
obsahu vzdelávania v školských vzdelávacích programoch vychádza zo ŠVP. Stanovené 
vzdelávacie oblasti a ich minimálne počty hodín boli v tomto programe dodrţané a sú 
preukázateľné. Vzdelávanie a príprava ţiakov je organizovaná ako trojročné štúdium.  

 Teoretické a praktické vzdelávanie a príprava sú obmieňané po týţdni. Vyučovanie začína 
o 8,00 hodine a odborný výcvik začína o 7.00 hod. Organizácia školského roka sa riadi podľa 
pedagogicko-organizačných pokynov v danom školskom roku. 

 Plnenie  školskej legislatívy vzhľadom na organizáciu a priebeh školského vzdelávacieho 
programu vo väzbe na teoretické vyučovanie a odborný výcvik je v súlade.  Výchovno-
vzdelávací proces sa riadi Zákonom o výchove a vzdelávaní (školský zákon).  

 Odborný výcvik sa vyučuje sa v rozsahu stanovenom v učebnom pláne sa vykonáva v  
kmeňových a zmluvných zariadeniach. Výučba prebieha pod vedením majstrov odborného 
výcviku a inštruktorov poverených zamestnávateľmi. Všetky kmeňové pracoviská majú 
vybavenie pracoviska podľa Normatívu základného vybavenia MŠ SR a  zmluvné pracoviská 
majú základné štandardné vybavenie. Odborný výcvik nadväzuje na teoretické vyučovanie. 
Realizuje sa v 6 – 7 hodinových celkoch kaţdý druhý týţdeň v päťdňových intervaloch, podľa 
potreby aj v sobotu. Delenie skupín stanovuje platná legislatíva.  

 Vzdelávanie a príprava sa riadi podľa Školského poriadku. Zabezpečuje jednotnosť v celom 
výchovno-vzdelávacom procese. Upravuje pravidlá správania sa ţiakov v teoretickom  a 
praktickom vyučovaní. Obsahuje tieţ práva a povinnosti ţiakov. Školský poriadok je súčasťou 
Organizačného poriadku školy a Pracovného poriadku školy a riadi sa podľa nich. Ţiaci sa 
oboznamujú so Školským poriadkom, s BOZP a PO kaţdý rok na prvej vyučovacej hodine 
prvý deň školského roka. Táto skutočnosť je zaznamenaná  v triednych knihách a v denníku 
odborného výcviku.  

 Na začiatku kaţdého školského roka sú plánované stretnutia s rodičmi prvákov, na ktorých sa 
zoznamujú s učiteľmi, s rodičmi ţiakov v triede, získavajú informácie o škole, o jej štýle práce, 
organizácii vyučovania a odborného výcviku, metódach a prostriedkoch hodnotenia, 
plánovanými aktivitami na škole a s osobitnými predpismi odborného výcviku. Sú oboznámení 
s ich povinnosťami, právami a postupmi, školským poriadkom. Zároveň majú moţnosť 
prezrieť si  školu.   

 Hodnotenie a klasifikácia ţiakov sa riadi Metodickým usmernenia č. 15/2006- R a je súčasťou 
školského vzdelávacieho programu. O všetkých kritériách hodnotenia a výchovných 
opatreniach sú rodičia i ţiaci vopred informovaní. 

 Ukončovanie štúdia a organizácia záverečnej skúšky sa riadi platným legislatívnym 
predpisom. Záverečná skúška sa skladá z písomnej, praktickej a ústnej časti. Úspešní 
absolventi získajú výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške a absolventi s výborným 
prospechom aj certifikát s medzinárodnou platnosťou.  

 Kurzy, exkurzie, športové akcie sa organizujú podľa platných predpisov a moţností školy 
počas školského roka. Kurzy nevyhnutné pre výkon povolania  vyplývajúce z kompetencií 
(profilu) absolventa  sa môţu vykonávať aj ako súčasť odborného výcviku. Kurz na ochranu 
človeka a prírody sa organizuje  priebeţne počas roka skupinovou formou  v 6 – 7 hodinových 
celkoch vo všetkých ročníkoch. Telovýchovný výcvikový kurz podľa podmienok  v regióne  
školy moţno   organizovať ako lyţiarsky kurz  skupinovou formou, najlepšie v 1. ročníku.  
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 Organizácia exkurzií je súčasťou praktického a teoretického vyučovania a zameriavajú sa na  
poznávanie nových hotelových a gastronomických zariadení, nových výrobných technológií, 
nových materiálov, ekologických stavieb, odpadových technológií, na výstavy a prezentácie  
nových výrobkov. Exkurzie sa vykonávajú v rozsahu minimálne 1 vyučovací deň 
s pedagogickým dozorom  a počtom ţiakov v zmysle platných predpisov.  Odborný obsah  
exkurzií  vyplýva z obsahu učebných osnov odboru  štúdia   a plánuje sa v ročných plánoch 
práce školy. 

 Spolupráca s rodičmi sa realizuje predovšetkým prostredníctvom triednych učiteľov na 
triednych ZRPŠ, prostredníctvom výchovného poradcu, manaţmentu školy a jednotlivých  
vyučujúcich všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov, majstrov odborného výcviku 
osobnou komunikáciou s rodičmi, prípadne zákonnými zástupcami ţiakov.  

 Súťaţe a prezentácia zručností a odborných spôsobilostí v učebných  odboroch na školskej 
úrovni sa organizuje formou jednoduchých triednych súťaţí u ţiakov 3. ročníkov ako spoločný 
výstup teoretického a praktického vyučovania. Určí sa  obsah, rozsah, úroveň, kritéria 
hodnotenia, forma práce a prezentácia s prípadným prístupom verejnosti. Ţiaci sa môţu 
zúčastňovať aj na súťaţiach  a prezentáciách vo svojom odbore na regionálnej, národnej 
a medzinárodnej úrovni.  

 

 
Podmienky bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 

Vytváranie podmienok  bezpečnej a hygienickej práce je organickou súčasťou celého vyučovacieho 
procesu, osobitne odborného výcviku. Postupuje sa podľa platných predpisov, predpisov HACCP, 
nariadení, vyhlášok, noriem a pod.  Priestory, v ktorých prebieha teoretické a praktické vyučovanie 
musia zodpovedať platným právnym a hygienickým predpisom, vyhláškam, technickým normám.  

Škola zabezpečuje všetky technické a organizačné opatrenia na elimináciu všetkých rizík spojených 
najmä s odborným výcvikom. Učitelia, MOV, ţiaci a rodičia sú podrobne s týmito rizikami oboznámení. 
Riziká, ktoré sa nedajú eliminovať sú čiastočne riešené osobnými ochrannými prostriedkami. Ich 
pouţívanie sa dôsledne kontroluje.  

Problematika bezpečnosti a hygieny práce je podrobne popísaná v pracovnom poriadku školy, ako aj 
BOZP je súčasťou školského poriadku. Ţiaci ju musia ovládať a rešpektovať. Vnútorný poriadok školy 
je verejne prístupný v priestoroch školy a na pracoviskách. Prevádzkový poriadok má kaţdý úsek 
školy vypracovaný na vlastné podmienky. Škola má spracovanú Metodickú osnovu vstupného  
školenia bezpečnosti práce, dodrţiavania osobnej hygieny a protipoţiarnej ochrane pre ţiakov 
a učiteľov. Ţiaci sú s predpismi podrobne oboznámení a poučení vţdy v úvodných hodinách 
jednotlivých predmetov a na odbornom výcviku vţdy pri prechode z jedného pracoviska na druhé. Na 
odbornom výcviku sa ţiaci zoznamujú s návodmi na obsluhu jednotlivých strojov, prístrojov 
a zariadení a prevádzkovými bezpečnostnými predpismi. Záznam o školení sa zaznamenáva do 
zápisníka BOZP. Obsahom školenia sú aj predpisy protipoţiarnej ochrany a normy BOZP pouţívané 
v odbore čašník a kuchár.  
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4.7.12 PODMIENKY VZDELÁVANIA ŢIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI        
POTREBAMI V UČEBNOM ODBORE 644 2 00 ČAŠNÍK, SERVÍRKA A 6445 2 00 KUCHÁR, 
KUCHÁRKA 

 

 

Názov a adresa školy Stredná odborná škola obchodu a sluţieb 
Ul. Z. Kodálya č. 765,  924 47  Galanta 

Názov školského vzdelávacieho programu Sluţby 

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

Kód a názov učebného odboru 6444 2 čašník, servírka 
6445 2 kuchár, kuchárka 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺţka štúdia 3 roky 

Forma štúdia  denná 
 
 

Integrácia ţiakov 

Na základe odporučenia pracovníkov pedagogicko – psychologických poradní a dorastového lekára 
škola vzdeláva aj integrovaných ţiakov, ak inak ich zdravotný stav zodpovedá zdravotným 
poţiadavkám pre zvolené odbory. Ţiaci na základe vypracovaného posudku psychológa postupujú vo 
vyučovaní v odporučených predmetoch podľa individuálneho programu. Úľavy sa týmto ţiakom  
uznávajú aj pri vykonávaní akýchkoľvek skúšok predĺţením času na vypracovanie zadanej práce. 
 

Integrácia ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Tento vzdelávací program je otvorený pre ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Sú to ţiaci, 
ktorí spĺňajú nasledujúce kritériá: 

1. ţiak pochádza z rodiny, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny je najviac vo 
výške ţivotného minima, 

2. aspoň jeden zákonný zástupca ţiaka (rodič) je dlhodobo nezamestnaný, alebo mŕtvy 
3. najvyššie ukončené vzdelanie rodičov je základné, alebo aspoň jeden z rodičov nemá ukončené 

základné vzdelanie, 
4. neštandardné bytové a hygienické podmienky rodiny, 
5. vyučovací jazyk školy je iný, neţ jazyk , ktorým hovorí dieťa doma.    

V našich podmienkach školy sa venujeme aj problémom s rómskym etnikom, so snahami o ich 
integráciu do nášho občianskeho a profesionálneho ţivota. V celom vyučovacom procese 
pripravujeme týchto ţiakov za normálnych vyučovacích podmienok, sú zaradení do normálneho 
vyučovania bez osobitných úľav. 

Integrácia a vzdelávanie nadaných ţiakov 

Škola vytvára v súlade so svojim profilom aj podmienky pre rozvoj nadaných ţiakov. Výchova a 
vzdelávanie mimoriadne nadaných ţiakov patrí vo všeobecnosti za veľmi efektívne, ţiaduce a to tak 
zo spoločenského, individuálneho ľudského hľadiska, ako aj z hľadiska ekonomického, návratnosti 
investovaného času a finančných prostriedkov. Osobitne aj v našom odbore čašník a kuchár je 
ţiaduce podchytiť nadaných ţiakov a systematicky s nimi pracovať. Pritom nemusí ísť len o podporu 
mimoriadne intelektovo nadaných ţiakov, ale aj ţiakov nadaných manuálne, prakticky, ktorí vynikajú 
svojimi vedomosťami, zručnosťami, záujmom, kreativitou, výsledkami práce a zaslúţia si výnimočnú 
pedagogicko-psychologickú starostlivosť pri rozvíjaní svojho špecifického nadania. Pre mimoriadne 
nadaných ţiakov sme pripravili tieto úpravy: 

 ţiaci budú integrovaní do beţných tried (nebudeme zriaďovať osobitné triedy, nepokladáme to 
za dobrý výchovný moment), 

 v prípade mimoriadnych podmienok a situácii pripravíme individuálne učebné plány 
a vzdelávací program, ktorý by im eventuálne umoţnil ukončiť učebný odbor aj skrátenom 
čase ako je daný týmto vzdelávacím programom, 

 škola v spolupráci so zamestnávateľmi bude riešiť ich zamestnanecké príleţitosti, 
 všetci ţiaci bez výnimky (aj beţní ţiaci) budú dodrţiavať školský poriadok.   
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4.7.13 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ŢIAKOV V UČEBNOM ODBORE         
6444 2 00 ČAŠNÍK, SERVÍRKA  A 6445 2 00 KUCHÁR , KUCHÁRKA 

 
 

Názov a adresa školy Stredná odborná škola obchodu a sluţieb 
Ul. Z. Kodálya č. 765,  924 47  Galanta 

Názov školského vzdelávacieho programu Sluţby 

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

Kód a názov učebného odboru 6444 2  čašník, servírka 
6445 2  kuchár, kuchárka 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺţka štúdia 3 roky 

Forma štúdia  denná 
 

 
Stredná odborná škola obchodu a sluţieb povaţuje vnútorný systém kontroly a hodnotenia ţiakov za 
najvýznamnejšiu kategóriu celého procesu. Naším cieľom je poskytovať ţiakovi spätnú väzbu, 
prostredníctvom ktorej získava informácie o tom, ako danú problematiku zvláda, ako dokáţe 
zaobchádzať s tým, čo sa naučil, v čom sa zlepšil a v čom má ešte nedostatky. Hodnotenie ţiaka 
vychádza z jasne stanovených cieľov a konkrétnych kritérií, ktorými sa dá jeho výkon zmerať. Preto 
neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia musí byť aj konkrétne odporúčanie alebo rada, ako má ţiak ďalej 
postupovať, aby svoje nedostatky odstránil.  Kontrolu vyučovacieho procesu budeme orientovať na 
skúšanie a hodnotenie ţiakov.  
Hodnotenie a klasifikácia ţiakov sa riadi Metodickým usmernenia č. 15/2006- R a je súčasťou 
školského vzdelávacieho programu.  

Skúšanie 

Počas skúšania budeme preverovať, čo ţiak vie a čo má vedieť,  ako sa má zlepšiť v porovnaní sám 
so sebou alebo s kolektívom – zisťujeme stupeň dosiahnutia cieľov vyučovacieho procesu. Pri skúšaní 
vyuţijeme širokú škálu rôznych spôsobov a postupov – individuálne, frontálne, skupinovo, priebeţne 
alebo súhrne po ukončení tematického celku alebo na konci školského roka, ústne, písomne 
(didaktické testy, písomné cvičenia a úlohy, projekty, a pod.). Skúšaním budeme preverovať výkon 
ţiaka z hľadiska jeho relatívneho výkonu (porovnáme výkon ţiaka s výkonmi ostatných ţiakov) alebo 
individuálneho výkonu (porovnáme jeho súčasný výkon s jeho prechádzajúcim výkonom).  Dôleţitou 
súčasťou skúšania je aj formatívne hodnotenie, ktoré povaţujeme za významnú súčasť motivácie 
ţiaka do jeho ďalšej práce, za súčasť spätnej väzby medzi učiteľom a ţiakom. 

Hodnotenie 

Cieľom hodnotenie ţiaka v škole je poskytnúť ţiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako ţiak 
zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky a kde má rezervy. Súčasťou hodnotenia je tieţ 
povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.  

Hodnotenie ţiakov budeme vyjadrovať rôznymi formami: slovom, percentom, známkou. V rámci 
hodnotenia budeme preverovať výsledky činnosti ţiakov podľa určených kritérií. Niektoré kritériá budú 
všeobecne platné pre všetky predmety, špecifické výkony ţiakov budú hodnotené podľa stanovených 
kritérií hodnotenia.   

Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia ţiaka je aj jeho správanie, prístup a postoje. Hodnotenie nikdy 
nesmie viesť k zniţovaniu dôstojnosti, sebadôvery a sebaúcty ţiaka.  

Pravidlá hodnotenia ţiakov 

Naša škola v rámci hodnotenia výkonov svojich ţiakov vychádza zo všeobecných kritérií a 
štandardov, organizačných a metodických postupov na overenie dosiahnutých vedomostí a získaných 
zručností.  

1. Hodnotenie zameriavame a formulujeme pozitívne. 
2. Ţiak sa hodnotí podľa miery splnenia daných kritérií. 
3. Známka z vyučovacieho predmetu nezahŕňa hodnotenie správania ţiaka. 
4. Vyučujúci klasifikujú iba prebrané a precvičené učivo. 
5. Ţiak má dostatok času na učenie, precvičovanie a upevnenie učiva. 
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6. Podklady pre hodnotenie a klasifikáciu získava vyučujúci hlavne: sledovaním výkonov 
a pripravenosti ţiaka na vyučovanie, rôznymi druhmi písomných prác, analýzou výsledkov 
rôznych činnosti ţiakov, konzultáciami s ostatnými vyučujúcimi a podľa potreby 
s psychologickými a sociálnymi pracovníkmi. 

7. Pri klasifikácii pouţíva vyučujúci platnú klasifikačnú stupnicu. 
8. Výsledky ţiakov posudzuje učiteľ objektívne. 
9. V predmete, v ktorom vyučujú viacerí učitelia, je výsledný stupeň klasifikácie stanovený po 

vzájomnej dohode. 
10. Písomné práce sú ţiakom oznámené vopred, aby mali dostatok času na prípravu. 

Pri hodnotení ţiakov počas jeho štúdia jednotlivých predmetov sa podľa povahy predmetu 
zameriavame predovšetkým na:  

 Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou teoretického zamerania. 
 Hodnotíme hlavne ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia poţadovaných poznatkov, kvalitu, 

rozsah získaných spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri 
riešení teoretických a najmä praktických úloh, pri výklade a hodnotení spoločenských 
a prírodných javov a zákonitostí. Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho logika, samostatnosť 
a tvorivosť, aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o tieto činnosti a vzťah k týmto činnostiam, 
výstiţnosť a odborná jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, kvalita výsledkov 
činností, osvojené metódy samostatného štúdia.  

 Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú pouţívať nasledovné všeobecné kritériá 
hodnotenia: 

 Ţiak: 

- Uplatnil osvojené poznatky, fakty, pojmy, definície, zákonitostí, vzťahy a zručnosti pri 
riešení teoretických a praktických úloh, pri vysvetľovaní a hodnotení spoločenských 
a prírodných javov. 

- Preukázal kvalitu a rozsah získaných vedomostí vykonávať poţadované intelektuálne 
a motorické činnosti. 

- Prezentoval kvalitu myslenia, predovšetkým jeho logiku, samostatnosť a tvorivosť. 
- Mal aktívny prístup, záujem a vzťah k daným činnostiam. 
- Preukázal presný, výstiţný, odborný a jazykovo správny ústny a písomný prejav. 
- Preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností. 
- Si osvojil účinné metódy a formy štúdia. 

 Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou praktického zamerania. 
 Hodnotí sa vzťah k práci, pracovnému kolektívu a praktickým činnostiam, osvojenie 

praktických zručností a návykov, ovládania účelných spôsobov práce, vyuţívanie získaných 
teoretických vedomostí v praktických činnostiach, aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva 
v praktických činnostiach, kvalita výsledkov činnosti, organizácia vlastnej práce a pracoviska, 
udrţiavanie poriadku na pracovisku, dodrţiavanie predpisov a bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci, HACCP a PO, starostlivosť o ţivotné prostredie, hospodárne vyuţívanie surovín, 
materiálov a energie a šetrné zaobchádzanie s náradím a vybavením pracovísk . 

 Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú pouţívať nasledovné všeobecné kritériá 
hodnotenia: 

 Ţiak: 

- Si osvojil praktické zručností a návyky a ich vyuţitie. 

- Preukázal vzťah k práci, pracovnému kolektívu, pracovným činnostiam, aktivitu, 
samostatnosť a tvorivosť. 

- Preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností. 
- Zvládol efektívne spôsoby práce a organizáciu vlastnej práce ako aj pracoviska, udrţiaval 

na pracovisku poriadok. 
- Dodrţiaval predpisy o BOZP, PO a HACCP a starostlivosť o ţivotné prostredie. 
- Hospodárne vyuţíval suroviny, materiál, energiu, prekonal prekáţky v práci. 
- Zvládol obsluhu, šetrné zaobchádzanie a údrţbu zariadení, pouţívaných prístrojov, 

nástrojov a náradia, prekonal prekáţky v práci. 
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Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou výchovného zamerania. 

 
 Hodnotíme hlavne tvorivosť a samostatnosť prejavu, osvojenie potrebných vedomostí 

a zručností, ich tvorivú aplikáciu, poznávanie zákonitostí daných činností a ich uplatňovanie vo 
vlastnej činnosti, kvalitu prejavu, vzťah ţiaka k činnostiam a jeho záujem o tieto činnosti, 
estetické vnímanie, prístup k umeleckému dielu a estetike spoločnosti, rešpekt k tradíciám, 
kultúrnemu a historickému dedičstvu našej krajiny, aktívne zapojenie sa do kultúrneho diania 
a športových akcií.  

 Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú pouţívať nasledovné všeobecné kritériá 
hodnotenia: 

 Ţiak: 

- Preukázal tvorivosť a samostatnosť prejavu. 
- Si osvojil potrebné vedomostí, skúseností, činností a ich tvorivú aplikáciu.  
- Prezentoval poznatky o zákonitostiach daných činností a uplatnil ich vo vlastnej činnosti. 
- Preukázal kvalitu prejavu. 
- Preukázal vzťah a záujem o dané činnosti. 
- Prezentoval estetické vnímanie, svoj prístup k umeleckému dielu a skomentoval estetické 

reakcie spoločnosti. 

Súčasťou hodnotenia má byť aj sebahodnotenie ţiakov, ich schopnosť posúdiť svoju vlastnú 
prácu, vynaloţené úsilie, osobné moţnosti a rezervy. Sebahodnotenie budeme orientovať na 
rozvoj kľúčových kompetencií a na očakávané vzdelávacie výstupy v danom vyučovacom 
predmete. 

a) Sebahodnotenie kľúčových kompetencií 

Pri sebahodnotení kľúčových kompetencií ţiak vyplňuje po predchádzajúcej konzultácii 
s učiteľom a rodičmi Hodnotiaci dotazník. Dotazník je orientovaný na všetky oblasti kľúčových 
kompetencií, ktoré sú uvedené v tomto vzdelávacom programe. Hodnotenie sa realizuje 2 x 
do roka (1. štvrťrok, 3. štvrťrok). Jednotlivé poloţky dotazníka vypracujú predmetové komisie 
v spolupráci s výchovnou poradkyňou a/alebo so sociológom. Vyjadrenia ţiaka môţe doplniť 
učiteľ alebo rodič. Hodnotenie učiteľ komentuje ústne.  

V dotazníku ţiak pouţíva nasledovné vyjadrenia: 

 vţdy, celkom samostatne, občas s pomocou, 

 väčšinou, väčšinou samostatne, občas s pomocou, 

 takmer vţdy, skoro samostatne, s malou pomocou, 

 niekedy samostatne, niekedy potrebujem pomoc, 

 potrebujem pomoc, pretoţe potom sa mi darí aj samostatne, 

 zriedka, takmer vţdy potrebujem pomoc a radu, 

 zatiaľ sa mi nedarí a pod. 

Príklady z pripravovaných dotazníkov sú napr.: 

Ako mi ide učenie? 

 Učím sa sústredene a samostatne. 

 Plánujem  a organizujem si vlastné učenie. 

 Vyhľadávam a triedim informácie potrebné k učeniu. 

 Vyhodnocujem výsledky svojej práce. 

 Hľadám rôzne moţnosti riešenia problému. 
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Ako viem komunikovať? 

 Dodrţiavam dané pravidlá komunikácie. 

 Vie počúvať druhých ľudí. 

 Aktívne diskutujem a argumentujem. 

 Pouţívam rôzne druhy neverbálnej komunikácie. 

Ako spolupracuje s druhými? 

 Aktívne pracujem v skupine. 

 Pomáham, podporujem a ocením druhých. 

 Dokáţem poţiadať o pomoc. 

 Rešpektujem osobnosť druhého. 

 Viem ukončiť prácu v skupine. 

b) Sebahodnotenie vzdelávacích výstupov  

Ţiak má moţnosť zamyslieť sa nad svojou prácou, vedomosťami a zručnosťami, ale aj 
postojmi a vlastnosťami. Zvaţuje svoje pozitíva a negatíva, uvaţuje nad, kde sa dopustil chýb, 
aké sú príčiny jeho problémov, ako ich môţe odstrániť a ako môţe s nimi naďalej pracovať. 
Učitelia - vyučujúci si pripravia Hodnotiaci dotazník a kritériá hodnotenia. Týmto spôsobom sa 
budeme usilovať viesť ţiakov k hodnoteniu vlastného pokroku v danom predmete. Ţiak touto 
formou vyjadruje, čo sa za určité obdobie naučil, v čom sa zdokonalil, v čom by sa chcel 
zlepšiť. Hodnotenie sa realizuje 2 x do roka (1. štvrťrok, 3. štvrťrok). Jednotlivé poloţky 
dotazníka vypracujú predmetové komisie v spolupráci s výchovnou poradkyňou a/alebo so 
sociológom. Hodnotenie učiteľ komentuje ústne. Iná formu, ktorú chceme odskúšať je 
písomné zhodnotenie vlastnej aktivity a práce ţiakom. Ţiaci budú pouţívať techniku voľného 
písania. Písomné hodnotenie sa píše na triednickej hodine, učiteľ je nestranný. Pri 
vyhodnotení učiteľ pouţije primeraný komentár (dodrţiava pedagogickú etiku) iba so ţiakom 
samotným, nikdy pred triedou. Hodnotenie písomné a dotazníkom môţe ţiak následne 
vyhodnotiť spolu s rodičmi napr. doma. 

  

Hodnotíme nasledovné: 

- Prácu v škole: pripravenosť na vyučovanie, aktívne zapojenie sa do výučby, prezentácia 
vedomosti, zručnosti a kompetencii. 

- Vzdelávacie výstupy: podľa kritérií hodnotenia 
- Domácu prípravu: formálne a podľa kritérií hodnotenia. 
- Práce žiakov:  didaktické testy, písomné práce, úlohy, eseje, cvičenia, praktické cvičenia, 

projekty, skupinové projekty, prípadové štúdie, laboratórne cvičenia, prezentácie, súťaţe, 
hry, simulácie a situačné štúdie, výrobky, činnosti, a pod. 

- Správanie: v škole, na verejnosti, spoločenských aktivitách, odbornom výcviku, 
súťaţiach, výstavách a pod. 

 

Obdobie hodnotenia: 

- Denne. 
- Mesačne.  
- Štvrťročne.  
- Polročne. 
- Ročne. 
 

Ukončenie štúdia 

Po ukončení štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú formulované 
výkonovými štandardmi v kompetenčnom profile absolventa nášho školského vzdelávacieho 
programu. Stravovacie sluţby formou záverečnej skúšky. Cieľom záverečnej skúšky je overenie 
komplexných vedomostí a zručností, ako sú ţiaci pripravení pouţívať nadobudnuté kompetencie pri 
výkone povolaní a odborných činností na ktoré sa pripravovali. 

Záverečná skúška je zásadným vzdelávacím výstupom  sumatívneho hodnotenia našich absolventov. 
Vykonaním ZS získajú naši absolventi na jednej strane odbornú kvalifikáciu a kompetenciu vykonávať 
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pracovné činnosti v danom povolaní a na druhej strane majú moţnosť ďalšieho vzdelávania na 
vyššom stupni. Získaný výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške potvrdzuje v plnom rozsahu ich 
dosiahnuté kompetencie – odbornú kvalifikáciu.  

ZS pozostáva z týchto častí v nasledujúcom poradí: 

 písomná časť, 

 praktická časť, 

 ústna časť. 

Jednotlivé časti záverečnej skúšky (ZS) budú vychádzať z kompetencií schváleného školského 
vzdelávacieho programu, pričom ich obsah bude koncipovaný tak, aby ţiak mal moţnosť 
preukázať naplnenie kritérií hodnotenia.  

Cieľom písomnej časti ZS je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov vychádzajúcich 
z cieľových poţiadaviek štátneho vzdelávacieho programu. 

Cieľom praktickej časti ZS je overiť úroveň osvojených zručností a spôsobilostí ţiakov a ich 
schopností vyuţiť získané teoretické poznatky a vedomosti pri riešení konkrétnych praktických 
úloh komplexného charakteru. 

Cieľom ústnej časti ZS je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov.  

ZS pozostáva z komplexných tém s aplikáciou na učebný odbor 6444 2  čašník, servírka a 6445 
2  kuchár, kuchárka. Podrobnosti o ZS sú upravené platnými predpismi MŠ SR a OPK SR.  

Témy záverečnej skúšky 

Témy ZS pripravujú predmetové komisie. Ich príprava sa bude riadiť platnými predpismi 
o záverečnej skúške a kriteriálneho hodnotenia výkonov.     

Bude formulovaná v podobe konkrétnej úlohy/činnosti. Má svoju profilovú a aplikačnú časť. 
Profilová časť témy  ZS  sa orientuje na stanovenie prioritných výkonov, ktoré sú určené v rámci 
profilových predmetov. 

 Aplikačná časť ZS uvádza všetky dôleţité väzby a súvislosti, ktoré dopĺňajú profilovú časť. 

Škola bude uplatňovať pri tvorbe tém na záverečné skúške nasledujúce pravidlá:  

 vychádzať z výkonových štandardov kompetenčného profilu absolventa učebného odboru 
6444 2 čašník, servírka a 6445 2  kuchár, kuchárka    

 uplatňovať hľadisko akumulácie vedomostí viacerých odborných predmetov obsahovo 
príbuzných,  

 vychádzať  z  rozsiahlejších tematických celkov viacerých odborných predmetov (komplexnosť 
obsahu vzdelávania), 

 umoţniť a podporiť vyuţitie všetkých podporných učebných zdrojov (pomôcky, písomné 
materiály, informácie a údaje, atď.) pre splnenie danej témy,  

 umoţniť preverenie schopnosti ţiaka vyuţívať vedomosti a intelektuálne schopnosti získané 
počas štúdia na posúdenie konkrétneho odborného problému, ktorý je daný v téme ZS, 

 dodrţiavať pravidlo zrozumiteľnosti, konzistentnosti a komplexnosti tak, aby náročnosť, vecný 
a časový  rozsah tém boli pre ţiaka optimálne, primerané a zvládnuteľné na danom stupni 
vzdelania, 

 svoje podtémy a ich formulácia musí byť  jasná, jednoznačná, v logickom slede od riešenia 
jednoduchého problému k zloţitejšiemu javu v závislosti od problému alebo situácie, ktoré sa 
majú v téme ZS riešiť. Podtémy sú aplikačného charakteru a dopĺňajú informácie, ktoré ţiak v 
priebehu štúdia odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov daného učebného odboru 
získal.  

Hodnotenie vzdelávacích výstupov 

Bude zaloţené na kritériách hodnotenia. Vymedzenie prostriedkov a postupov hodnotenia bude 
spracované ku kaţdej téme. Konkretizácia tém vrátane špecifických kritérií hodnotenia, 
prostriedkov a postupov hodnotenia ako aj organizačné a metodické pokyny budú spracované 
v priebehu posledného ročníka štúdia a budú osobitným dokumentom školy, ktorý bude dopĺňať 
náš školský vzdelávací program. Jeho súčasťou bude aj kontrolný list a protokol o výkone 
absolventa.   
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Pre hodnotenie ústneho prejavu pri preverovaní vedomostí sú stanovené nasledovné všeobecné 
kritériá: 

 

Stupeň 
hodnotenia 

Kritériá hodnotenia ústneho prejavu (prezentácia prejavu) 
 

Výborný   Kontaktoval sa s poslucháčmi. 
 Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná a správna. 
 Príklady boli vhodné a dobre zvolené. 
 Slovná zásoba bola výrazovo bohatá. 
 Ovláda poznatky, fakty, pojmy, zákonitosti a chápe vzťahy medzi nimi. 
 Správne pouţíva odbornú terminológiu. 
 Dĺţka prejavu bola primeraná. 
 Prejav bol výzvou k diskusii. 

Chválitebný   Kontaktoval sa s poslucháčmi. 
 Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná s menšími podnetmi učiteľa. 
 Príklady boli vhodné a dobre zvolené. 
 Slovná zásoba bola výrazovo bohatá. 
 Ovláda poznatky, fakty, pojmy, zákonitosti a chápe vzťahy medzi nimi. 
 Pouţíval odbornú terminológiu bez podstatných nedostatkov. 
 Dĺţka prejavu bola primeraná a mala spád. 

Dobrý   Čiastočne sa kontaktoval s poslucháčmi. 
 Prejav nemal výraznú hlavnú myšlienku. 
 Príklady boli uplatnenie iba niekedy. 
 V ovládaní poznatkov, faktov, pojmov, zákonitostí má nepodstatné 

medzery 
 Slovná zásoba bola postačujúca. 
 Pouţíval odbornú terminológiu bez podstatných nedostatkov. 
 Dĺţka prejavu bola primeraná. 

Dostatočný   Minimálne sa kontaktoval s poslucháčmi. 
 V celistvosti, presnosti, úplnosti osvojenia poţadovaných vedomostí má 

závaţné medzery  
 Ústny prejav má závaţné nedostatky , hlavná myšlienka bola nevýrazná. 
 Slovná zásoba bola malá, pouţívanie odbornej terminológie slabé. 
 Dĺţka prejavu nezodpovedala téme. 

Nedostatočný   Chýbal kontakt s poslucháčmi. 
 Prejav nebol presvedčivý, dostatočne zrozumiteľný. 
 Chýbala hlavná myšlienka. 
 Chýbali príklady. 
 V celistvosti, presnosti, úplnosti osvojenia poţadovaných vedomostí má 

závaţné a značné nedostatky a chyby, chyby si nevedel opraviť ani 
s pomocou učiteľa. 

