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Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania 

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v  školskom vzdelávacom programe pre 
učebný odbor 2964 H cukrár vychádzajú z cieľov stanovených v Zákone o výchove 
a vzdelávaní , Štátnom vzdelávacom programe 29 Potravinárstvo pre skupinu trojročných 
učebných odborov a tiež aj z komplexnej analýzy školy.      

Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať žiakov na 
povolanie a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí  ich postoje, viesť ich 
k dodržiavaniu etických a ľudských princípov.   

Naše ciele v systéme výchovy a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom 
a systematickom rozvoji poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie 
k sústavnému zdokonaľovaniu sa, schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj.  

Odborné vzdelávanie je súčasťou celoživotného vzdelávania a musí byť súčasťou 
spoločnosti založenej na vedomostiach, v ktorej je vzdelávanie cestou rozvoja ľudskej 
osobnosti. Jeho zámerom je pripraviť žiaka na úspešný, zmysluplný a zodpovedný osobný, 
občiansky a pracovný život.  

Všeobecné ciele sú:   

Cieľ - učiť sa poznávať znamená naučiť sa osvojiť si nástroje pochopenia sveta a rozvíjať 
schopnosti nevyhnutné k učeniu sa. 

Vzdelávanie  má: 

- rozvíjať základné myšlienkové postupy žiakov, ich pamäť a schopnosť sústredenia, 
- podporovať osvojovanie všeobecných princípov a algoritmov riešenia problémov, 

javov a situácií, ako aj bežných zručností pre prácu s informáciami, 
- podporovať poznanie žiakov lepšieho chápania sveta, v ktorom žijú a nevyhnutnosť 

udržateľného rozvoja, 
- viesť k porozumeniu základných vedeckých,  technologických a technických metód, 

postupov a nástrojov a rozvíjať zručnosti pri ich aplikácii, 
- rozvíjať osvojenie si základných poznatkov, pracovných postupov a nástrojov, 

potrebných pre kvalifikovaný výkon povolania na trhu práce, 
- pripravovať žiakov pre celoživotné vzdelávanie.   

Cieľ - učiť sa rozhodovať znamená naučiť sa tvorivo zasahovať do svojho životného, 
pracovného a spoločenského prostredia. 

Vzdelávanie má: 

- rozvíjať aktívny a tvorivý prístup žiakov k riešeniu problémov a hľadaniu     
progresívnych riešení, 

- podporovať flexibilitu, adaptabilitu a kreativitu žiakov,  
- viesť žiakov k aktívnemu prístupu k práci, profesijnej kariére  a prispôsobovaniu sa 

zmenám na trhu práce,  
- rozvíjať cieľavedomý prístup žiakov k tímovej a samostatnej práci, 



- vytvárať zodpovedný prístup žiakov k plneniu svojich povinností a rešpektovaniu 
stanovených pravidiel, 

 
- viesť žiakov k hodnoteniu svojich schopností a rešpektovaniu schopnosti druhých, 
- rozvíjať zručnosti potrebné k rokovaniu, diskusii, kompromisu, obhajobe svojho 

stanoviska a k akceptovaniu stanovísk druhých, 
- viesť žiakov k chápaniu práce ako príležitosti pre sebarealizáciu.    

Cieľ - učiť sa existovať znamená porozumieť vlastnej osobnosti a jej vytváraniu v súlade s 
všeobecne akceptovanými morálnymi hodnotami. 

Vzdelávanie  má: 

-       rozvíjať telesné a duševné schopnosti a zručnosti žiakov,  
-       prehlbovať zručnosti potrebné k sebareflexii, sebapoznaniu a sebahodnoteniu,     
-       vytvárať primerané sebavedomie a inšpiráciu žiakov,   
-       rozvíjať slobodné, kritické a nezávislé myslenie žiakov, ich úsudok a rozhodovanie,  
- viesť k prijímaniu zodpovednosti žiakov za svoje myslenie, rozhodovanie,  správanie  
        a cítenie,  
-      viesť žiakov k emocionálnemu a estetickému vnímaniu,  
-      rozvíjať kreativitu, nadanie, špecifické schopnosti a predstavivosti.     