 Slovná zásoba a pouţívanie odbornej terminológie bolo veľmi slabé 
 Zmysel vystúpenia nebol jasný. 
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Pre hodnotenie výsledkov praktického vyučovania, pri preverovaní praktických vedomostí a 
zručností sú stanovené nasledovné všeobecné kritériá: 
 

Stupeň 
hodnotenia 

Kritériá hodnotenia ústneho prejavu (prezentácia prejavu) 
 

Výborný   Sústavne prejavuje kladný vzťah k práci a praktickým činnostiam 
 Pracovná činnosť bola po celú dobu jasná a správne zvolená 
 Zvolil správny a efektívny postup, vybral právne stroje a pracovné 

pomôcky 
 Práca bola zvolená vhodne a dobre, podľa technologických postupov  
 Pohotovo, samostatne a tvorivo vyuţíva teoretické vedomosti v praxi. 
 Bezpečne ovláda postupy a spôsoby práce, dodrţiava predpisy BOZP 

a HACCP, hospodárne vyuţíva stroje, suroviny, materiál a energiu 
 Ovláda prácu s materiálovými spotrebnými normami, účelne si 

organizuje vlastnú prácu, udrţuje pracovisko, stroje, zariadenia a 
pomôcky v poriadku 

 Samostatne uplatňuje získané vedomosti, zručnosti a návyky v praxi 
 Pripravil kvalitný výrobok, previedol kvalitnú činnosť 
 Slovná zásoba bola výrazovo bohatá, správne pouţíva odbornú 

terminológiu 

Chválitebný   Prejavuje kladný vzťah k práci a k praktickým činnostiam 
 Pracovná činnosť bola v podstate po celú dobu jasná, v podstate 

správna. 
 V podstate zvolil správny postup, vybral právne stroje a pracovné 

pomôcky 
 Práca bola zvolená celkom vhodne a dobre, podľa technologických 

postupov  
 Samostatne, ale menej tvorivo, s menšou istotou vyuţíva teoretické 

vedomosti v praxi. 
 V podstate ovláda postupy a spôsoby práce, dodrţiava predpisy BOZP 

a HACCP, hospodárne vyuţíva stroje, suroviny, materiál a energiu 
 Nevyskytujú sa podstatné chyby pri ovládaní práce s materiálovými 

spotrebnými normami, účelne si organizuje prácu, udrţuje pracovisko, 
stroje, zariadenia a pomôcky v poriadku 

 Samostatne s menšími nedostatkami uplatňuje získané vedomosti, 
zručnosti a návyky v praxi 

 V podstate pripravil kvalitný výrobok, v podstate previedol kvalitnú 
činnosť 

 Vyjadroval sa celkom výstiţne a súvisle, pouţíval odbornú terminológiu 
bez podstatných nedostatkov  

Dobrý   Prejavuje vzťah k práci a praktickým činnostiam prevaţne kladne, 
s menšími výkyvmi 

 Pri pracovnej činnosti sa dopúšťal chýb, je málo pohotový a menej 
samostatný 

 Pri postupoch a spôsoboch práce sa dopúšťa nezávaţných chýb, stroje 
a pracovné pomôcky vyberal s pomocou  

 Práca bola zvolená s nedostatkami, podľa technologických postupov  
 Menej samostatne, ale menej tvorivo, s menšou pomocou vyuţíva 

teoretické vedomosti v praxi. 
 Menej účelne ovláda postupy a spôsoby práce, dodrţiava predpisy 

BOZP a HACCP, menej účelne vyuţíva stroje, suroviny, materiál a 
energiu 

 Vyskytujú sa podstatné chyby pri ovládaní práce s materiálovými 
spotrebnými normami, menej účelne si organizuje prácu, udrţuje 
pracovisko, stroje, zariadenia a pomôcky v poriadku 

 Menej samostatne s väčšími nedostatkami uplatňuje získané vedomosti, 
zručnosti a návyky v praxi 

 V podstate pripravil výrobok s niţšou kvalitou, v podstate previedol 
činnosť s niţšou kvalitou 

 Prekáţky v práci zvláda s častou pomocou. Slovná zásoba bola 
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postačujúca, pouţíval postačujúcu odbornú terminológiu  

Dostatočný   Pracuje bez záujmu a vzťahu k práci a praktickým činnostiam 
 Pri pracovnej činnosti potrebuje sústavnú pomoc 
 Pri postupoch a spôsoboch práce sa dopúšťa závaţných chýb, stroje 

a pracovné pomôcky vyberá len s pomocou  
 Práca bola zvolená s nedostatkami, prevedená nesprávne, 

s nedostatkami v technologických postupoch 
 Nesamostatne, málo tvorivo, s pomocou vyuţíva teoretické vedomosti  
 Veľmi málo ovláda postupy a spôsoby práce, s medzerami ovláda 

predpisy BOZP a HACCP, málo vie vyuţívať stroje, suroviny, materiál a 
energiu 

 Dopúšťa sa závaţných chýb pri práci s materiálovými spotrebnými 
normami,  prácu si organizuje so závaţnými nedostatkami, pracovisko, 
stroje, zariadenia a pomôcky udrţiava len s pomocou 

 S väčšími nedostatkami uplatňuje získané vedomosti a zručnosti v praxi 
 Pripravil výrobok s nízkou kvalitou, previedol činnosť s nízkou kvalitou 
 Prekáţky v práci zvláda len pomocou. Slovná zásoba bola malá, 

pouţívanie  odbornej terminológie slabé 

Nedostatočný   Neprejavuje záujem o prácu, nemá vzťah k pracovným činnostiam 
 Nevie vyuţívať ani s pomocou pracovné stroje a zariadenia 
 Pri postupoch a činnostiach je ťaţkopádny, vykazuje závaţné chyby 
 Nezvláda pracovné činnosti a správny výber pomôcok a náradia 
 Dopúšťa sa závaţných chýb pri práci s odbornou literatúrou a nevie si 

zorganizovať prácu ani s pomocou 
 Výsledky práce sú nedostatočné, pripravil nepodarok, činnosť nezvládol 

 
 
 

Materiálne a priestorové podmienky pre vykonanie záverečnej skúšky  

Budú konkretizované v rámci prípravy tém pre záverečné skúšky. Budú v súlade so štandardom, 
ktorý predpisuje ŠVP a doplnený podľa podmienok a špecifík učebného odboru 6444 2  čašník, 
servírka a 6445 2  kuchár, kuchárka   

Klasifikácia  je výsledkom komplexného hodnotenia vedomostí, zručností a návykov ţiaka.  
Základom na pridelenie klasifikačného stupňa sú známky, čiţe zaradenie ţiaka alebo jeho výkonu 
do niektorej výkonnostnej skupiny. Vymedzenie klasifikačných stupňov sa opiera o hodnotenie 
podľa výkonových kritérií. 

Stupne prospechu a celkový prospech 

Prospech ţiaka je v jednotlivých vyučovacích predmetoch klasifikovaný týmito stupňami: 

1 – výborný 
2 – chválitebný 
3 – dobrý 
4 – dostatočný 
5 – nedostatočný 

Správanie ţiaka je klasifikované týmito stupňami: 

1 – veľmi dobré 
2 – uspokojivé 
3 – menej uspokojivé 
4 – neuspokojivé  

Ţiak na konci prvého a druhého polroku je hodnotený takto: 

- Prospel s vyznamenaním 
- Prospel veľmi dobre 
- Prospel 
- Neprospel 
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Ţiak je neklasifikovaný, ak jeho absencia v danom predmete prekročila 30% celkovej dochádzky 
/riaditeľ školy môţe odsúhlasiť skúšku na doplnenie klasifikácie/. Ţiak je neklasifikovaný aj 
v prípade, ak vyučujúci nemá dostatok podkladov na uzatvorenie klasifikácie. O tejto skutočnosti 
musí byť informovaný riaditeľ školy. Ak je ţiak neklasifikovaný, nedostane vysvedčenie, iba výpis 
z katalógového listu. O dodatočnej klasifikácii rozhoduje riaditeľ školy v zmysle platnej legislatívy. 
Záverečná skúška sa môţe opakovať v zmysle právnych predpisov. 

Ak má ţiak alebo jeho zákonný zástupca pochybnosti o správnosti hodnotenia, môţe poţiadať 
riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie ţiaka. Na základe kritérií hodnotenia sa uskutoční 
preskúšanie ţiaka do 14 dní od doručenia jeho ţiadosti prípadne v termíne po vzájomnej dohode 
medzi ţiakom a riaditeľom školy. Komisionálne skúšky prebiehajú v súlade s právnymi predpismi. 

Opravné skúšky určuje riaditeľ školy v súlade s právnym predpisom.    

Výchovné opatrenia 

Patria sem pochvaly, napomenutia triedneho učiteľa, pokarhanie triedneho učiteľa, pokarhanie 
riaditeľa školy, podmienečné vylúčenie zo štúdia, vylúčenie zo štúdia. Akékoľvek výchovné 
opatrenie musí byť okamţite oznámené v písomnej forme rodičom alebo zákonným zástupcom 
ţiaka. Opatrenie sa zaznamenáva do katalógového listu ţiaka. Neuvádza sa na vysvedčení.  

Klasifikácia a hodnotenie ţiakov so ŠVVP sa robí s prihliadnutím na stupeň poruchy. Vyučujúci 
rešpektujú odporučenia psychologických vyšetrení ţiaka a uplatňujú ich pri klasifikácii a hodnotení 
správania ţiaka. Vyberajú vhodné a primerané spôsoby hodnotenia vrátane podkladov na 
hodnotenie. Uplatňujú také formy a spôsoby skúšania, ktoré zodpovedajú schopnostiam ţiaka 
a nemajú negatívny vplyv na ich rozvoj a psychiku. Volia taký druh prejavu, v ktorom má ţiak 
predpoklady preukázať lepšie výkony.  

 

 
 

4.8 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V UČEBNOM 
ODBORE 6456 2 00 KADERNÍK 

 

Názov a adresa školy SOŠ OaS, Z. Kodálya 765, 924 47  Galanta 

Názov školského vzdelávacieho programu Sluţby 

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

Kód a názov učebného odboru 6456 2 kaderník 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺţka štúdia 3 roky 

Forma štúdia  denná 
 

4.8.1 POPIS ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

Príprava v školskom vzdelávacom programe Kadernícke sluţby v učebnom odbore 6456 2  kaderník  
zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Teoretické vyučovanie je  organizované 
v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku  v stredisku 
praktického vyučovania . Trojročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej 
prípravy pre úsek obsluhy so všeobecným prehľadom o celej oblasti kaderníckych sluţieb a so 
základnými predpokladmi pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít.  

Predpokladom pre prijatie do učebného odboru je úspešné ukončenie základnej školy a zdravotné 
poţiadavky uchádzačov o štúdium. Pri prijímaní na štúdium sa hodnotí tieţ prospech a správanie na 
základnej škole, záujem uchádzačov o štúdium a výsledky prijímacieho konania. Konkretizácia kritérií 
na prijímacie skúšky vrátane bodového hodnotenia sú stanovené kaţdoročne.   

Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových 
kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti ţiaka. Všeobecná zloţka 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 beţných situáciách spoločenského 



 

238 238  
Školský vzdelávací program - Sluţby  

 

a pracovného styku v cudzom jazyku. Ţiaci sa tieţ oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, 
základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy 
matematiky, chémie a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní 
je príprava zameraná na oblasť ekonomiky, spoločenskej komunikácie, materiálov, technológie, 
zdravovedy, a pod. V rámci odborného výcviku ţiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti na 
úseku obsluhy. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti ţiaka, na formovanie ich osobnostných a 
profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.  

Škola vo výučbovej stratégii uprednostňuje tie vyučovacie metódy, ktoré vedú k harmonizácii 
teoretickej a praktickej prípravy tak pre profesionálny ţivot, ako aj pre ţivot v spoločnosti a medzi 
ľuďmi. Výučba je orientovaná na uplatnenie autodidaktických metód (samostatné učenie a práca) 
hlavne pri riešení problémových úloh, tímovej práci a spolupráci. Uplatňujú sa metódy dialogické 
slovné formou účelovo zameranej diskusií alebo brainstormingu, ktoré naučia ţiakov komunikovať 
s druhými ľuďmi na báze ľudskej slušnosti a ohľaduplnosti. Poskytujú ţiakom priestor na vytvorenie si 
vlastného názoru zaloţeného na osobnom úsudku. Vedú ţiakov k odmietaniu populistických praktík 
a extrémistických názorov. Učia ich chápať zloţitosť medziľudských vzťahov a nevyhnutnosť 
tolerancie. Metódy činnostne zameraného vyučovania (praktické práce) sú predovšetkým aplikačného 
a heuristického typu (ţiak poznáva reálny ţivot, vytvára si názor na základe vlastného pozorovania 
a objavovania), ktoré im pomáhajú pri praktickom poznávaní reálneho sveta a ţivota. Aj keby boli 
vyučovacie metódy tie najlepšie, nemali by šancu na úspech bez pozitívnej motivácie ţiakov, tzn. 
vnútorné potreby ţiakov vykonávať konkrétnu činnosť sú tou najdôleţitejšou oblasťou výchovno-
vzdelávacieho procesu. Preto naša škola kladie veľký dôraz na motivačné činitele – zaraďovanie hier, 
súťaţí, simulačných a situačných metód, riešenie konfliktových situácií, verejné prezentácie prác 
a výrobkov a pod. Uplatňované metódy budú konkretizované na úrovni učebných osnov jednotlivých 
predmetov. Metodické prístupy sú priebeţne vyhodnocované a modifikované podľa potrieb a na 
základe skúseností vyučujúcich učiteľov.   

Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na ul. Z. Kodálya 765, Galanta. Praktická 
príprava prebieha  v odlúčenom pracovisku praktického vyučovania OPPV 2 na Hlavnej 
a Bratislavskej ulici.  (kapacita 50 miest).  

Kľúčové, všeobecné a odborné kompetencie sú rozvíjané priebeţne 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 (umiestnime na chodbách schránku dôvery, prostredníctvom ktorej môţu ţiaci 
zadávať otázky, vznášať protesty a pripomienky).  

Školský vzdelávací program Kadernícke sluţby je určený pre uchádzačov s dobrým zdravotným 
stavom. V prípade talentovaných ţiakov sa výučba bude organizovať formou individuálnych učebných 
plánov a programov, ktoré sa vypracujú podľa reálnej situácie. Pri práci so ţiakmi so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje s ohľadom na doporučenie špeciálnych pedagógov 
a psychológov vo vzťahu na individuálne potreby ţiaka, stupeň a typ poruchy, úroveň kompenzácie 
poruchy a moţnosti školy. Učebný odbor 6456 2 kaderník nie je vhodný pre ţiakov s mentálnym 
postihnutím, s váţnymi poruchami zraku a sluchu a s váţnym telesným narušením. Pre tento odbor sa 
vyţaduje zdravotný preukaz.  

Činnosť školy v oblasti spoločenského a kultúrneho ţivota je veľmi bohatá a pestrá nielen pri 
aktivitách súvisiacich s činnosťou školy, ale aj v mimoškolskej oblasti. Ţiaci svoje odborné vedomosti 
a zručnosti budú prezentovať na mnohých kaderníckych akciách. Týchto aktivít sa zúčastnia aj učitelia  
 odborných predmetov vo funkcii pedagogického dozoru. Samostatnosť, húţevnatosť a pracovitosť 
našich ţiakov bude ocenená  zo strany školy. V rámci pomoci a ochrany ţivotného prostredia sa ţiaci 
zapoja do akcie  pri odstraňovaní odpadu. Veľké mnoţstvo záujmových krúţkov (jazykové, športové, 
zdravotné a iné) ponúkajú našim ţiakom efektívne vyuţívať svoj voľný čas.  

Klasifikácia prebieha podľa klasifikačného poriadku. Výsledky ţiakov sa hodnotia priebeţne na 
základe kritérií, s primeranou náročnosťou a pedagogickým taktom. Podklady pre hodnotenie sa 
získavajú sústavným sledovaním výkonu ţiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, rôznymi metódami 
a prostriedkami hodnotenia, analýzou činnosti ţiaka, konzultáciami s ostatnými učiteľmi vrátane 
výchovného poradcu a zamestnancov pedagogicko - psychologických poradní, rozhovormi so ţiakom, 
jeho rodičmi. Pri hodnotení sa vyuţívajú kritériá hodnotenia na zabezpečenie jeho objektivity. Ţiaci sú 
s hodnotením oboznámení.    
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4.8.2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŠTÚDIU 

Kód a názov učebného odboru: 6456 2  kaderník 

 

Dĺţka štúdia: 3 roky 
 
 

Forma štúdia: 
 

denná 
 
 

Nevyhnutné vstupné poţiadavky na 
štúdium:  

- podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o 
prijímacom konaní na stredné školy, 

- zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium. 

Spôsob ukončenia štúdia:  
 
 

záverečná skúška 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:  
 
 

vysvedčenie o záverečnej skúške 
výučný list 

Poskytnutý stupeň vzdelania:  
 
 

Stredné odborné vzdelanie 
ISCED 3C 

Moţnosti pracovného uplatnenia 
absolventa: 

v pracovných pozíciách ako kaderník,  súkromný podnikateľ v oblasti 
kaderníckych sluţieb 

Nadväzná odborná príprava (ďalšie 
vzdelávanie):  

Študijné odbory nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných 
učebných odborov nadväzujúcich na predchádzajúci odbor štúdia – 
úplné stredné odborné vzdelania na úrovni ISCED 3A 

4.8.3 ORGANIZÁCIA VÝUČBY 

Príprava v školskom vzdelávacom programe Kadernícke sluţby v učebnom odbore 6456 2  kaderník 
zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Výučba je organizovaná v týţdňových cykloch – 
strieda sa jeden týţdeň teoretického vyučovania a jeden týţdeň odborného výcviku.  

Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy na ul. Z. Kodálya 765 Galanta . Všeobecná 
zloţka 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 beţných situáciách 
spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Ţiaci sa tieţ oboznamujú s vývojom ľudskej 
spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si 
základy matematiky, chémie a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom 
vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť ekonomiky, spoločenskej komunikácie, materiálov, 
technológie, zdravovedy, odborného kreslenia a pod. V rámci odborného výcviku ţiaci získavajú 
teoretické a praktické zručnosti na úseku obsluhy. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti ţiaka, na 
formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.  

Praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku v stredisku praktického vyučovania 
na OPPV 2.Hlavnou náplňou kaderníckeho odboru je starostlivosť o krásu a zdravé ošetrenie vlasov. 
Nároky zákazníkov na zlepšenie ich zovňajšku sa neustále zvyšujú a je našou úlohou, aby vyhoveli 
ich náročným poţiadavkám. Prevádzkové podmienky kaderníctiev  umoţnia ţiakom podieľať sa na 
vytváraní moderných účesov, na moderných strihoch, melíroch / dvoj a viac farebné /, farbenie do 
módnych odtieňov, chemickej a objemovej preparácie...   Denne je na odbornom výcviku okolo 50 
ţiakov. Kadernícke práce zabezpečujú ţiaci pod dozorom učiteľa odborného výcviku. Pri týchto 
prácach si ţiaci osvojujú potrebné návyky v komunikácii so zákazníkom, prijímaní objednávok,  
a upratovaní po zákazníkoch. Ţiakov vedieme aj k posilneniu  jazykovej zdatnosti.   

Trojročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre úsek obsluhy so 
všeobecným prehľadom o celej oblasti kaderníckych sluţieb a so základnými predpokladmi pre výkon 
obchodno-podnikateľských aktivít.  

   

Učebný odbor 6456 2  kaderník  integruje teoretické a praktické vyučovanie. V 1. ročníku dominujú 
vyučovacie predmety všeobecného zamerania. Odborný výcvik je zameraný z 30% na obsluhu. 
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V druhom ročníku je odborný výcvik pokrytý 50% na osvojovanie praktických zručností. V 3. ročníku 
sa ţiaci obsluhe venujú na 100%.  

Dôvodom takejto organizácie je skutočnosť,  aby si ţiaci precvičili a vyskúšali aj také zručnosti, 
situácie a javy, ktoré sa v beţnej praxi vyskytujú zriedkavo.  Tieto vyučovacie aktivity prebiehajú pod 
dozorom učiteľa odborného výcviku. Kaţdý polrok si ţiaci majú moţnosť vyskúšať svoje teoretické 
a praktické zručnosti priamo na modeloch. Ţiaci si ako modelov môţu pozvať rodičov, ktorí sa 
oboznamujú s prácou svojich detí ako aj s prevádzkou kaderníctva.  

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.  

4.8.4 ZDRAVOTNÉ POŢIADAVKY NA ŢIAKA 

Na prijatie do učebného odboru 6456 2  kaderník môţu byť prijatí uchádzači s dobrým zdravotným 
stavom. Uchádzači nesmú trpieť predovšetkým: 

-poruchami funkcie pohybového systému,/ploché nohy a postihnutie chrbtice/ 

-choroby dýchacích ciest 
-koţné choroby a alergie 
závaţné ochorenia centrálnej nervovej sústavy 
-ochorenia srdca 
-bacilonosičstvo 
-zraková a sluchová ostrosť 
-myopia 

 Uchádzač musí mať platný zdravotný preukaz. Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov posúdi a písomne 
potvrdí dorastový lekár,  prípadne odborný detský lekár. 

4.8.5 POŢIADAVKY NA BEZPEČNOSŤ A HYGIENU PRI PRÁCI 

Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a protipoţiarnej ochrany. Výchova k bezpečnej a zdravie 
neohrozujúcu prácu vychádza po dobu štúdia z poţiadaviek platných právnych a ostatných predpisov 
(zákonov, nariadení vlády SR, vyhlášok, technických predpisov a slovenských technických noriem). 
Tieto poţiadavky sa musia vzťahovať k výkonu konkrétnych činností, ktoré sú súčasťou odborného 
výcviku. Tieto poţiadavky sa musia doplniť informáciami o rizikách moţného ohrozenia, ktorým sú 
ţiaci 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 záťaţ organizmu a pod.).  

Priestory pre výučbu musia zodpovedať svojími podmienkami poţiadavkám stanovených 
v zdravotníckych predpisoch (hygienické poţiadavky na priestory, prevádzka školských zariadení, 
bezpečná prevádzka, pouţívanie strojov, prístrojov a pod.). Nácvik a precvičovanie činností musí byť 
v súlade s poţiadavkami, ktoré upravujú prácu pre mladistvých (napr. Zákonník práce) a v súlade 
s podmienkami, podľa ktorých môţu mladiství vykonávať zakázané práce z dôvodu prípravy na 
povolanie. Základnými podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa rozumie: 

 dôkladne a preukázané oboznámenie ţiakov s predpismi o BOZP, protipoţiarnymi predpismi 
a s technologickými postupmi, 

 pouţívanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipoţiarnym 
predpisom, 

 pouţívanie ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov, 

 vykonávanie stanoveného dozoru na pracoviskách ţiakov, pričom sa vymedzia stupne dozoru 
nasledovne: 

 práca pod dozorom si vyţaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej dozorom, ktorá 
dohliada na dodrţiavanie 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 vyţaduje prítomnosť osoby poverenej dohľadom kontrolovať 
pracoviská pred začatím práce a pokiaľ nemôţe zrakovo všetky pracoviská obsiahnuť, 
v priebehu práce ich obchádza a kontroluje.  
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Stanovením príslušného stupňa dozoru je poverený vedúci zamestnanec Strediska praktického 
vyučovania v závislosti od charakteru práce, podmienok a tematického celku výučby.  

Pri nástupe ţiaka na štúdium sa vyţaduje: 

 Menovka  

 Biele tričko(1x s krátkym rukávom) 

 Biele nohavice 

 Biele topánky, biele ponoţky 
 

3. Zdravotný preukaz  

Ţiak musí mať platný zdravotný preukaz. Zakazuje sa nosenie „pirsingu“ a nevhodné sú dlhé ostré 
nechty. Odborný výcvik budú ţiaci vykonávať na určených pracoviskách . 
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4.8.6 PROFIL ABSOLVENTA UČEBNÉHO ODBORU 6456 2 00 KADERNÍK 

 

 
Názov a adresa školy SOŠ OaS,Ul. Z. Kodálya 765, 924 47  Galanta 

Názov školského vzdelávacieho programu Sluţby 

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

Kód a názov učebného odboru 6456 2  kaderník 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺţka štúdia 3 roky 

Forma štúdia  denná 

Charakteristika absolventa 

Absolvent trojročného učebného odboru 6456 2  kaderník po ukončení štúdia úspešne vykonanou 
záverečnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni stredného odborného vzdelania. Po ukončení 
štúdia samostatne zvládne bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zásady osobnej a pracovnej 
hygieny. Ďalej zvládne dennú starostlivosť o vlasy - ovláda manipuláciu s pracovnými náradiami, umyť 
vlasy, masáţ hlavy, preventívnu starostlivosť o vlasy, regeneráciu vlasov a ošetrenie pokoţky. Vodová 
ondulácia-  zvládne natáčanie, objemové natáčanie, krúţkovanie a následné vytvorenie účesu, fúkanú 
onduláciu do tvaru účesu, vytláčanú vlnu. Ondulácia ţelezom- ovláda spôsoby techník a úpravu 
účesu. Strihanie vlasov- vie narábať s hrebeňom a noţnicami, efilačnými noţnicami, pouţívať 
zrezávač,  britvu a elektrický strojček pri strihaní vlasov. Ovláda techniky a druhy strihov. Preparácia 
vlasov- zvláda technologický postup chemickej a objemovej preparácii, dobu pôsobenia a pozná 
rozdelenie preparačných roztokov a ustaľovačov podľa kvality a druhu vlasov. Odfarbovanie vlasov - 
ovláda technologický postup odfarbovania vlasov, postupy pri melírovaní vlasov. Farbenie vlasov- vie 
v praxi pouţiť a vybrať vhodnú farbu, ovláda technologické postupy farbenia vlasov. Náročná účesová 
tvorba- absolvent vie navrhnúť a vypracovať náročný účes podľa súčasných módnych trendov 
a techniky. Pozná základy kozmetiky. Parochniarstvo- vie rozdeliť parochne a poradiť pri pouţívaní 
parochní a príčeskov. 

V rámci pracovnej pozície sú na absolventa kladené veľmi vysoké poţiadavky na krátkodobú pamäť, 
schopnosť pracovať v tíme a schopnosť sociálneho kontaktu. Vysoké nároky sú dané aj na rozsah 
zrakového poľa, priestorové videnie, rozlišovanie zvuku, udrţiavanie rovnováhy, rozlišovanie 
čuchových podnetov, rozdelenie pozornosti, praktické myslenie, písomný a slovný prejav, 
prispôsobivosť, flexibilitu, sebakontrolu, sebaovládanie, samostatnosť, kultivovanosť vystupovania 
a vzhľadu, istotu a pohotovosť vystupovania. Poţiadavky sú kladené aj na rozlišovanie farieb 
a farebných odtieňov, rozlišovanie chuti, samostatné myslenie a odolnosť voči senzorickej záťaţi.  

Povolanie kaderník nie je vhodné pre ţiakov s ochorením obmedzujúcim výkon tejto pracovnej 
pozície. Presné posúdenie zdravotného stavu s následným odporúčaním alebo neodporúčaním 
výkonu tejto pozície je moţné iba po konzultácii s lekárom. Absolventi sa uplatnia v pracovných 
pozíciách ako kaderník, súkromný podnikateľ v kaderníckej oblasti.  

Absolventi získajú schopnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť problémové úlohy a pracovať v 
skupine. Aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti  a zručnosti priebeţne aktualizovať. 
Budú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Po absolvovaní 
vzdelávacieho programu získajú zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Naučia sa 
efektívne vyuţívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci. 

Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške. Môţe 
pokračovať v štúdiu pre absolventov trojročných 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 umoţňuje pokračovať v štúdiu na úrovni ISCED 5. Svoju 
kvalifikáciu môţe zvyšovať rôznymi vzdelávacími cestami prípadne môţe získať aj inú kvalifikáciu ako 
je kvalifikácia v danom učebnom odbore.  

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. 
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Kompetencie absolventa  

Absolvent učebného odboru 6456 2 kaderník po absolvovaní vzdelávacieho programu disponuje 
týmito kompetenciami: 

Kľúčové kompetencie 

a) Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti 

Absolvent má: 

- rozumieť beţnému a odbornému ústnemu a písomnému prejavu druhých, 
- komunikovať zreteľne  a kultivovane na primeranej odbornej úrovni, 
- formulovať svoje myšlienky zrozumiteľne a súvisle, v písomnom prejave prehľadne 

a jazykovo správne, 
- zúčastňovať sa aktívnej diskusie, formulovať svoje názory a postoje,   
- ovládať základy komunikácie v cudzom jazyku pre základné pracovné uplatnenie 

podľa potrieb a charakteru príslušnej odbornej kvalifikácie,  
- chápať výhody ovládania cudzích jazykov pre ţivotné a spoločenské uplatnenie 

a prehlbovať svoju jazykovú spôsobilosť, 
- spracovávať beţné  administratívne písomnosti a pracovné dokumenty, 
- dodrţiavať jazykové a štylistické normy,    
- pouţívať odbornú terminológiu a symboliku, 
- vyjadrovať sa a vystupovať v súlade so zásadami kultúry prejavu a správania sa, 
- vyuţívať svoje vedomosti pri riešení beţných problémových situácií, 
- ovládať prácu s príručkami, učebnicami, odborným textom a primerane ich 

interpretovať, 
- ovládať uţívateľské operácie na počítači  na úrovni spotrebiteľa a vnímať digitálnu 

gramotnosť ako východisko pre  celoţivotné vzdelávanie, 
- rozvíjať svoju tvorivosť, 
- vyuţívať informačné zdroje  poskytujúce prístup k informáciám a príleţitostiam na 

vzdelávanie v celej Európe. 

b) Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti 

Absolvent má: 

- posudzovať reálne svoje fyzické a duševné moţnosti, odhadovať dôsledky svojho 
konania a správania sa v rôznych situáciách, 

- vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém  a postoje, 
- určovať  váţne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch 

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

orientácie a ţivotných podmienok, 
- reagovať adekvátne na hodnotenie svojho vystupovania a spôsobov správania zo 

strany iných ľudí, prijímať rady a kritiky,  
- plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snaţiť sa ich vylepšovať formou 

vyuţívania sebakontroly, sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania, 
- overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých, 
- zmerať vlastnú činnosť na dodrţiavaní osobnej zodpovednosti a dosiahnutie 

spoločného cieľa v pracovnom kolektíve, 
- pracovať v tíme a podieľať sa na realizácií spoločných pracovných a iných činností, 
- mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, 

byť si vedomí dôsledkov nezdravého ţivotného štýlu a závislostí, 
- prijímať a zodpovedne plniť dané úlohy, 
- predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti 

posudzovať návrhy druhých,  
- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným 

konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.  

c) Schopnosť tvorivo riešiť problémy 

Absolvent má: 

- vyuţívať zrozumiteľné návody na objasňovanie podstaty  problému, 
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- pochopiť zadanie úlohy alebo určiť jadro problému a získať informácie potrebné 
k riešeniu, navrhnúť jednoduchý spôsob riešenia, zdôvodniť ho, vyhodnotiť a overiť 
správnosť zvoleného postupu a dosiahnutých výsledkov, 

- uplatňovať pri riešení problému rôzne jednoduché metódy myslenia a myšlienkových 
operácií, 

- zhodnotiť význam informácií, zhromaţďovať  a vyuţívať ich pre optimálne riešenie 
základných pracovných problémových situácií, zvaţovať výhody a nevýhody 
navrhovaných riešení, 

- vybrať správny (optimálny) postup na realizáciu riešenia a dodrţiavať ho, 
- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi.  

d) Podnikateľské spôsobilosti 

Absolvent má: 

- mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, 
uvedomovať si význam celoţivotného učenia a byť pripravený prispôsobovať sa 
k zmeneným pracovným podmienkam, 

- vyuţívať k učeniu rôzne informačné zdroje, vrátane skúseností iných a svoje vlastné, 
- sledovať a hodnotiť vlastný úspech vo svojom učení, prijímať hodnotenie výsledkov 

svojho učenia zo strany iných ľudí, 
- poznať moţnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy na povolanie, 
- mať prehľad o moţnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore, cieľavedome 

a zodpovedne rozhodovať o svojej budúcej profesií a vzdelávacej ceste, 
- mať reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, o poţiadavkách 

zamestnávateľov na pracovné činnosti a vedieť ich porovnávať so svojími 
predstavami a reálnymi predpokladmi, 

- interpretovať základné informácie o prieskume trhu, reklame a cieľoch podnikania, 
- vedieť získavať a vyhodnocovať informácie o pracovných a vzdelávacích 

príleţitostiach,  
- vyuţívať poradenské a sprostredkovateľské sluţby tak v oblasti sveta práce, ako aj 

v oblasti vzdelávania, 
- primerane komunikovať s potenciálnymi zamestnávateľmi, prezentovať svoj odborný 

potenciál a svoje odborné ciele,     
- vedieť vystihnúť podstatu, realitu, fakty, predvídať dôsledky, 
- poznať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť zaujať kritické postoje, prijímať kritiku 

druhých, 
- poznať všeobecné práva a povinnosti zamestnávateľov a pracovníkov, 
- poznať vlastné chyby a byť schopný sebareflexie, 
- identifikovať a riešiť aj sporné problémy (nevyhýbať sa ich riešeniu), 
- robiť aj nepopulárne, ale správne  opatrenia a rozhodnutia, 
- chápať podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych, 

ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických aspektoch súkromného 
podnikania, 

- dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príleţitosti v súlade s realitou 
trhového prostredia, svojimi predpokladmi a ďalšími moţnosťami.   

e) Spôsobilosť vyuţívať informačné technológie 

Absolvent má: 

- ovládať počítač,  poznať jeho základné časti  a jednoduchý spôsob jeho obsluhy, 
- pochopiť základné informácie o štruktúre a fungovaní počítača,  
- pracovať s jednoduchými základnými a aplikačnými funkciami programu potrebnými 

pre výkon povolania, 
- ovládať obsluhu  periférnych zariadení potrebných pre činnosť pouţívaného 

programu, 
- učiť sa pouţívať nové jednoduché aplikácie,  
- komunikovať elektronickou poštou, vyuţívať jednoduché prostriedky online a offline 

komunikácie, 
- vyhľadávať jednoduché informačné zdroje a informácie z otvorených zdrojov,  
- ovládať základy  grafického znázorňovania a vedieť ich podľa potreby vyuţiť 

v praktickom ţivote, 
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- evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol vyuţívať pri práci, 
- chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním, 
- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať 

k získaným informáciám a byť mediálne gramotný. 

m) Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

Absolvent má: 

- rozumieť podstate sveta a spoločnosti na primeranej úrovni, 
- rešpektovať, ţe telesná, citová, rozumová i vôľová zloţka osobnosti sú rovnocenné 

a vzájomne sa dopĺňajú,  
- konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom záujme, ale 

aj vo verejnom záujme, 
- dodrţiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne špecifiká, 

vystupovať proti neznášanlivosti, xenofóbií a diskriminácií,  
- konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, 

prispievať k uplatňovaniu hodnôt demokracie, 
- uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať 

s toleranciou k identite druhých,  
- zaujímať sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete,  
- rešpektovať rôzne názory na svet, 
- chápať význam ţivotného prostredia pre človeka a konať v duchu udrţateľného 

rozvoja, 
- uznávať hodnotu ţivota, uvedomovať si zodpovednosť za vlastný ţivot 

a spoluzodpovednosť  pri ochrane ţivota a zdravia iných, 
- uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť 

v európskom a svetovom kontexte, 
- podporovať hodnoty miestnej, národnej, európskej a svetovej kultúry a mať k nim 

vytvorený pozitívny vzťah, 
- orientovať sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho rozvoja, etnických, 

rasových a náboţenských konfliktov, terorizmu, 
- pochopiť pojmy: spravodlivosť, ľudské práva, zodpovednosť a aplikovať ich 

v globálnom kontexte. 

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, vyuţívať 
vedomostí o tvarosloví, 

- pouţívať adekvátnu slovnú zásobu vrátane príslušnej odbornej terminológie, 
- orientovať sa v základnej výstavbe textu, prezentovať a obhajovať svoje stanoviská, 
- vedieť poloţiť 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, 
- čítať umelecké diela a chápať ich celistvosť a estetickú pôsobnosť,  
- odborne sa vyjadrovať o javoch vo svojom odbore, 
- 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, 
- 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, 
- schopnosť zvoliť si adekvátnu komunikačnú stratégiu a jazykové prostriedky, zrozumiteľne 

vyjadrovať hlavné myšlienky v cudzom jazyku, 
- pracovať so základným cudzojazyčným textom vrátane základného odborného textu, 

vyuţívať text ako poznanie a prostriedok na skvalitnenie jazykových spôsobilostí, 
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- pracovať so slovníkom, jazykovými a inými príručkami, internetom a ďalšími zdrojmi 
informácií, 

- poznať a rešpektovať tradície, zvyky a odlišnosti sociálnej a kultúrnej hodnoty iných 
národov a jazykových oblastí,    

- vyuţívať prírodovedné poznatky a zručnosti v praktickom ţivote vo všetkých situáciách, 
ktoré súvisia s prírodovednou,  

- ovládať základné ekologické súvislostí a postavenie človeka v prírode, zdôvodniť 
nevyhnutnosť udrţateľného rozvoja, 

- posúdiť chemické látky z hľadiska nebezpečnosti a ich vplyvu na ţivé organizmy. 
- vysvetliť etické normy súvisiace so ţivotom a zdravím, 
- charakterizovať etiku práce, 
- vyuţívať vedomosti a spôsobilosti v praktickom ţivote pri riešení otázok svojho politického 

a občianskeho rozhodovania, hodnotenia a správania, 
- konať zodpovedne a prejavovať občiansku aktivitu, váţiť si demokraciu a slobodu,  
- vyuţívať matematické poznatky v praktickom ţivote v situáciách, ktoré súvisia 

s matematikou, 
- orientovať sa v matematickom texte, pochopiť zadanie matematickej úlohy, kriticky 

vyhodnocovať informácie kvantitatívneho charakteru získané z rôznych zdrojov – grafov, 
diagramov, tabuliek, správne sa matematicky vyjadrovať. 

- osvojiť si poznatky a špeciálne činnosti podporujúce úpravu porúch zdravia, 
- osvojiť si základy zdravovedy a fyziológie ľudského tela, 
- osvojiť si zásady správnej výţivy a zdravého ţivotného štýlu, 
- zorganizovať si pohybový reţim a program vlastných pohybových aktivít ako súčasť 

ţivotného štýlu, 
- preukázať pohybovú gramotnosť k osobnému športovému výkonu. 