Cieľ - učiť sa žiť v spoločnosti a žiť s ostatnými  znamená vedieť spolupracovať s ostatnými a 
podieľať sa na živote spoločnosti a nájsť si v nej svoje miesto. 

Vzdelávanie má: 

-       rozvíjať úctu k ľudskému životu,  
-       vytvárať úctu a rešpekt k živej a neživej prírode a k ochrane životného prostredia,    
- prehlbovať osobnostnú, národnostnú a občiansku identitu žiakov, ich pripravenosť  
        chrániť vlastnú identitu a rešpektovať identitu druhých,    
- viesť žiakov k tomu, aby sa vo vzťahu k iným ľuďom oslobodili od predsudkov,   
        xenofóbie, intolerancie, rasizmu, agresívneho nacionalizmu, etnickej, náboženskej  
        a inej neznášanlivosti,  
- vytvárať zodpovedné a slušné správanie žiakov v súlade s morálnymi zásadami 
        a zásadami spoločenského správania sa,   
-      viesť žiakov k aktívnej účasti v občianskom živote a spolupráci na rozvoji demokracie   
- rozvíjať komunikačné zručnosti žiakov a zručnosti pre hodnotný pracovný, rodinný a  
        partnerský život.   
 
       Konkrétne ciele sú :   
 
Strategické : 
 
- zavádzať aktívne učenie, 
- vytvárať priaznivé prostredie pri teoretickom i praktickom vyučovaní, 
- rozvíjať a posilňovať kvalitný pedagogický zbor jeho stabilizáciou, 
- podporovať odborný rast a vzdelávanie pracovníkov, 
- skvalitniť vzťahy učiteľ – rodič – žiak, 
- odstraňovať prejavy šikanovania, diskriminácie, násilia, xenofóbie, rasizmu 

a intolerancie v súlade s Chartou základných ľudských práv  a slobôd, 
- zapájať sa do aktivít zameraných nielen na rozvoj školy, ale aj na osvojenie si takých 

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



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

- presadzovať zdravý životný štýl, 
- aktívne zapájať zamestnávateľov do rozvoja záujmového vzdelávania i skvalitňovania 

výchovno-vzdelávacieho procesu,  
- spolupracovať so zriaďovateľom, 
- spolupracovať s podnikmi poskytujúcimi gastronomické služby, 
- zlepšiť prostredie v triedach, 
- zrekonštruovať hygienické priestory v škole, 
- pravidelne sa starať o okolie školy. 
 
Výchovné :  
 
- umožniť všetkým žiakom prístup k záujmovej činnosti, 
- podporovať špecifické záujmy, schopnosti a nadania, 
- motivovať žiakov k ďalšiemu vzdelávaniu. 

 
 
 
Vlastné zameranie školy 
 
História vzniku odborného školstva vo Vysokých Tatrách 
 
      Prírodné podmienky  umožňujúce pobyt vo Vysokých Tatrách po celý rok, zvýšili 
záujem o rekreáciu a liečenie. S tým vznikla aj potreba vyššieho počtu odborníkov 
v profesiách cukrár – čašník. A tak  riaditeľstvo podniku Reštaurácie a jedálne v Starom 
Smokovci založili v roku 1953 predchodcu dnešnej školy – Učňovskú školu. Školu 
absolvovalo 96 žiakov so zameraním na odbor cukrár – cukrárka. Zánikom podniku 
Reštaurácie a jedálne výučba na škole skončila. 
      Oživiť prípravu špecialistov sa podarilo až v roku 1961. Vtedy na návrh Združenia 
pre cestovný ruch v Prahe a podnikového riaditeľstva Turista v Bratislave, bola založená 
dodnes prosperujúca škola. SOŠ v Hornom Smokovci začala písať svoju históriu dňa 1. 
septembra 1961,  vtedy ešte pod názvom  Odborné učilište Interhotel Tatry.   Od 1. septembra 
1979 bolo premenované na SOU spoločného stravovania. Dodnes prešla škola i jej 
zriaďovateľ mnohými zmenami, až sa vyprofilovala na súčasnú  strednú odbornú školu  
moderného typu, ktorá vychovala za celú dobu svojej existencie až dodnes takmer  5000 
absolventov.  
       