Odborné kompetencie 

a) Poţadované vedomosti 

Absolvent má: 

- aktívne pouţívať ekonomické pojmy, ovládať ich súvislosti, 
- mať poznatky o kaderníckych technológiách,  
- mať potrebné znalosti pre prácu s informačnou a výpočtovou technikou, 
- orientovať sa v základných predpisoch, ustanoveniach obchodného, ţivnostenského, 

občianskeho a pracovného práva, 
- mať poznatky o zásadách spotrebiteľskej výchovy a ochrany spotrebiteľa, 
- ovládať technologické postupy vo svojom odbore s vyuţívaním poznatkov  

technologických normách, 
- 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 vyuţívať osvojené 

pojmy pri riešení praktických úloh, 
- mať vedomosti o materiáloch, o ich zloţení, akosti, získavaní a spracovaní a ostatnej 

manipulácii s ohľadom na zdravie človeka, 
- vedieť pouţívať techniku, poznať strojové a technické vybavenie a zariadenie  

prevádzok,   
- mať vedomosti o správnom ţivotnom 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. 

b)   Poţadované 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, 



 

247 247  
Školský vzdelávací program - Sluţby  

 

- uplatňovať estetiku práce a prostredia s dodrţaním hygienických zásad a zásad 
bezpečnosti práce na prevádzke, 

- voliť správne technologické postupy práce, pripraviť pracovisko, pracovné prostriedky 
a predmety, 

- zabezpečovať beţnú údrţbu pracovných prostriedkov, ktoré pouţíva, 
- preukázať základné uţívateľské práce s výpočtovou technikou, 
- vykonávať pracovné činnosti tak, aby nenarušoval ţivotné prostredie, 
- udrţiavať estetickú úroveň pracovného prostredia, 
- dodrţiavať základné zásady rokovania s klientmi, zákazníkmi a spolupracovníkmi, 
- vykonávať základné spôsoby zmyslových skúšok akosti surovín a tovarov, 

                    -     sa orientovať v nových technológiách a výrobkoch, 

c) Poţadované 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 imidţu firmy, pozitívnym kontaktom so zákazníkom, samostatnou 
prácou, dodrţovaním predpisov o ochrane spotrebiteľa, dodrţiavaním firemnej kultúry, 
flexibilitou, profesionálnou hrdosťou, zodpovednosťou za zverený majetok, 
schopnosťou riešiť konfliktné situácie, 

- poţadovaným rozsahom zrakového poľa, priestorovým videním, rozlišovaním farieb 
a farebných odtieňov, 

- rozlišovaním smeru zvuku a má kinestetický zmysel, 
- kultivovanosťou vystupovania a vzhľadu, istotou, pohotovosťou svojho vystupovania, 

schopnosťou sociálneho kontaktu, 
- odolnosťou voči senzorickej záťaţi, 
- krátkodobou pamäťou, praktickým a samostatným myslením a rozdeľovaním 

pozornosti. 
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4.8.7 UĆEBNÝ PLÁN UČEBNÉHO ODBORU 6456 2  KADERNÍK 

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP 
 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola obchodu a sluţieb, Ul.Z. Kodálya 765,924 47 Galanta 

Názov ŠkVP Sluţby 

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

Kód a názov učebného odboru 6456 2  kaderník    

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺţka štúdia 3 roky 

Forma štúdia Denná 

iné vyučovací jazyk – slovenský 

Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program 

Vzdelávacie oblasti 
Obsahové štandardy 

Minimálny počet týţdenných 
vyučovacích hodín celkom 

Vyučovací predmet Počet týţ. vyučovacích 
hodín celkom 

Disponibilné hodiny 

Jazyk a komunikácia 12,5 Všeobecné vzdelávanie – povinné predmety 30  

Zdokonaľovanie jazykových vedomostí a zručnosti  
 

3,5 

 
 
Slovenský jazyk a literatúra 

 
 

6 

 
2 Komunikácia a slohová výchova 

Práca s textom a získavanie informácií 

Rečové zručnosti  
 

9 

 
 
Anglický jazyk/nemecký jazyk 

 
 

9/9 

 
 
 
 
 

Jazykové prostriedky 

Komunikačné situácie 

Poznatky o krajinách študovaného jazyka 

Rečové zručnosti  
 

0 

 
Základy druhého cudzieho jazyka 

  

Jazykové prostriedky 

Komunikačné situácie 

Poznatky o krajinách študovaného jazyka 

Človek, hodnoty a spoločnosť  2    

Etická výchova/Náboţenská výchova  1 Etická výchova/Náboţenská výchova 1  

Človek v ľudskom spoločenstve  
 

1 

 
 
Občianska náuka  

 
 

1 

 

Človek ako občan 

Človek a právo 

Človek a ekonomika 

Človek a príroda 1    

Biologické a ekologické vzdelávanie   
Ekológia  

  

Základy ekológie 

Človek a ţivotné prostredie 

Základy biológie  Biológia   

Mechanika    
 
Fyzika  

  

Termika 

Elektrina a magnetizmus 

Vlnenie a optika 

Fyzika atómu 

Vesmír 

Všeobecná chémia   
Chémia 

 
1 

 

Anorganická chémia 

Organická chémia 

Biochémia  

Matematika a práca s informáciami 1    

Operácie s reálnymi číslami   
 
 

 
 
 

 

Výrazy a ich úprava 

Riešenie rovníc a nerovníc 
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Funkcie    

   
Matematika  

 
3 

 
2  

Planimetria 

Výpočet povrchov a objemov telies 

Práca s údajmi  Informatika 3 3 

Zdravie a pohyb 6    

Zdravie, telo a poruchy zdravia   
Telesná a športová výchova 

 
6 

 

Zdravý ţivotný štýl 

Pohybová výkonnosť a zdatnosť 

Športové činnosti pohybového reţimu 

Ekonomické vzdelávanie 3 Odborné vzdelávanie – povinné predmety 69,5  

Základné ekonomické pojmy   
 
 
 
Ekonomika  

 
 
 
 

3 

 

Podnikanie a podnikateľ 

Podnik, majetok podniku a hospodárenie podniku 

Peniaze, mzdy, dane a poistné 

Zamestnanci  

Medzinárodný trh práce 

Voľba povolania     
 Osobný manaţment  

Pracovné právo  

Bezpečnosť práce 

Komunikácia  2    

Základné pojmy   
Komunikácia 

 
2 

 

Získavanie informácií 

Poskytovanie informácií 

Elektronická komunikácia 

Technické a technologické vzdelávanie 9   8 

Základné technické a technologické pojmy  Technológia  8  

Suroviny a materiál Materiály 4,5  

Základné technologické postupy Zdravoveda 4,5  

Praktická príprava 47,5    

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci    
 
 
Odborný výcvik 

 
 
 

47,5 

 

Pracovné činnosti vo výrobných, obchodných, odbytových strediskách a strediskách sluţieb 

Pracovné stroje, zariadenia a inventár výrobných, obchodných, odbytových stredísk a stredísk sluţieb 

Príprava finálnych produktov 

Základné pravidlá spoločenského správania 

Administratívne práce v prevádzke 

Disponibilné hodiny 15 Voliteľné predmety 0  

     

   

   

   

   

   

CELKOM 99  99,5 15 

Ochrana človeka a prírody  Ochrana človeka a prírody 45  

Teoretická príprava    

Praktický výcvik    

Telovýchovno-výcvikový kurz 

Plávanie   Telovýchovno-výcvikový kurz 70  

Lyţovanie    
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Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola obchodu a sluţieb 
Ul. Z. Kodálya č. 765,  924 47  Galanta 

Názov ŠkVP Sluţby 

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

Kód a názov učebného odboru 6456 2 kaderník    

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺţka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy štátna 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Kategórie a názvy 
vyučovacích predmetov 

Počet týţdenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. 3. Spolu 

Všeobecnovzdelávacie 
predmety 

12/12 10 8 30/30 

slovenský jazyk a literatúra a) 2 2 2 6 

anglický jazyk  a) 3/0 3/0 3/0 9/0 

nemecký jazyk a) 0/3 0/3 0/3 0/9 

občianska náuka  - 1 - 1 

etická výchova/náboţenská 
výchova a) 

1 - - 1 

chémia 1 - - 1 

matematika a) 2 1 - 3 

informatika a) 1 1 1 3 

telesná a športová výchova d) 2 2 2 6 

Odborné predmety 21,5 23 25 69,5 

ekonomika - 1 2 3 

komunikácia 1 1 0 2 

technológia 2 3 3 8 

materiály 1,5 2 1 4,5 

zdravoveda 2 1 1,5 4,5 

odborný výcvik a), f) 15 15 17,5 47,5 

Voliteľné predmety e) 0 0 0 0 

     

     

     

     

     

     

Spolu 33,5 33 33 99,5 

Účelové kurzy     

Ochrana človeka a prírody i) 12 12 21 45 

Telovýchovno-výcvikový kurz j) 35 35  70 

 
Prehľad vyuţitia týţdňov  

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 ai.)  

7 6 6 

Účasť na odborných akciách - 1 - 

Spolu týţdňov 40 40 37 
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Poznámky k učebnému plánu:  

  

a) Trieda sa môţe deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy. 

b) Predmety etická výchova/náboţenská výchova sa vyučujú podľa záujmu ţiakov v skupinách 
najviac 20 ţiakov minimálne v rozsahu 1 týţdennej vyučovacej hodiny v 1. ročníku. Predmety nie 
sú klasifikované, na vysvedčení a v katalógovom liste ţiaka sa uvedie „absolvoval/-a“.  

c) Predmet Občianska náuka sa v učebných odboroch  realizuje minimálne v rozsahu 1 týţdennej 
vyučovacej hodine v 1 ročníku. Predmet je klasifikovaný.  

d) Predmet telesná výchova moţno vyučovať 1 hodinu týţdenne aj v popoludňajších hodinách 
a spájať ju do viachodinových celkov. Súčasťou vyučovania môţe byť aj týţdenný výchovno-
výcvikový kurz v 1. a/alebo druhom ročníku.   

e)    Ţiaci si môţu podľa záujmu a potrieb vybrať 2 voliteľné predmety v 1. ročníku, 1 alebo 2 
voliteľné predmety v 3 ročníku. Na štúdium voliteľných predmetov moţno vytvárať skupiny ţiakov 
z rôznych tried alebo ročníkov. Klasifikujú sa predmety 2. cudzí jazyk a špeciálna obsluha. 
Ostatné voliteľné predmety sú neklasifikované. Na vysvedčení a v katalógovom liste ţiaka sa 
uvedie „absolvoval/-a“.  

f)    Odborný výcvik sa realizuje podľa súčasne platnej legislatívy v rozsahu minimálne 1520 hodín 
za  štúdium, čo je podmienkou vykonania záverečnej skúšky.  

g)    Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie 
poţadovaných praktických zručností a činností formou cvičení (v laboratóriách, dielňach, 
odborných učebniach, cvičných firmách a pod.) a odborného výcviku. Na cvičeniach a odbornom 
výcviku sa môţu ţiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci a na hygienické poţiadavky podľa platných predpisov. Počet ţiakov na jedného majstra 
odbornej výchovy je stanovený  platnou legislatívou.   

h)    Ţiaci v kaţdom ročníku absolvujú exkurzie (1 aţ 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie, 
upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou 
výchovno-vzdelávacieho procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet 
najviac súvisí s obsahom exkurzie.  

i) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania ţiakov učebných odborov stredných odborných škôl 
v SR je učivo „Ochrana človeka a prírody“. Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami 
a samostatným kurzom na ochranu človeka a prírody. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku 
priamo v teréne. Samostatný kurz je organizovaný v 3. ročníku a  je súčasťou plánu práce školy.  

j) V 1. a 2. ročníku je súčasťou vyučovania týţdenný telovýchovno-výcvikový kurz. Účelové kurzy 
sa realizujú v rámci sedemtýţdňovej časovej rezervy v školskom roku. Plavecký výcvik sa 
realizuje 5 dní (7 hodín denne) v 1. ročníku. Lyţiarsko-výcvikový kurz sa organizuje v rozsahu 5 
dní (7 hodín denne) v 2. ročníku.  

k) Záverečná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy. 
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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       

nemecký jazyk       

občianska náuka        

etická/náboţenská  výchova       

chémia       

matematika       

informatika       

telesnáa športová  výchova       

Povinné odborné predmety   

ekonomika       

komunikácia       

technológia       

materiály       

zdravoveda       

odborný výcvik a), f)       

       

       

       

  

       

       

       

       

       

       

Účelové kurzy  

Ochrana človeka a prírody       

Telovýchovno-výcvikový kurz       

Kľúčové kompetencie predstavujú spoločne uplatňované zásady a pravidlá pri vybraných postupoch, metódach 
a formách práce, pri organizovaní rôznych slávnostných alebo výnimočných príleţitostí, akcií alebo  aktivít, mali 
by podporovať a rozvíjať aktivitu, tvorivosť, zručnosť, učenie ţiaka. Výchovné a vzdelávacie stratégie (ďalej len 
„VVS“) nie sú formulované ako ciele, konkrétne metódy, postupy, pokyny alebo predpokladané výsledky ţiakov, 
ale predstavujú spoločný postup, prostredníctvom ktorého by učitelia doviedli ţiakov k vytváraniu alebo ďalšiemu 
rozvoju kľúčových kompetencií.  

VVS sú v našom školskom vzdelávacom programe stanovené pre kaţdý vyučovací predmet a pre vybrané 
kľúčové kompetencie tak, ako to ukazuje tabuľka. Táto stratégia bola odsúhlasená všetkými predmetovými 
komisiami na škole.   
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4.8.8 MATERIÁLNE PODMIENKY 

Pre vzdelávanie a výchovu v súlade s daným ŠVP je nevyhnutné vytvárať vhodné realizačné 
podmienky. Podkladom na ich stanovenie sú všeobecné poţiadavky platných právnych noriem 
a konkrétne poţiadavky vyplývajúce z cieľov a obsahu vzdelávania v učebnom odbore 6456 2  
kaderník. V ŠVP sú vo všeobecnej rovine vymedzené základné podmienky na realizáciu školského 
vzdelávacieho programu Kadernícke sluţby. My sme ich rozpracovali podrobnejšie a konkrétne podľa 
potrieb a poţiadaviek učebného odboru, aktuálnych cieľov a našich reálnych moţností. Optimálne 
poţiadavky/podmienky, podľa ktorých sa bude poskytovať tento školský vzdelávací program 
Kadernícke sluţby, sú nasledovné: 

 

Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na ul. Z. Kodálya Normatív vybavenosti dielní, 
odborných učební a tried Strediska praktického vyučovania je v súlade s Normatívom základného 
vybavenia pracovísk praktického vyučovania pre učebný odbor 6456 2 kaderník.  

Kapacita školy: 

Školský manaţment: 
kancelária riaditeľa školy,   
kancelárie pre zástupcu riaditeľa školy TV,  
kancelárie pre zástupcu riaditeľa školy PV, 
kancelária pre sekretariát, 
kabinet pre výchovnú poradkyňu, 
príručný sklad s odkladacím priestorom, 
sociálne zariadenie. 

Pedagogickí  zamestnanci školy: 
zborovňa, jedáleň pre rokovania pedagogickej rady,  
kabinety  pre učiteľov, 
 
Sociálne zariadenie.   

Nepedagogickí zamestnanci školy: 
kancelárie pre sekretariát, ekonómov a správcu  
príručný sklad s odkladacím priestorom,  
dielňa, 
kotolňa, 
archív. 

Ďalšie priestory: 
Hygienické priestory (WC, sprchy), sociálne zariadenia, šatne 
Sklady učebných pomôcok a didaktickej techniky 
Priestory pre centrálne ovládanie didaktickej techniky 
Sklady náradia, strojov a zariadení 
Sklady materiálov,  
Kniţnica 
Priestory pre záujmovú a spoločenskú činnosť ţiakov a zamestnancov školy, spoločenská miestnosť 

 
Makrointeriéry: 

Školská budova 
Školský dvor 

Stredisko praktického vyučovania Hlavná a Bratislavská 
 Kabinety pre UOV 
 Viacúčelová miestnosť (pre ţiakov, UOV, rodičov a iných) 
 Odborné cvičné triedy 
 Kotolňa 
 Dielňa  
 Sklady pre materiály 
 Hygienické zariadenia (WC) 
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Školská jedáleň a kuchyňa  

Vyučovacie interiéry 

1. Klasické triedy/ - učebne pre teoretické vyučovanie  
2. Odborné učebne IT 
3. 3 odborné učebne pre jazykové vzdelávanie 
4. Odborné triedy/ - učebne pre vyučovanie odborných predmetov 
5. Telocvičňa  

Vyučovacie exteriéry 

Školské ihrisko 

4.8.9 PERSONÁLNE PODMIENKY 

 Poţiadavky na manaţment školy, ktorý realizuje školský vzdelávací program je v súlade 
s poţiadavkami odbornej a pedagogickej spôsobilosti a s kvalifikačnými predpokladmi, ktoré 
sú nevyhnutné pre výkon náročných riadiacich činnosti podľa platných predpisov. 

 Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov všeobecnovzdelávacích 
predmetov, ktorí realizujú školský vzdelávací program je v súlade s platnými   predpismi.  
Plnenie ďalších kvalifikačných predpokladov potrebných pre výkon zloţitejších, 
zodpovednejších a náročnejších pedagogických činnosti sa riadi platnými predpismi. 
Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú súlad všetkých vzdelávacích a výchovných činností 
s cieľmi vzdelávania v danom učebnom odbore v súlade so štátnym vzdelávacím program. 
Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich 
pedagogickej činnosti v rámci platných predpisov.      

 Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov odborných predmetov, 
ktorí realizujú školský vzdelávací program je v súlade s platnými predpismi. Plnenie ďalších 
kvalifikačných predpokladov potrebných pre výkon zloţitejších, zodpovednejších 
a náročnejších pedagogických činnosti sa riadi platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci 
zabezpečujú súlad všetkých vzdelávacích a výchovných činností s cieľmi vzdelávania 
v danom učebnom odbore v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Práva a povinnosti 
pedagogických zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich pedagogickej 
činnosti v rámci platných predpisov.      