Od 1.septembra 2008 sa názov školy podľa zákona č. 245/2008 zmenil na:   
 
                      SOŠ Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry. 
 
Od 1.septembra 2019 sa názov školy podľa zákona č. 245/2008 zmenil na: 
 
                     SOŠ hotelová Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry. 
 

 
Škola sa úzko špecializuje na výchovu mládeže a jej prípravu pre  profesie cukrár 

a čašník, servírka. Kapacita školy je 420 žiakov, ktorí študujú v  štvorročných študijných 



alebo trojročných učebných  odboroch. Absolventi učebných odborov môžu po úspešnom 
ukončení štúdia  pokračovať v nadväzujúcom nadstavbovom štúdiu s maturitou. 

Žiaci sa pripravujú tak na teoretickom, ako aj na praktickom vyučovaní. 

 Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích 
predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovné 
a písomné vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom 
jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, 
zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy matematiky, chémie, 
a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava 
zameraná na oblasť ekonomiky, komunikácie, zloženia a skladovania potravín, výživy, 
stolovania, technológie prípravy pokrmov a pod.  

 V rámci odborného výcviku žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti na úseku 
kuchyne. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich osobnostných a 
profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie. Poslaním odborného výcviku je 
upevniť vedomosti žiakov získané na teoretickom vyučovaní,  precvičovať praktické zručnosti 
a získavať potrebné návyky a odborné vedomosti pre profesijnú prácu tak,  aby výstup bol 
porovnateľný s vyspelými štátmi Európskej únie. Odborný výcvik dopĺňa odbornú teoretickú  
prípravu žiakov o praktické poznanie prostredia a podmienok podnikania v študovanom 
odbore.  

Cieľom odborného výcviku je zvyšovať požiadavky na odbornú úroveň žiakov so 
zameraním na moderné trendy v gastronómii, zvyšovať nároky na spoločenské vystupovanie 
a správanie sa žiakov, prehlbovanie komunikačných schopností pri styku s hosťom, pričom 
zvýšená pozornosť sa venuje komunikácii v cudzom jazyku.  

Prevádzkové podmienky, v ktorých sa odborný výcvik realizuje, zabezpečujú 
nepretržite vysoký štandard poskytovaných služieb v bežnej prevádzke, ale aj pri 
slávnostných a spoločenských príležitostiach národného a medzinárodného významu, čo 
pozitívne vplýva na formovanie a rast osobnosti žiakov.  

Všetci žiaci školy sa môžu každoročne zúčastniť barmanského kurzu, ktorý 
organizujeme v spolupráci so Slovenskou barmanskou asociáciou, sekcia Vysoké Tatry 
a získať medzinárodne, celosvetovo  platný certifikát a taktiež baristického kurzu. 

 

Zamestnanci školy 
 
 

Zamestnancov školy tvorí vedenie školy pozostávajúce z riaditeľa, zástupcu riaditeľa 
pre teoretické vyučovanie, zástupcu riaditeľa pre odborný výcvik a zástupcu riaditeľa pre 
technicko-ekonomickú činnosť. Pedagogický zbor tvorí trinásť učiteľov zamestnaných na 
plný úväzok a štyria externí učitelia. Odborný výcvik zabezpečuje dvanásť majstrov 
odborného výcviku, z čoho je jedna hlavná majsterka. Všetci pedagogickí pracovníci spĺňajú 
požiadavky na odbornú a pedagogickú spôsobilosť. Na škole pôsobí výchovná poradkyňa, 
ktorá úzko spolupracuje s CPPPP v Poprade, koordinátorka protidrogovej prevencie a 3 
predmetové komisie. 

Prevádzku školy zabezpečujú štyria technicko-hospodárski zamestnanci, jeden na 
ekonomickom úseku, dve upratovačky a jeden školník – údržbár.  

  

Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov 
 



V rámci ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov vedenie školy považuje za 
prioritné zabezpečiť: 

- uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe, 
- zvyšovanie jazykovej gramotnosti, 
- možnosť pracovať s informačnými technológiami, 
- možnosť zúčastňovať sa všetkých aktivít zameraných na zvyšovanie odbornosti   

pedagogických zamestnancov, 
- prípravu zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie 

 
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 

 
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy pozostáva z: 
 
-       hospitácií, 
-       rozhovorov, 
-       hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov  v oblasti ďalšieho  

vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod. 
-          hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov vedením školy, 
-          vzájomného hodnotenia pedagogických zamestnancov (vzájomné hospitácie 
           a otvorené hodiny), 
-          hodnotenia pedagogických zamestnancov žiakmi. 
 
 

Projekty a zahraničná spolupráca 
 

Projekty 
SOŠ hotelová je zapojená do projektu „ Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity 

a kvality OVP/, ktorého hlavným cieľom je plošná implementácia systému duálneho 
vzdelávania do všetkých vhodných učebných a študijných odborov, prehĺbenie prepojenia 
vzťahu zamestnávateľ – stredná škola – žiak v rámci systému duálneho vzdelávania, 
vytvorenie jednotného informačného prostredia pre systém duálneho vzdelávania a 
elektronizácia procesov implementácie, zvýšenie atraktivity a kvality OVP a príprava 
inštruktorov, majstrov a učiteľov na plnenie uvedených úloh.  
 

Od septembra 2020 je SOŠ hotelová zapojená do projektu „Pomáhajúce profesie v 
edukácii detí a žiakov II.“ Cieľom projektu je Zníženie a zabránenie predčasného skončenia 
školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a 
stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov 
vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy. 
 

SOŠ hotelová je zapojená do projektu „Rozvoj stredného odborného vzdelávania“, 
ktorého strategických cieľom je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na 
stredných odborných školách vo vybraných skupinách odborov. Hlavnými cieľmi aktivít je 
obsahová prestavba s využitím inovovaných foriem a metód výučby, prepojenie vzdelávania 
na SOŠ hotelová s potrebami praxe a podpora kariérneho poradenstva na SOŠ hotelová za 
účelom orientácie žiaka na potreby praxe. 

 
V roku 2021 škola získala grant z európskej únie v rámci projektov Erasmusplus. 

 



Medzinárodná spolupráca  
     

Škola spolupracuje so Školou  hotelníctví a gastronómie      Praha      v Českej 
republike   formou výmennej zahraničnej praxe a tiež formou letnej prázdninovej praxe.   
Taktiež  so súkromnou hotelovou školou Prywatne Technikum Hotelarskie    v Zakopanom 
v Poľsku.      Organizujú sa       spoločné gastronomické akcie s českou firmou  GASTKOM 
České Budějovice.           
 

Spolupráca s ďalšími subjektami 
 

Škola spolupracuje s Mestským úradom, Zväzom hotelov a reštaurácií, Združením CR 
VT, Slovenským zväzom cukrárov a cukrárov, Slovenskou barmanskou asociáciou – sekcia 
Vysoké Tatry,  Š.L. TANAP- u, športovými,  podnikateľskými a ďalšími subjektami na území 
Vysokých Tatier a zabezpečuje žiakom možnosť zúčastňovať sa na organizovaní a realizácii 
najrozmanitejších podujatí na území Vysokých Tatier, ale aj mimo regiónu. 