 Odborná a pedagogická spôsobilosť majstrov odborného výcviku, ktorí realizujú školský 
vzdelávací program je v súlade s platnými predpismi. Plnenie ďalších kvalifikačných 
predpokladov potrebných pre výkon zloţitejších, zodpovednejších a náročnejších 
pedagogických činnosti sa riadi platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú 
súlad všetkých vzdelávacích a výchovných činností s cieľmi vzdelávania v danom učebnom 
odbore v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Práva a povinnosti pedagogických 
zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich pedagogickej činnosti v rámci 
platných predpisov.      

 Odborná spôsobilosť nepedagogických zamestnancov (ekonóm, správca, školník, 
upratovačky a pod.), ktorí sa podieľajú na realizácii školského vzdelávacieho programu je 
v súlade s platnými   predpismi.  Práva a povinnosti nepedagogických zamestnancov sú 
zabezpečené a naplňované po dobu ich činnosti v rámci platných predpisov.      

 Plnenie poţiadaviek poradenskej činnosti sa riadi platnými predpismi. Výchovný poradca je 
pedagogický zamestnanec, ktorého poslaním je poskytovanie odbornej psychologickej 
a pedagogickej starostlivosti ţiakom, rodičom a pedagogickým zamestnancom školy. Prácu 
výchovného poradcu usmerňujú metodické, pedagogické a psychologické centrá. Práca 
výchovného poradcu a dodrţiavanie všeobecne záväzných platných predpisov v oblasti 
výchovného poradenstva podlieha kontrolnej činnosti zo strany zriaďovateľa strednej školy.  
Ďalšie práva a povinnosti výchovných poradcov vymedzujú vnútorné predpisy školy (pracovný 
poriadok, vnútorný poriadok školy, vnútorný mzdový predpis a pod.).  

 

4.8.10 ORGANIZAČNÉ PODMIENKY 

 Plnenie stanovenej miery vyučovacej a výchovnej povinnosti vyplýva z platnej legislatívy 
a rámcového učebného plánu štátneho vzdelávacieho programu. Rámcové rozvrhnutie 
obsahu vzdelávania v školských vzdelávacích programoch vychádza zo ŠVP. Stanovené 
vzdelávacie oblasti a ich minimálne počty hodín boli v tomto programe dodrţané a sú 
preukázateľné. Vzdelávanie a príprava ţiakov je organizovaná ako trojročné štúdium.  
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 Teoretické a praktické vzdelávanie a príprava sú obmieňané po týţdni. Vyučovanie a odborný 
výcvik začínajú o 8.00 hod. Organizácia školského roka sa riadi podľa pedagogicko-
organizačných pokynov v danom školskom roku. 

 Plnenie  školskej legislatívy vzhľadom na organizáciu a priebeh školského vzdelávacieho 
programu vo väzbe na teoretické vyučovanie a odborný výcvik je v súlade.  Výchovno-
vzdelávací proces sa riadi Zákonom o výchove a vzdelávaní (školský zákon).  

 Odborný výcvik sa vyučuje v rozsahu stanovenom v učebnom pláne sa vykonáva v školských 
zariadeniach: učebne odborného výcviku . Výučba prebieha pod vedením  MOV. Všetky 
pracoviská majú základné štandardné vybavenie. Odborný výcvik nadväzuje na teoretické 
vyučovanie. Realizuje sa v 6 – 7 hodinových celkoch kaţdý druhý týţdeň. Delenie skupín 
stanovuje platná legislatíva.  

 Vzdelávanie a príprava sa riadi podľa Školského poriadku. Zabezpečuje jednotnosť v celom 
výchovno-vzdelávacom procese. Upravuje pravidla správania sa ţiakov v teoretickom  a 
praktickom vyučovaní a príprave. Obsahuje tieţ práva a povinnosti ţiakov. Školský poriadok je 
súčasťou Organizačného poriadku školy a Pracovného poriadku školy a riadi sa podľa nich. 
Ţiaci sa oboznamujú so Školským poriadkom kaţdý rok na prvej vyučovacej hodine prvý deň 
školského roka a podpisujú v osobitnom zázname svojím podpisom jeho rešpektovanie. Táto 
skutočnosť je zaznamenaná aj v triednych knihách.  

 Na začiatku kaţdého školského roka je spoločné zoznamovanie sa ţiakov prvých ročníkov so 
ţiakmi vyšších ročníkov. Oboznamujú sa nielen so svojími povinnosťami, ale aj vzájomne 
nadväzujú kontakty medzi sebou, vymieňajú si postrehy a informácie. Prispieva to 
k vytvoreniu veľmi priaznivej atmosféry na škole a k ľahšiemu zaraďovaniu ţiakov do 
kolektívu. Tieţ stretnutia s rodičmi prvákov sú plánované v treťom týţdni na začiatku 
školského roka, kde sa zoznamujú s učiteľmi, kolektívom v triede, získavajú informácie 
o škole, jej štýle práce, organizácii vyučovania a odborného výcviku, metódach 
a prostriedkoch hodnotenia, plánovanými aktivitami na škole a osobitnými predpismi 
odborného výcviku.  Sú oboznámení s ich povinnosťami, právami a postupmi. Zároveň majú 
moţnosť prezrieť si celú školu a Stredisko praktickej prípravy.   

 Hodnotenie a klasifikácia ţiakov sa riadi Klasifikačným poriadkom školy a je súčasťou 
školského vzdelávacieho programu ako súčasť učebných osnov vyučovacích predmetov 
a ako osobitná spoločná časť. O všetkých kritériách hodnotenia, výchovných opatreniach 
a podmienok vykonania záverečných a opravných skúšok sú ţiaci a rodičia vopred 
informovaní. 

 Ukončovanie štúdia a organizácia záverečnej skúšky sa riadi platným legislatívnym 
predpisom. Záverečná skúška sa z písomnej, praktickej a ústnej časti.  Úspešní absolventi 
získajú výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške.  

 Kurzy, exkurzie, športové akcie sa organizujú v rámci 7 týţdňov školského roka. Kurzy 
nevyhnutné pre výkon povolania  vyplývajúce z kompetencií (profilu) absolventa  sa môţu 
vykonávať aj ako súčasť odborného výcviku. Kurz na ochranu človeka a prírody sa organizuje  
priebeţne počas roka skupinovou formou  v 6 – 7 hodinových celkoch vo všetkých ročníkoch. 
Telovýchovný výcvikový kurz podľa podmienok  v regióne  školy   organizovať s náplňou  
lyţiarsky   a plavecký kurz  skupinovou formou, najlepšie v 1. ročníku. Organizácia exkurzií je 
súčasťou praktického a teoretického vyučovania a zameriavajú sa na  poznávanie nových 
výrobných technológií, nových materiálov, ekologických stavieb, odpadových technológií, na 
výstavy a prezentácie  nových výrobkov a technológií. Exkurzie sa konajú v kaţdom ročníku 
po dva dni (12 – 14 hodín) s pedagogickým dozorom  a počtom ţiakov v zmysle platných 
predpisov.  Odborný obsah  exkurzií  vyplýva z obsahu učebných osnov odboru  štúdia   
a plánuje sa v ročných plánoch práce školy. Virtuálne exkurzie a telemosty sú súčasťou 
vyučovacích hodín v praktickom a teoretickom vyučovaní. 

 Spolupráca s rodičmi sa realizuje predovšetkým prostredníctvom triednych učiteľov,  
výchovných poradcov, manaţmentu školy a jednotlivých  vyučujúcich všeobecnovzdelávacích 
a odborných predmetov, osobnou komunikáciou s rodičmi, prípadne zákonnými zástupcami 
rodičov. Sú to pravidelné,  plánované zasadnutia Rodičovskej rady  a zasadnutia Rady školy, 
v ktorých sú zastúpení  rodičia a  sociálni partneri. Obsahom týchto zasadnutí sú informácie 
o plánoch a dosiahnutých výsledkov školy, riešenie problémových výchovných situácií, 
organizovanie spoločenských, vzdelávacích, kultúrnych a športových akcií organizovaných 
školou. 

 Súťaţe a prezentácia zručností a odborných spôsobilostí v odbore  na školskej úrovni sa 
organizuje formou jednoduchých ročníkových prác ako spoločný výstup teoretického 
a praktického vyučovania na záver kaţdého ročníka. Škola určí obsah, rozsah, úroveň, kritéria 



 

256 256  
Školský vzdelávací program - Sluţby  

 

hodnotenia, formu prác a ich prezentácie  prípadne aj  s prístupom  verejnosti. Ţiaci sa môţu 
zúčastňovať aj na súťaţiach  a prezentáciách vo svojom odbore na národnej a medzinárodnej 
úrovni.  

 

4.8.11 PODMIENKY BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVIA PRI VÝCHOVE 
A VZDELÁVANÍ 

Vytváranie podmienok  bezpečnej a hygienickej práce je organickou súčasťou celého vyučovacieho 
procesu, osobitne odborného výcviku. Postupuje sa podľa platných predpisov, nariadení, vyhlášok, 
noriem a pod.  Priestory, v ktorých prebieha teoretické a praktické vyučovanie musia zodpovedať 
platným právnym predpisom, vyhláškam, technickým normám a predpisom ES.  

Škola zabezpečuje všetky technické a organizačné opatrenia na elimináciu všetkých rizík spojených 
najmä s odborným výcvikom. Učitelia, MOV, ţiaci a rodičia so podrobne s týmito rizikami oboznámení. 
Riziká, ktoré sa nedajú eliminovať, sú čiastočne riešené osobitnými ochrannými prostriedkami, ktoré 
ţiaci dostávajú bezplatne na základe Smernice riaditeľa školy. Ich pouţívanie sa dôsledne kontroluje.  

.  

Škola má spracovanú Metodickú osnovu vstupného  školenia bezpečnosti práce, dodrţiavania 
osobnej hygieny a protipoţiarnej ochrane pre ţiakov a učiteľov. Ţiaci sú s predpismi podrobne 
oboznámení a poučení vţdy v úvodných hodinách jednotlivých predmetoch. Obsahom školenia sú 
predpisy a normy pouţívané v odbore kaderník, miesta, na ktorých sú umiestnené lekárničky prvej 
pomoci, vybrané ustanovenia vyhlášky o evidencii úrazoch detí, ţiakov a študentov, 
traumatologického plánu, nariadenie vlády o ochrane zdravia zamestnancov pri práci,  o bezpečnej 
prevádzke a pouţívaní strojov, Zákonníka práce, o prácach mladistvých, poskytovaní prvej pomoci, 
o poţiarnom nebezpečenstve v organizácii, inštruktáţi pouţívania prenosných hasiacich prístrojov 
a pod.  

Na odbornom výcviku sa ţiaci zoznamujú s  prevádzkovými bezpečnostnými predpismi.  
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4.8.12 PODMIENKY VZDELÁVANIA ŢIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI 
POTREBAMI V UČEBNOM ODBORE 6456 2 00 KADERNÍK 

 

 

Názov a adresa školy SOŠ OaS, Ul.Z. Kodálya 765, 924 47  Galanta 

Názov školského vzdelávacieho programu Sluţby 

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

Kód a názov učebného odboru 6456 2  kaderník 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺţka štúdia 3 roky 

Forma štúdia  denná 
 

Vzdelávanie ţiakov prebieha v súlade so štátnym vzdelávacím programom a Zákonom o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon), ktoré stanovujú zásadné pravidlá vzdelávania a prípravy ţiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“).  Pri formulovaní poţiadaviek na ich 
štúdium sme vychádzali z analýzy podmienok školy, analýzy potrieb a poţiadaviek trhu práce, analýzy 
povolania a odborných konzultácii so špecializovanými zamestnancami VUDPAP, pedagogicko – 
psychologických poradní a dorastového lekára.  

Platná legislatíva označuje názvom ţiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len 
„ŠVVP“) ţiakov s mentálnym, zmyslovým alebo telesným postihnutím, zdravotne oslabených alebo 
chorých, s narušenou komunikačnou schopnosťou, so špecifickými poruchami učenia alebo správania 
sa, s autistickým syndrómom, s poruchami psychického alebo sociálneho vývinu, tieţ ţiakov 
pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia (rómske etnikum, imigranti). Špecifickou 
skupinou ţiakov so ŠVVP sú ţiaci mimoriadne nadaní. 

Štúdium v učebnom odbore 6456 2 00 kaderník vzhľadom k svojím špecifikám nemôţe byť poskytnuté 
pre ţiakov s mentálnym, zmyslovým a telesným postihnutím, ako aj ţiaci s autistickým syndrómom, 
s poruchami psychického a sociálneho vývinu.  Vo všeobecnosti môţu byť prijatí uchádzači s dobrým 
zdravotným stavom. Uchádzači nesmú trpieť predovšetkým: 

 poruchami funkcie pohybového systému /ploché nohy a postihnutie chrbtice/ 

 choroby dýchacích ciest 

 koţné choroby a alergie 

 závaţné ochorenia centrálnej nervovej sústavy , ochorenia srdca 

 bacilonosičstvo 

 zraková a sluchová ostrosť 

 myopia  

Uchádzač musí mať platný zdravotný preukaz. Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov posúdi a písomne 
potvrdí dorastový lekár,  prípadne  odborný detský lekár.   

Integrácia ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Tento vzdelávací program je otvorený pre ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Sú to ţiaci, 
ktorí spĺňajú nasledujúce kritériá: 

1. ţiak pochádza z rodiny, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny je najviac vo 
výške ţivotného minima, 

2. aspoň jeden zákonný zástupca ţiaka (rodič) je dlhodobo nezamestnaný, 
3. najvyššie ukončené vzdelanie rodičov je základné, alebo aspoň jeden z rodičov nemá ukončené 

základné vzdelanie, 
4. neštandardné bytové a hygienické podmienky rodiny, 
5. vyučovací jazyk školy je iný, neţ jazyk , ktorým hovorí dieťa doma.    

Nakoľko kaderník  pracuje v kaderníckych prevádzkach, dôleţitá je schopnosť jednať s ľuďmi, 
trpezlivosť, kultivovaný zjav a vystupovanie, počtárske schopnosti, dobrá pamäť a dobrý sluch, zdravé 
a zdatné nohy a schopnosť učiť sa cudzie jazyky a mať zdravotný preukaz. Je potrebné počítať s 
prácou na zmeny.  

V našich podmienkach školy ide predovšetkým o problémy s rómskym etnikom, so snahami o ich 
integráciu do nášho občianskeho a profesionálneho ţivota. Nielen my, ale aj všetky ďalšie školy 
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hľadajú metódy na zníţenie negatívneho dopadu dysfunkčných sociálnych podmienok na osobnostný, 
vzdelávací a profesionálny vývin rómskych detí a mládeţe, pokusy o zamedzenie ďalšieho 
prehlbovania sociálnej exklúzie tohto etnika s hrozivými následkami, a to so stupňovaním negatívneho 
stavu vo všetkých aspektoch ich ţivota (chudoba, nevzdelanosť, nezamestnanosť, sociálna patológia, 
zlý zdravotný stav).  

Častá neúspešnosť rómskych ţiakov v beţnom systéme vzdelávania je tieţ dôsledkom sociálne 
nerozvinutého/znevýhodneného prostredia, ktoré nedostatočne stimuluje a nevytvára podmienky pre 
rozvoj takých vlastností a schopností, ktoré by ich motivovali k výkonu, pestovali záujem vzdelávať 
sa, pracovať a byť úspešní. U rómskych ţiakov absentuje domáca príprava na vyučovanie, rodičia sa 
nezaujímajú o vzdelávanie svojich detí. Vo vyšších ročníkoch základnej školy vzniká priepastný 
rozdiel v školskej výkonnosti medzi nimi a nerómskymi ţiakmi, v dôsledku čoho sa rómski ţiaci radšej 
škole vyhýbajú, aby neboli priamo konfrontovaní so svojím zlyhaním. 

Veľkým handicapom je tieţ nedostatočné ovládanie vyučovacieho jazyka, v dôsledku čoho navštevuje 
mnoho rómskych ţiakov špeciálne školy pre mentálne postihnutých, hoci ich intelektový potenciál 
často dáva predpoklady zvládnuť beţnú školu.  

Problémy rómskych ţiakov súvisiace s ich školskou podvýkonnosťou, negatívnym postojom ku 
vzdelávaniu moţno zhrnúť: 

 nízka socio-kultúrna a vzdelanostná úroveň rodín rómskych ţiakov, málokedy majú rodičia 
vyššie vzdelanie ako základné, častá nezamestnanosť rodičov, sociálne dávky často ako jediný 
zdroj obţivy, chudoba, deti často nemajú uspokojené základné ţivotné potreby (strava, 
oblečenie), veľmi nízky hygienický štandard rodín, často chýba osvojenie základných 
hygienických návykov; 

 rozpor medzi hodnotovým systémom v rodinách a hodnotami prezentovanými školou, 
hodnotová nekompatibilita s majoritnou spoločnosťou – neschopnosť prispôsobiť sa školským 
poţiadavkám, nevzdelanosť rodičov a nezáujem o vzdelávanie / kvalifikáciu svojich detí, 
negatívny postoj ku vzdelávaniu ako vzor pre ich deti, nespolupracujú so školou, školská 
neúspešnosť rómskych ţiakov aţ zlyhanie, výchovná nezvládnuteľnosť rómskych ţiakov v škole 
(„ťaţkovychovateľní“), záporný postoj ţiakov ku škole, ku vzdelávaniu, záškoláctvo, 
absentérstvo ako dôsledok; 

 v dôsledku hodnotovej špecifičnosti Rómov s dôrazom na aktuálne uspokojovanie svojich 
biologických potrieb, bez schopnosti plánovať, zvyčajne zostávajú nekvalifikovaní a veľmi ťaţko 
uplatniteľní na trhu práce; dochádza k medzigeneračnému transferu ich ţivotného štýlu 
spojeného s negatívnym postojom ku vzdelávaniu a k práci a k stupňovaniu ich sociálnej 
exklúzie. 