Osobitne sa zapájame do súťaží odbornosti. Pravidelne sa zúčastňujeme a plánujeme aj 
naďalej zúčastňovať sa odborných  súťaží doma aj v zahraničí. Je to najmä účasť na najväčšej 
medzinárodnej juniorskej barmanskej súťaži v Európe – „Eurocup Prešov“, na medzinárodnej 
súťaži  „Gastro Junior Brno – Nowaco cup“ v ČR,  na súťaži v príprave a servise jedál 
pripravovaných z vajec pod názvom „Jaječnica – želiony šviat“ v Poľskom Zakopanom, na 
súťaži v príprave a servise palaciniek pod názvom „Majster palacinka“, na jesennej súťaži vo 
varení gulášu a na prezentačnej „Jarnej výstave jedál a cukrárenských výrobkov“. Ďalším 
podujatím, organizovaným v rámci Vyšegrádskeho projektu, ktorého sa pravidelne 
zúčastňujeme je „Vyšegrádska gastronómia, učíme sa variť spoločne “ , kde sa stretnú tímy 
z Čiech, Poľska, Maďarska a Slovenska. 
 Škola rozvíja všetky formy spolupráce s verejnosťou, predovšetkým sa snaží zlepšiť 
komunikáciu s rodičmi. Taktiež spolupracuje s organizáciami, ktoré poskytujú študentom 
možnosti odborného výcviku, materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho 
procesu, sprostredkovanie exkurzií, výstav a súťaží. Väčšina hotelov z oblasti Vysokých 
Tatier zamestnáva aj našich absolventov, ktorí počas štúdia v týchto zariadeniach absolvovali 
odborný výcvik. Prínosom je tiež spolupráca so Slovenskou obchodnou a priemyselnou 
komorou pri organizovaní záverečných skúšok, kde táto organizácia deleguje svojho zástupcu 
do skúšobných komisií. 
 
 
Profil absolventa 
 
Absolvent je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom, schopný samostatne 
vykonávať odborné technické a technologické činnosti v jednotlivých odvetviach 
potravinárskeho priemyslu a gastronómie. Ovláda príslušnú techniku, stroje a zariadenia, 
príslušné technológie, základy ekonomiky výroby a služieb. Pozná základné prírodovedné 
zákonitosti svojho odboru a vie ich prakticky využívať pri riešení odborných problémov. 
Absolvent je pripravený na výkon odborných činností, pre ktoré je podmienkou stredné 
odborné vzdelanie v potravinárstve, vo veľkovýrobných podmienkach, v stredných i malých 
podnikoch, v predaji a hodnotení potravinárskych výrobkoch, ich expedícií a ďalších 
službách, ako aj na samostatné podnikanie. Základom odbornej teoretickej a praktickej 
prípravy je učivo o prírodných, technických, technologických, ekologických a ekonomicko-
spoločenských zákonitostiach a ich aplikácie v praktických činnostiach. Absolvent má všetky 
predpoklady na to, aby po príslušnej praxi vedel posudzovať základné a pomocné suroviny, 
kontrolovať nastavenie technologických parametrov vo výrobnom procese, vyrábať výrobky 



podľa technologických postupov a receptúr, dodržiavať a uplatňovať zásady HACCP, 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vie sa orientovať v základných vzťahoch svojho 
odvetvia výroby k životnému prostrediu a v zásadách jeho ochrany pred možnými 
negatívnymi vplyvmi. Vie sa orientovať na trhu práce, aktívne komunikovať, vie využívať 
informačné a komunikačné technológie. Všetky činnosti súvisiace s prípravou na výkon 
profesie sa uskutočňujú v nadväznosti na potreby potravinárskej výroby a gastronómie. 
Absolvent po ukončení štúdia získa výučný list a je spôsobilý zaradiť sa do jednotlivých 
odvetví potravinárskeho priemyslu alebo pracovať samostatne v potravinárskych a 
gastronomických prevádzkach. 
 