V dôsledku uvedeného väčšina rómskych ţiakov po absolvovaní povinnej školskej dochádzky končí 
svoje „celoţivotné“ vzdelávanie a len s malou pravdepodobnosťou dosiahne odbornú kvalifikáciu na 
výkon povolania, čo predstavuje vysoké riziko nenájsť uplatnenie na trhu práce. V dospelom veku sa 
z nich stávajú nekvalifikovaní pracovníci s moţnosťou vykonávať len pomocnú nekvalifikovanú a slabo 
platenú prácu, bez schopnosti ďalej sa vzdelávať, adaptovať sa na meniace / stupňujúce sa nároky 
trhu práce. Tvoria vlastne základ pre „tvrdé jadro“ dlhodobo nezamestnaných u nás. 

Integrácia Rómov do spoločnosti predstavuje váţny spoločenský problém v mnohých krajinách, nielen 
na Slovensku, riešenie sa hľadá uţ stáročia.  

Integrácia tejto skupiny ţiakov do učebného odboru 6456 2 00 musí spĺňať nasledovné poţiadavky: 
 

 škola bude intenzívne spolupracovať aj s občianskym zdruţením pre napr. rómsku komunitu, 
odborom sociálnej starostlivosti VÚC (sociálni zamestnanci – kurátori) v prípade ţiakov so 
sociálne slabších rodín, azylantov a pod. 

 škola bude intenzívne spolupracovať najmä s rodičmi tak, ţe bude organizovať mesačné 
stretnutia (neformálne) učiteľov vrátane výchovnej poradkyne, ţiakov, rodičov a (prípadne) 
zamestnávateľov počas ktoré budú ţiaci prezentovať svoje názory a poţiadavky, aby sa mohli 
operatívne riešiť, 

 škola v spolupráci so zamestnávateľmi bude riešiť ich zamestnanecké príleţitosti, 
 všetci ţiaci bez výnimky (aj beţní ţiaci) budú dodrţiavať školský poriadok.   

Integrácia a vzdelávanie nadaných ţiakov 

Škola vytvára v súlade so svojim profilom aj podmienky pre rozvoj nadaných ţiakov. Výchova a 
vzdelávanie mimoriadne nadaných ţiakov patrí vo všeobecnosti za veľmi efektívne, ţiaduce, a to tak 
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zo spoločenského, individuálneho ľudského hľadiska, ako aj z hľadiska ekonomického, návratnosti 
investovaného času a finančných prostriedkov. Osobitne aj v našom odbore kaderník je ţiaduce 
podchytiť nadaných ţiakov a systematicky s nimi pracovať. Pritom nemusí ísť len o podporu 
mimoriadne intelektovo nadaných ţiakov, ale aj ţiakov nadaných manuálne, prakticky, ktorí vynikajú 
svojimi vedomosťami, zručnosťami, záujmom, kreativitou, výsledkami práce a zaslúţia si výnimočnú 
pedagogicko-psychologickú starostlivosť pri rozvíjaní svojho špecifického nadania. Pre mimoriadne 
nadaných ţiakov sme pripravili tieto úpravy: 

 ţiaci budú integrovaní do beţných tried (nebudeme zriaďovať osobitné triedy, nepokladáme to 
za dobrý výchovný moment), 

 
 v prípade mimoriadnych podmienok a situácii pripravíme individuálne učebné plány 

a vzdelávací program, ktorý by im eventuálne umoţnil ukončiť učebný odbor aj skrátenom 
čase ako je daný týmto vzdelávacím programom, 

 umoţní sa im štúdium väčšieho počtu voliteľných predmetov, ako aj ďalších cudzích jazykov, 
 podľa potreby budú navštevovať výchovnú poradkyňu a v mimoriadnych prípadoch budú 

navštevovať aj špecializované odborné pracoviská (za podmienok výskytu istých anomálii 
v ich správaní), 

 škola môţe do tohto odboru štúdia prijať aj ţiaka, ktorý úspešne ukončil základnú školu aj 
v niţšom ako 9. ročníku. Pre týchto ţiakov bude vypracovaný individuálny plán vzdelávania 
a prípravy, 

 pre výnimočne športovo nadaných ţiakov sa vypracuje individuálny plán štúdia s vymedzením 
konzultačných hodín, 

 vo výučbe týchto ţiakov budeme vyuţívať nadštandardné vyučovacie metódy a postupy, budú 
zapájaní do problémového a projektového vyučovania, umoţní sa im práca na vlastných 
projektoch, vo výnimočných prípadoch môţe by poskytnuté štúdium formou on-line, 

 v individuálnych plánoch sa môţu zaviesť aj špeciálne predmety štúdia, prípadne kombinácia 
viacerých obsahov predmetov,  

 škola bude intenzívne spolupracovať najmä s rodičmi tak, ţe bude organizovať mesačné 
stretnutia (neformálne) učiteľov vrátane výchovnej poradkyne, ţiakov, rodičov a (prípadne) 
zamestnávateľov počas ktoré budú ţiaci prezentovať svoje názory a poţiadavky, aby sa mohli 
operatívne riešiť, 

 škola môţe umoţniť ţiakom aj aktívnu spoluprácu s vysokou/vysokými školami. Pre týchto 
ţiakov bude s týmito vzdelávacími inštitúciami intenzívne spolupracovať, 

 škola v spolupráci so zamestnávateľmi bude riešiť ich zamestnanecké príleţitosti, 
 všetci ţiaci bez výnimky (aj beţní ţiaci) budú dodrţiavať školský poriadok.   
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4.8.13 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ŢIAKOV V UČEBNOM ODBORE  
6456 2 00 KADERNÍK 

 
 

Názov a adresa školy SOŠ OaS, UL.Z. Kodálya 765, 924 47  Galanta 

Názov školského vzdelávacieho programu Sluţby 

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

Kód a názov učebného odboru 6456 2  kaderník 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺţka štúdia 3 roky 

Forma štúdia  denná 
 

 

Stredná odborná škola obchodu a sluţieb v Galante povaţuje vnútorný systém kontroly a hodnotenia 
ţiakov za najvýznamnejšiu kategóriu celého procesu. Naším cieľom je poskytovať ţiakovi spätnú 
väzbu, prostredníctvom ktorej získava informácie o tom, ako danú problematiku zvláda, ako dokáţe 
zaobchádzať s tým, čo sa naučil, v čom sa zlepšil a v čom má ešte nedostatky. Hodnotenie ţiaka 
vychádza z jasne stanovených cieľov a konkrétnych kritérií, ktorými sa dá jeho výkon zmerať. Preto 
neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia musí byť aj konkrétne odporúčanie alebo rada, ako má ţiak ďalej 
postupovať, aby svoje nedostatky odstránil.  Kontrolu vyučovacieho procesu budeme orientovať na 
skúšanie a hodnotenie ţiakov.  

Skúšanie 

Počas skúšania budeme preverovať, čo ţiak vie a čo nevie, alebo čo má vedieť, ako sa má zlepšiť 
v porovnaní sám so sebou alebo s kolektívom – zisťujeme stupeň dosiahnutia cieľov vyučovacieho 
procesu. Pri skúšaní vyuţijeme širokú škálu rôznych spôsobov a postupov – individuálne, frontálne, 
skupinovo, priebeţne alebo súhrne po ukončení tematického celku alebo na konci školského roka, 
ústne, písomne (didaktické testy, písomné cvičenia a úlohy, projekty, a pod.). Skúšaním budeme 
preverovať výkon ţiaka z hľadiska jeho relatívneho výkonu (porovnáme výkon ţiaka s výkonmi 
ostatných ţiakov) alebo individuálneho výkonu (porovnáme jeho súčasný výkon s jeho 
prechádzajúcim výkonom). Pri kaţdom skúšaní budeme preverovať výkon ţiaka na základe jeho 
výkonového štandardu, ktorý je formulovaný v učebných osnovách kaţdého vyučovacieho predmetu 
ako vzdelávací výstup. Dôleţitou súčasťou skúšania je aj formatívne hodnotenie, ktoré povaţujeme za 
významnú súčasť motivácie ţiaka do jeho ďalšej práce, za súčasť spätnej väzby medzi učiteľom 
a ţiakom. 

Hodnotenie 

Cieľom hodnotenie ţiaka v škole je poskytnúť ţiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako ţiak 
zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky a kde má rezervy. Súčasťou hodnotenia je tieţ 
povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.  

Hodnotenie ţiakov budeme vyjadrovať rôznymi formami: slovom, číslom, známkou. V rámci 
hodnotenia budeme preverovať výsledky činnosti ţiakov podľa určených kritérií. Niektoré kritériá budú 
všeobecne platné pre všetky predmety, špecifické výkony ţiakov budú hodnotené podľa stanovených 
kritérií hodnotenia.   

Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia ţiaka je aj jeho správanie, prístup a postoje. Hodnotenie nikdy 
nesmie viesť k zniţovaniu dôstojnosti, sebadôvery a sebaúcty ţiaka.  

Pravidlá hodnotenia ţiakov 

Naša škola si v rámci hodnotenia výkonov svojich ţiakov vypracovala Hodnotiaci štandard pre 
učebný odbor 6456 2  kaderník. Definuje súbor kritérií, organizačných a metodických postupov na 
overenie dosiahnutých výkonových štandardov. Vzťahuje sa na hodnotenie: 

 Počas štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú formulované 
výkonovými štandardmi v učebných osnovách kaţdého vyučovacieho predmetu. Ku kaţdému 
vzdelávaciemu výstupu vymedzujeme kritériá hodnotenia, učebné zdroje, medzipredmetové 
vzťahy a metódy a prostriedky hodnotenia, ktoré sú v súlade s cieľmi vyučovacieho predmetu 
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a jeho výchovnými a vzdelávacími stratégiami. Tým zabezpečíme komplexnosť vedomostí a ich 
aplikáciu.    

Nasledujúce pravidlá sú platné pre celé obdobie vzdelávania ţiaka a sú v súlade so 
spoločenskými výchovnými a vzdelávacími stratégiami na úrovni školy:  

1. Hodnotenie zameriavame a formulujeme pozitívne. 
2. Ţiak sa hodnotí podľa miery splnenia daných kritérií. 
3. Známka z vyučovacieho predmetu nezahŕňa hodnotenie správania ţiaka. 
4. Vyučujúci klasifikujú iba prebrané a precvičené učivo. 
5. Ţiak má dostatok času na učenie, precvičovanie a upevnenie učiva. 
6. Podklady pre hodnotenie a klasifikáciu získava vyučujúci hlavne: sledovaním výkonov 

a pripravenosti ţiaka na vyučovanie, rôznymi druhmi písomných prác, analýzou výsledkov 
rôznych činnosti ţiakov, konzultáciami s ostatnými vyučujúcimi a podľa potreby 
s psychologickými a sociálnymi pracovníkmi. 

7. Pri klasifikácii pouţíva vyučujúci platnú klasifikačnú stupnicu. 
8. Výsledky ţiakov posudzuje učiteľ objektívne. 
9. V predmete, v ktorom vyučujú viacerí učitelia, je výsledný stupeň klasifikácie stanovený po 

vzájomnej dohode. 
10. Písomné práce sú ţiakom oznámené vopred, aby mali dostatok času na prípravu. 
11. Významným prvkom procesu učenia je práca s chybou.  

Pri hodnotení ţiakov počas jeho štúdia jednotlivých predmetov sa podľa povahy predmetu 
zameriavame predovšetkým na:  

 Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou teoretického zamerania. 
 Hodnotíme hlavne ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia poţadovaných poznatkov, kvalitu, 

rozsah získaných spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri 
riešení teoretických a najmä praktických úloh, pri výklade a hodnotení spoločenských 
a prírodných javov a zákonitostí. Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho logika, samostatnosť 
a tvorivosť, aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o tieto činnosti a vzťah k týmto činnostiam, 
výstiţnosť a odborná jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, kvalita výsledkov 
činností, osvojené metódy samostatného štúdia.  

 Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú pouţívať nasledovné všeobecné kritériá 
hodnotenia: 

 Ţiak: 

- Uplatnil osvojené poznatky, fakty, pojmy, definície, zákonitostí, vzťahy a zručnosti pri 
riešení teoretických a praktických úloh, pri vysvetľovaní a hodnotení spoločenských 
a prírodných javov. 

- Preukázal kvalitu a rozsah získaných vedomostí vykonávať poţadované intelektuálne 
a motorické činnosti. 

- Prezentoval kvalitu myslenia, predovšetkým jeho logiku, samostatnosť a tvorivosť. 
- Mal aktívny prístup, záujem a vzťah k daným činnostiam. 
- Preukázal presný, výstiţný, odborný a jazykovo správny ústny a písomný prejav. 
- Preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností. 
- Si osvojil účinné metódy a formy štúdia. 

 Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou praktického zamerania. 
 Hodnotí sa vzťah k práci, pracovnému kolektívu a praktickým činnostiam, osvojenie 

praktických zručností a návykov, ovládania účelných spôsobov práce, vyuţívanie získaných 
teoretických vedomostí v praktických činnostiach, aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva 
v praktických činnostiach, kvalita výsledkov činnosti, organizácia vlastnej práce a pracoviska, 
udrţiavanie poriadku na pracovisku, dodrţiavanie predpisov a bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci, starostlivosť o ţivotné prostredie, hospodárne vyuţívanie surovín, materiálov 
a energie. 

 Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú pouţívať nasledovné všeobecné kritériá 
hodnotenia: 

 Ţiak: 

- Si osvojil praktické zručností a návyky a ich vyuţitie. 
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- Preukázal vzťah k práci, pracovnému kolektívu, pracovným činnostiam, aktivitu, 
samostatnosť a tvorivosť. 

- Preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností. 
- Zvládol efektívne spôsoby práce a organizáciu vlastnej práce ako aj pracoviska, udrţiaval 

na pracovisku poriadok. 
- Dodrţiaval predpisy o BOZP a starostlivosť o ţivotné prostredie. 
- Hospodárne vyuţíval suroviny, materiál, energiu, prekonal prekáţky v práci. 
- Zvládol obsluhu a údrţbu laboratórnych zariadení, pouţívaných prístrojov, nástrojov 

a náradia, prekonal prekáţky v práci. 

 Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou výchovného zamerania. 
 Hodnotíme hlavne tvorivosť a samostatnosť prejavu, osvojenie potrebných vedomostí 

a zručností, ich tvorivú aplikáciu, poznávanie zákonitostí daných činností a ich uplatňovanie vo 
vlastnej činnosti, kvalitu prejavu, vzťah ţiaka k činnostiam a jeho záujem o tieto činnosti, 
estetické vnímanie, prístup k umeleckému dielu a estetike spoločnosti, rešpekt k tradíciám, 
kultúrnemu a historickému dedičstvu našej krajiny, aktívne zapojenie sa do kultúrneho diania 
a športových akcií.  

 Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú pouţívať nasledovné všeobecné kritériá 
hodnotenia: 

 Ţiak: 

- Preukázal tvorivosť a samostatnosť prejavu. 
- Si osvojil potrebné vedomostí, skúseností, činností a ich tvorivú aplikáciu.  
- Prezentoval poznatky o zákonitostiach daných činností a uplatnil ich vo vlastnej činnosti. 
- Preukázal kvalitu prejavu. 
- Preukázal vzťah a záujem o dané činnosti. 
- Prezentoval estetické vnímanie, svoj prístup k umeleckému dielu a skomentoval estetické 

reakcie spoločnosti. 

Súčasťou hodnotenia má byť aj sebahodnotenie ţiakov, ich schopnosť posúdiť svoju vlastnú 
prácu, vynaloţené úsilie, osobné moţnosti a rezervy. Sebahodnotenie budeme orientovať na 
rozvoj kľúčových kompetencií a na očakávané vzdelávacie výstupy v danom vyučovacom 
predmete. 

c) Sebahodnotenie kľúčových kompetencií 

Pri sebahodnotení kľúčových kompetencií ţiak vyplňuje po predchádzajúcej konzultácii 
s učiteľom a rodičmi Hodnotiaci dotazník. Dotazník je orientovaný na všetky oblasti kľúčových 
kompetencií, ktoré sú uvedené v tomto vzdelávacom programe. Hodnotenie sa realizuje 2 x 
do roka (1. štvrťrok, 3. štvrťrok). Jednotlivé poloţky dotazníka vypracujú predmetové komisie 
v spolupráci s výchovnou poradkyňou a/alebo so sociológom. Vyjadrenia ţiaka môţe doplniť 
učiteľ alebo rodič. Hodnotenie učiteľ komentuje ústne.  

V dotazníku ţiak pouţíva nasledovné vyjadrenia: 

 vţdy, celkom samostatne, občas s pomocou, 

 väčšinou, väčšinou samostatne, občas s pomocou, 

 takmer vţdy, skoro samostatne, s malou pomocou, 

 niekedy samostatne, niekedy potrebujem pomoc, 

 potrebujem pomoc, pretoţe potom sa mi darí aj samostatne, 

 zriedka, takmer vţdy potrebujem pomoc a radu, 

 zatiaľ sa mi nedarí a pod. 

Príklady z pripravovaných dotazníkov sú napr.: 

Ako mi ide učenie? 

 Učím sa sústredene a samostatne. 

 Plánujem  a organizujem si vlastné učenie. 

 Vyhľadávam a triedim informácie potrebné k učeniu. 

 Vyhodnocujem výsledky svojej práce. 

 Hľadám rôzne moţnosti riešenia problému. 
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Ako viem komunikovať? 

 Dodrţiavam dané pravidlá komunikácie. 

 Vie počúvať druhých ľudí. 

 Aktívne diskutujem a argumentujem. 

 Pouţívam rôzne druhy neverbálnej komunikácie. 

Ako spolupracuje s druhými? 

 Aktívne pracujem v skupine. 

 Pomáham, podporujem a ocením druhých. 

 Dokáţem poţiadať o pomoc. 

 Rešpektujem osobnosť druhého. 