Kľúčové kompetencie 

Vzdelávanie v tomto ŠkVP je v súlade s cieľmi stredného odborného vzdelávania na 
úrovni SKKR 3  a smeruje k tomu, aby si žiaci vytvorili na tejto úrovni zodpovedajúce 
schopnosti a študijné predpoklady. ŠkVP vymedzuje nasledovné kľúčové kompetencie: 

a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 

Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, 
postojov a hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre cieľavedomé a 
zodpovedné riadenie a organizovanie svojho osobného, spoločenského a pracovného 
života. Jednotlivci si potrebujú vytvárať svoju osobnú identitu vo vzťahu k životným 
podmienkam, povolaniu, práci a životnému prostrediu, spoločenským normám, 
sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť správne rozhodnutia, voľby, opatrenia a 
postupy. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté s osvojovaním si kultúry myslenia a 
poznávania. 

 

Absolvent má: 

- reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 
- porovnať bežné pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, morálne 

zásady, vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje, 
- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti, 
- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností, 
- vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia, 
- popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy,

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

 

b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a 
komunikačné technológie, komunikovať v štátnom, 
materinskom a cudzom jazyku 

Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti 
založenej na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, 
sebazdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania 
a učenia sa počas celého života, aktualizovania a udržovania potrebnej základnej úrovne 
jazykových schopností, informačných a komunikačných zručností. Od žiaka sa vyžaduje 
efektívne využívať písaný a hovorený štátny, materinský a cudzí jazyk, 



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

 

Absolvent má: 

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

- vyjadrovať sa v jednom cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 
- riešiť bežné matematické príklady a rôzne situácie, 
- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje, 
- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, 
- overovať a interpretovať získané údaje, 
- pracovať s elektronickou poštou, 
- pracovať so základnými informačno-komunikačnými technológiami. 

 

c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 

Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových 
typov spolupráce. Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj 
pri riešení problémov ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiaci 
musia byť schopní učiť sa, nažívať a pracovať nielen ako jednotlivci, ale v sociálne 
vyváženej skupine. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí, 
sociálnych zručnosti, interkulturálnych kompetencií, postojov a hodnotovej orientácii 
umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov a 
situácií a získané poznatky využívať v osobnom živote a povolaní. 

 

Absolvent má: 

- prejaviť empatiu a sebareflexiu, 
- vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu, 
- pozitívne motivovať seba a druhých, 
- stanoviť priority cieľov, 
- predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre 

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

- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje, 
- konštruktívne diskutovať a pozorne počúvať druhých, 
- uzatvárať jasné dohody, 
- rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností, 
- určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a 

zápory v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, 
- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, 
- samostatne pracovať v menšom kolektíve, 
- určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných 

výkonoch a osobnostnom raste, 
- predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti 

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

osobným konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým. 
 



Odborné kompetencie 
 

a) Požadované vedomosti 
 

Absolvent má: 

- používať základnú odbornú terminológiu svojho odboru, 
- vysvetliť biologickú a chemickú podstatu procesov, 
- aplikovať zásady hygieny a bezpečnosti práce, základy systému HACCP, 
- definovať sanitačné opatrenia na pracovisku, 
- rozoznať základné suroviny a ich využitie, 
- vysvetliť hlavné zásady a technologické postupy príslušných výrob, 
- aplikovať technologické postupy, 
- určiť znaky kvality výrobkov, 
- vysvetliť trvanlivosť výrobkov, jej predĺženie, spôsoby skladovania a expedície, 
- používať schémy, pracovné návody, katalógy a technickú

dokumentáciu v pracovných činnostiach, receptúry, normovanie a kalkulácie 
výrobkov, 

- vysvetliť zloženie strojov a zariadení používaných v potravinárstve 
podľa konkrétneho odboru, 

- popísať základnú funkciu strojov, zariadení, liniek používaných v konkrétnom 
odbore, 