 Viem ukončiť prácu v skupine. 

a) Sebahodnotenie vzdelávacích výstupov  

Ţiak má moţnosť zamyslieť sa nad svojou prácou, vedomosťami a zručnosťami, ale aj 
postojmi a vlastnosťami. Zvaţuje svoje pozitíva a negatíva, uvaţuje nad, kde sa dopustil chýb, 
aké sú príčiny jeho problémov, ako ich môţe odstrániť a ako môţe s nimi naďalej pracovať. 
Učitelia - vyučujúci si pripravia Hodnotiaci dotazník a kritériá hodnotenia. Týmto spôsobom sa 
budeme usilovať viesť ţiakov k hodnoteniu vlastného pokroku v danom predmete. Ţiak touto 
formou vyjadruje, čo sa za určité obdobie naučil, v čom sa zdokonalil, v čom by sa chcel 
zlepšiť. Hodnotenie sa realizuje 2 x do roka (1. štvrťrok, 3. štvrťrok). Jednotlivé poloţky 
dotazníka vypracujú predmetové komisie v spolupráci s výchovnou poradkyňou a/alebo so 
sociológom. Hodnotenie učiteľ komentuje ústne. Iná formu, ktorú chceme odskúšať je 
písomné zhodnotenie vlastnej aktivity a práce ţiakom. Ţiaci budú pouţívať techniku voľného 
písania. Písomné hodnotenie sa píše na triednickej hodine, učiteľ je nestranný. Pri 
vyhodnotení učiteľ pouţije primeraný komentár (dodrţiava pedagogickú etiku) iba so ţiakom 
samotným, nikdy pred triedou. Hodnotenie písomné a dotazníkom môţe ţiak následne 
vyhodnotiť spolu s rodičmi napr. doma.  

Hodnotíme nasledovné: 

- Prácu v škole: pripravenosť na vyučovanie, aktívne zapojenie sa do výučby, prezentácia 
vedomosti, zručnosti a kompetencii. 

- Vzdelávacie výstupy: podľa kritérií hodnotenia 
- Domácu prípravu: formálne a podľa kritérií hodnotenia. 
- Práce žiakov:  didaktické testy, písomné práce, úlohy, eseje, cvičenia, praktické cvičenia, 

projekty, skupinové projekty, prípadové štúdie, laboratórne cvičenia, prezentácie, súťaţe, 
hry, simulácie a situačné štúdie, výrobky, činnosti, a pod. 

- Správanie: v škole, na verejnosti, spoločenských aktivitách, odbornom výcviku, 
súťaţiach, výstavách a pod. 

Obdobie hodnotenia: 

- Denne. 
- Mesačne.  
- Štvrťročne.  
- Polročne. 
- Ročne. 

Po ukončení štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú formulované 
výkonovými štandardmi v kompetenčnom profile absolventa nášho školského vzdelávacieho 
programu Stravovacie sluţby formou záverečnej skúšky. Cieľom záverečnej skúšky je overenie 
komplexných vedomostí a zručností, ako sú ţiaci pripravení pouţívať nadobudnuté kompetencie 
pri výkone povolaní a odborných činností na ktoré sa pripravujú. Záverečná skúška je zásadným 
vzdelávacím výstupom  sumatívneho hodnotenia našich absolventov. Vykonaním ZS získajú naši 
absolventi na jednej strane odbornú kvalifikáciu a kompetenciu vykonávať pracovné činnosti 
v danom povolaní a na druhej strane majú moţnosť ďalšieho vzdelávania na vyššom stupni. 
Získaný výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške potvrdzuje v plnom rozsahu ich 
dosiahnuté kompetencie – odbornú kvalifikáciu.  

ZS pozostáva z týchto častí v nasledujúcom poradí: 
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 písomná časť, 

 praktická časť, 

 ústna časť. 

Jednotlivé časti záverečnej skúšky (ZS) budú vychádzať z kompetencií schváleného školského 
vzdelávacieho programu, pričom ich obsah bude koncipovaný tak, aby ţiak mal moţnosť 
preukázať naplnenie kritérií hodnotenia.  

V písomnej, praktickej a ústnej časti ZS sa overujú vedomosti ţiaka vo vyţrebovanej  téme.  

Cieľom písomnej časti ZS je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov vychádzajúcich 
z cieľových poţiadaviek štátneho vzdelávacieho programu. 

Cieľom praktickej časti ZS je overiť úroveň osvojených zručností a spôsobilostí ţiakov a ich 
schopností vyuţiť získané teoretické poznatky a vedomosti pri riešení konkrétnych praktických 
úloh komplexného charakteru. 

Cieľom ústnej časti ZS je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov.  

ZS pozostáva z komplexných tém s aplikáciou na učebný odbor 6456 2 00 kaderník. Podrobnosti 
o ZS sú upravené platnými predpismi MŠ SR.  

Témy záverečnej skúšky 

Témy ZS pripravujú predmetové komisie. Ich príprava sa bude riadiť platnými predpismi 
o záverečnej skúške. Pri ZS sledujeme nielen schopnosť ţiaka vyuţívať medzipredmetové vzťahy 
vo všeobecnej a odbornej zloţke vzdelávania, ale aj úroveň jeho ústneho prejavu a to z jazykovej 
stránky a stránky správneho uplatňovania odbornej terminológie na základe kriteriálneho 
hodnotenia výkonov.     

Bude formulovaná v podobe konkrétnej úlohy/činnosti. Má svoju profilovú a aplikačnú časť. 
Profilová časť témy  ZS  sa orientuje na stanovenie prioritných výkonov, ktoré sú určené v rámci 
profilových predmetov. Aplikačná časť ZS uvádza všetky dôleţité väzby a súvislosti, ktoré 
dopĺňajú profilovú časť. Kaţdá profilová a aplikačná časť ZS má svoje podtémy, ktoré sú 
koncipované tak, aby absolvent mal moţnosť v plnom rozsahu pochopiť komplexnosť témy 
a preukázať naplnenie všetkých výkonov v rámci danej témy. Naša škola bude uplatňovať pri 
tvorbe tém na záverečné skúške nasledujúce pravidlá:  

Kaţdá téma má: 

 vychádzať z výkonových štandardov kompetenčného profilu absolventa učebného odboru 
6456 2 kaderník,    

 uplatňovať hľadisko akumulácie vedomostí viacerých odborných predmetov obsahovo 
príbuzných,  

 vychádzať  z  rozsiahlejších tematických celkov viacerých odborných predmetov (komplexnosť 
obsahu vzdelávania), 

 umoţniť a podporiť vyuţitie všetkých podporných učebných zdrojov (pomôcky, písomné 
materiály, informácie a údaje, atď.) pre splnenie danej témy,  

 umoţniť preverenie schopnosti ţiaka vyuţívať vedomosti a intelektuálne schopnosti získané 
počas štúdia na posúdenie konkrétneho odborného problému, ktorý je daný v téme ZS, 

 dodrţiavať pravidlo zrozumiteľnosti, konzistentnosti a komplexnosti tak, aby náročnosť, vecný 
a časový  rozsah tém boli pre ţiaka optimálne, primerané a zvládnuteľné na danom stupni 
vzdelania, 

 svoje podtémy a ich formulácia musí byť  jasná, jednoznačná, v logickom slede od riešenia 
jednoduchého problému k zloţitejšiemu javu v závislosti od problému alebo situácie, ktoré sa 
majú v téme ZS riešiť. Podtémy sú aplikačného charakteru a dopĺňajú informácie, ktoré ţiak v 
priebehu štúdia odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov daného učebného odboru 
získal.  

Hodnotenie vzdelávacích výstupov bude zaloţené na kritériách hodnotenia. Vymedzenie 
prostriedkov a postupov hodnotenia bude spracované ku kaţdej téme. Konkretizácia tém vrátane 
špecifických kritérií hodnotenia, prostriedkov a postupov hodnotenia ako aj organizačné 
a metodické pokyny budú spracované v priebehu posledného ročníka štúdia a budú osobitným 
dokumentom školy, ktorý bude dopĺňať náš školský vzdelávací program. Jeho súčasťou bude aj 
Záznam o výkone absolventa (nie skupinový).   
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Pre hodnotenie ústneho prejavu na záverečnej skúške sú stanovené nasledovné všeobecné 
kritériá: 

 

Stupeň 
hodnotenia 

Kritériá hodnotenia ústneho prejavu (prezentácia prejavu) 
 

Výborný   Kontaktoval sa s poslucháčmi. 
 Rečníkovi bolo dobre rozumieť. 
 Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná. 
 Príklady boli presvedčivé a dobre zvolené. 
 Slovná zásoba bola výrazovo bohatá. 
 Nevyskytovali sa ţiadne jazykové chyby  ani chyba v stavbe vety. 
 Dĺţka prejavu bola primeraná a mala spád. 
 Prejav bol výzvou k diskusii. 

Chválitebný   Kontaktoval sa s poslucháčmi. 
 Rečníkovi bolo dobre rozumieť. 
 Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná. 
 Príklady boli presvedčivé a dobre zvolené. 
 Slovná zásoba bola výrazovo bohatá. 
 Nevyskytovali sa ţiadne jazykové chyby  ani chyba v stavbe vety. 
 Dĺţka prejavu bola primeraná a mala spád. 
 Prejav mohol byť výzvou k diskusii. 

Dobrý   Čiastočne sa kontaktoval s poslucháčmi. 
 Rečníkovi bolo niekedy zle rozumieť. 
 Prejav nemal výraznú hlavnú myšlienku. 
 Príklady boli uplatnenie iba niekedy. 
 Slovná zásoba bola postačujúca. 
 Vyskytovali sa jazykové chyba a chyby v stavbe vety. 
 Dĺţka prejavu bola primeraná. 
 Prejav nebol výzvou k diskusii. 

Dostatočný   Minimálne sa kontaktoval s poslucháčmi. 
 Rečníkovi bolo zle rozumieť. 
 Prejav nebol presvedčivý. 
 Ústny prejav bol zle štruktúrovaný, hlavná myšlienka bola nevýrazná. 
 Príklady boli nefunkčné. 
 Slovná zásoba bola malá. 
 Vyskytovali sa časté chyby v jazyku a chyby v stavbe vety. 
 Dĺţka prejavu nezodpovedala téme. 

Nedostatočný   Chýbal kontakt s poslucháčmi. 
 Rečníkovi nebolo vôbec rozumieť. 
 Prejav nebol presvedčivý ai zaujímavý. 
 Chýbala hlavná myšlienka. 
 Chýbali príklady. 
 Slovná zásoba bola veľmi malá. 
 Vyskytovali sa veľmi časté chyby v jazyku, stavba vety nebola správna. 
 Dĺţka prejavu bola veľmi dlhá/krátka, zmysel vystúpenia nebol jasný. 

 
Pre hodnotenie výsledkov vzdelávania na záverečnej skúške sú stanovené nasledovné 
všeobecné kritériá: 
 

Stupeň 
hodnotenia Výborný Chválitebný Dobrý Dostatočný Nedostatočný 

Kritériá 
hodnotenia  

Porozumenie 
téme 

Porozumel téme 
dobre 

V podstate 
porozumel 

Porozumel s 
nedostatkami 

Porozumel so 
závaţnými 
nedostatkami 

Neporozumel 
téme 

Pouţívanie 
odbornej 
terminológie 

Pouţíval 
samostatne  

Pouţíval s malou 
pomocou 

Vyţadoval si 
pomoc 

Robil zásadné 
chyby 

Neovládal  

Vecnosť, 
správnosť 
a komplexnosť 
odpovede 

Bol samostatný, 
tvorivý, pohotový, 
pochopil 
súvislosti 

Bol celkom 
samostatný, 
tvorivý 
a pohotový 

Bol menej 
samostatný, 
nekomplexný 
a málo pohotový 

Bol 
nesamostatný, 
často vykazoval 
chyby, nechápal 
súvislosti 

Bol 
nesamostatný, 
ťaţkopádny, 
vykazoval 
zásadné chyby 

Samostatnosť 
prejavu 

Vyjadroval sa 
výstiţne, súvisle 
a správne 

Vyjadroval sa 
celkom výstiţne a 
súvisle 

Vyjadroval sa 
nepresne, 
niekedy 
nesúvisle, s 
chybami 

Vyjadroval sa 
s problémami, 
nesúvisle, s 
chybami 

Nedokázal sa 
vyjadriť ani 
s pomocou 
skúšajúceho 

Schopnosť 
praktickej 

Správne 
a samostatne 

Celkom správne 
a samostatne 

Aplikoval 
nepresne,  

Aplikoval veľmi 
nepresne, 

Nedokázal 
aplikovať 
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aplikácie 
teoretických 
poznatkov 

aplikoval aplikoval s problémami a s 
pomocou 
skúšajúceho 

s problémami 
a zásadnými 
chybami 

Pochopenie 
praktickej 
úlohy 

Porozumel úlohe 
dobre 

V podstate 
porozumel 

Porozumel s 
nedostatkami 

Porozumel so 
závaţnými 
nedostatkami 

Neporozumel 
úlohe 

Voľba postupu  Zvolil správny 
a efektívny 
postup 

V podstate zvolil 
správny postup 

Zvolil postup s 
problémami 

Zvolil postup 
s problémami a s 
pomocou 
skúšajúceho 

Nezvolil správny 
postup ani 
s pomocou 
skúšajúceho 

Výber 
prístrojov, 
strojov, 
zariadení, 
náradia, 
materiálov, 
surovín 

Zvolil správny 
výber 

V podstate zvolil 
správny výber 

Zvolil výber s 
problémami 

Zvolil výber 
s problémami a s 
pomocou 
skúšajúceho 

Nezvolil správny 
výber  ani 
s pomocou 
skúšajúceho 

Organizácia 
práce na 
pracovisku 

Zvolil veľmi 
správnu 
organizáciu 

V podstate zvolil 
dobrú organizáciu 

Zvolil organizáciu 
s problémami 

Zvolil organizáciu 
s problémami 
a s pomocou 
skúšajúceho 

Nezvládol 
organizáciu   

Kvalita 
výsledku 
práce 

Pripravil kvalitný 
produkt/činnosť 

V podstate 
pripravil kvalitný 
produkt/činnosť 

Pripravil 
produkt/činnosť 
s nízkou kvalitou 

Pripravil 
produkt/činnosť 
s veľmi nízkou 
kvalitou 

Pripravil 
nepodarok 

Dodrţiavanie 
BOZP 
a hygieny pri 
práci 

Dodrţal presne 
všetky predpisy 

V podstate 
dodrţal všetky 
predpisy 

Dodrţal predpisy 
s veľkými 
problémami 

Dodrţal iba veľmi 
málo predpisov 

Nedodrţiaval 
predpisy 

 

Materiálne a priestorové podmienky pre vykonanie záverečnej skúšky  

Budú konkretizované v rámci prípravy tém pre záverečné skúšky. Budú v súlade so štandardom, 
ktorý predpisuje ŠVP a doplnený podľa podmienok a špecifík učebného odboru 6456 2  kaderník.   

 Klasifikácia  je výsledkom komplexného hodnotenia vedomostí, zručností a návykov ţiaka.  
Základom na pridelenie klasifikačného stupňa sú známky, čiţe zaradenie ţiaka alebo jeho výkonu 
do niektorej výkonnostnej skupiny. Vymedzenie klasifikačných stupňov sa opiera o hodnotenie 
podľa výkonových kritérií. 

Stupne prospechu a celkový prospech 

Prospech ţiaka je v jednotlivých vyučovacích predmetoch klasifikovaný týmito stupňami: 

1 – výborný 
2 – chválitebný 
3 – dobrý 
4 – dostatočný 
5 – nedostatočný 

Správanie ţiaka je klasifikované týmito stupňami: 

1 – veľmi dobré 
2 – uspokojivé 
3 – neuspokojivé 

Ţiak na konci prvého a druhého polroku je hodnotený takto: 

- Prospel s vyznamenaním 
- Prospel veľmi dobre 
- Prospel 
- Neprospel 

Ţiak je neklasifikovaný, ak jeho absencia v danom predmete prekročila 25% celkovej dochádzky 
(riaditeľ školy môţe odsúhlasiť skúšku na doplnenie klasifikácie. Ţiak je neklasifikovaný aj 
v prípade, ak vyučujúci nemá dostatok podkladov na uzatvorenie klasifikácie. O tejto skutočnosti 
musí byť informovaný riaditeľ školy. Ak je ţiak neklasifikovaný, nedostane vysvedčenie, iba výpis 
z katalógového listu. O dodatočnej klasifikácii rozhoduje riaditeľ školy v zmysle platnej legislatívy. 
Záverečná skúška sa môţe opakovať v zmysle právnych predpisov. 
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Ak má ţiak alebo jeho zákonný zástupca pochybnosti o správnosti hodnotenia, môţe poţiadať 
riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie ţiaka. Na základe kritérií hodnotenia sa uskutoční 
preskúšanie ţiaka do 14 dní od doručenia jeho ţiadosti prípadne v termíne po vzájomnej dohode 
medzi ţiakom a riaditeľom školy. Komisionálne skúšky prebiehajú v súlade s právnymi predpismi. 

Opravné skúšky určuje riaditeľ školy v súlade s právnym predpisom.    

Výchovné opatrenia 

Patria sem pochvaly, napomenutia triedneho učiteľa, výstraha triedneho učiteľa, výstraha riaditeľa 
školy, podmienečné vylúčenie zo štúdia, vylúčenie zo štúdia. Akékoľvek výchovné opatrenie musí 
byť okamţite oznámené v písomnej forme rodičom alebo zákonným zástupcom ţiaka. Opatrenie 
sa zaznamenáva do katalógového listu ţiaka. Neuvádza sa na vysvedčení.  

Klasifikácia a hodnotenie ţiakov so ŠVVP sa robí s prihliadnutím na stupeň poruchy. Vyučujúci 
rešpektujú doporučenia psychologických vyšetrení ţiaka a uplatňujú ich pri klasifikácii a hodnotení 
správania ţiaka. Vyberajú vhodné a primerané spôsoby hodnotenia vrátane podkladov na 
hodnotenie. Uplatňujú také formy a spôsoby skúšania, ktoré zodpovedajú schopnostiam ţiaka 
a nemajú negatívny vplyv na ich rozvoj a psychiku. Volia taký druh prejavu, v ktorom má ţiak 
predpoklady preukázať lepšie výkony.  
Hodnotenie a klasifikácia ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) sa 
realizuje podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu ţiakov s vývinovými poruchami 
učenia v základných a stredných školách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