- vysvetliť zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 
ochrany životného prostredia, 

 
 
 
  
 



Charakteristika školského vzdelávacieho programu 
 
 
Názov a adresa školy Stredná odborná škola Horný Smokovec 26, 

062 01 Vysoké Tatry 
Názov školského vzdelávacieho programu cukrár 
Kód a názov ŠVP 29 Potravinárstvo 
Kód a názov učebného odboru 2964 H  
Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie SKKR 3 
Dĺžka štúdia 3 roky 
Forma štúdia  denná 

 

 

Popis školského vzdelávacieho programu 

 Príprava v školskom vzdelávacom programe cukrár v učebnom odbore 2964 H cukrár 
zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Teoretické vyučovanie je organizované 
v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku 
v škole a  na pracoviskách v tatranských hoteloch, s ktorými má škola uzatvorené zmluvy. 

 Predpokladom pre prijatie do učebného odboru je úspešné ukončenie základnej školy 
a splnenie zdravotných  požiadaviek uchádzačov o štúdium. Pri prijímaní na štúdium sa 
hodnotí tiež prospech a správanie na základnej škole, záujem uchádzačov o štúdium a 
výsledky prijímacieho konania. Konkretizácia kritérií na prijímacie skúšky vrátane bodového 
hodnotenia sú stanovené každoročne.    

Škola vo vyučovacej stratégii uprednostňuje tie vyučovacie metódy, ktoré vedú 
k harmonizácii teoretickej a praktickej prípravy tak pre profesionálny život, ako aj pre život 
v spoločnosti a medzi ľuďmi.  
 Kľúčové všeobecné odborné kompetencie sú rozvíjané priebežne a spôsob ich 
realizácie je konkretizovaný v učebných osnovách jednotlivých predmetov. 

 Školský vzdelávací program cukrár je určený pre uchádzačov s dobrým zdravotným 
stavom. Tento učebný odbor nie je vhodný pre žiakov s mentálnym postihnutím, s vážnymi 
poruchami zraku a sluchu a s vážnym telesným narušením. Pre tento odbor sa vyžaduje 
zdravotný preukaz.  

 Klasifikácia prebieha podľa klasifikačného poriadku. Výsledky žiakov sa hodnotia 
priebežne na základe kritérií, s primeranou náročnosťou a pedagogickým taktom. Podklady 
pre hodnotenie sa získavajú sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na 
vyučovanie, rôznymi metódami a prostriedkami hodnotenia, analýzou činnosti žiaka, 
konzultáciami s ostatnými učiteľmi vrátane výchovného poradcu a zamestnancov 
pedagogicko-psychologických poradní, rozhovormi so žiakom, jeho rodičmi, ale aj 
s inštruktormi praktickej prípravy, ktorí boli poverení praktickou inštruktážou zo strany 
svojho zamestnávateľa. Pri hodnotení sa využívajú kritériá hodnotenia na zabezpečenie jeho 
objektivity. Žiaci sú s hodnotením oboznámení.     
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Základné údaje o štúdiu 
 

Kód a názov učebného odboru: 2964 H cukrár 

 
 

Dĺžka štúdia: 3 roky 
 
 

Forma štúdia: 
 

denná 
 
 

Nevyhnutné vstupné požiadavky na 
štúdium:  

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

Spôsob ukončenia štúdia:  
 
 

záverečná skúška 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:  
 

 

- vysvedčenie o záverečnej skúške 
- výučný list 

Poskytnutý stupeň vzdelania:  
 

 

stredné odborné vzdelanie SKKR 3 

Možnosti pracovného uplatnenia 
absolventa: 

Odborne kvalifikovaní pracovníci v priemyselnej výrobe, družstevných 
a súkromných podnikoch, alebo samostatní podnikatelia v 
potravinárskej výrobe a v rôznych súvisiacich službách. 

Nadväzná odborná príprava (ďalšie 
vzdelávanie):  

Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre absolventov 
trojročných a štvorročných učebných odborov. Špeciálne kurzy, ktoré 
umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu absolventov. 

 

 

Organizácia výučby 

 
Teoretické vyučovanie sa vykonáva v dvoch budovách. Jedna je majetkom 

zriaďovateľa Prešovského samosprávneho kraja a nachádza sa v mestskej časti mesta Vysoké 
Tatry v Hornom Smokovci. Tu je umiestnené riaditeľstvo školy, technicko-ekonomický úsek, 
zborovňa, pracovne zástupcov riaditeľa, štyri kabinety a kabinet výchovného poradcu. Taktiež 
sa tu nachádza osem klasických tried a dve učebne výpočtovej techniky, vybavené  32 
modernými počítačmi, pripojenými prostredníctvom akademickej siete SANET na 
vysokorýchlostný internet. Každá trieda má k dispozícii šatňu. 
Druhá budova, vzdialená cca 300 metrov od hlavnej budovy, je majetkom mesta Vysoké 
Tatry. Škola ju má v dlhodobom prenájme za veľmi výhodných podmienok. V tejto budove je 
malá zborovňa, štyri klasické triedy a dve odborné učebne, jedna je zameraná na výuku 
technológie a jedna na výuku stolovania. Obidve boli v nedávnej minulosti zrekonštruované, 
sú vybavené modernou technológiou a spĺňajú všetky štandardy požadované pre tento druh 
učební. V suteréne budovy je posilňovňa, v ktorej je možné na hodinách telesnej výchovy 
hrávať stolný tenis a cvičiť na jednoduchých náradiach. Predmety etická výchova/náboženská 
výchova sú od 1.10.2010 klasifikované podľa Metodického pokynu č.8/2009-R. 

Vlastný domov mládeže škola nemá a žiaci so vzdialenejším trvalým bydliskom 
bývajú v modernom stredoškolskom internáte v Poprade. Internát je umiestnený 
v bezprostrednej blízkosti autobusovej a železničnej stanice, čo žiakom umožňuje 
bezproblémové dochádzanie do školy, vzdialenej cca 12 km. 
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Praktické vyučovanie žiakov má formu odborného výcviku. Odborný výcvik žiakov 
sa zabezpečuje v živej prevádzke, vzájomne výhodnou  spoluprácou  s hotelmi kategórie troj- 
a štvorhviezdičkových hotelov vo Vysokých Tatrách a to od Štrbského Plesa až po Tatranskú 
Lomnicu a v  Poprade. K dispozícii je aj odborná učebňa stolovania a učebňa technológie 
prípravy jedál. Odborné učebne sa nachádzajú v budove  školy a slúžia na laboratórne 
cvičenia, na prípravu žiakov na súťaže odbornosti, využívajú sa počas zníženej prevádzky 
hotelov, špecifické precvičovanie, na prípravu a realizáciu praktickej časti odbornej zložky 
záverečnej a maturitnej skúšky.  

 
Odborný výcvik je zmluvne zabezpečený v hoteloch: 
 

Grandhotel, Starý Smokovec, 
Grandhotel  Bellevue, Starý Smokovec, 
Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica 
Hotel Patria, Štrbské Pleso 

 

 Štúdium končí záverečnou skúškou, ktorá sa koná v súlade s platnými predpismi 
a pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR.  

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

Zdravotné požiadavky na žiaka 

Do učebných odborov môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť na 
prihláške potvrdil všeobecný lekár. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k 
prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a 
vzdelávania. 

Všetci    uchádzači    sa    musia    podrobiť    vyšetreniam    určeným    pre    
pracovníkov v potravinárstve a gastronómii. 

 

Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci 

Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a protipožiarnej ochrany. Výchova 
k bezpečnej a zdravie neohrozujúcej  práci vychádza po dobu štúdia z požiadaviek platných 
právnych a ostatných predpisov (zákonov, nariadení vlády SR, vyhlášok, technických 
predpisov a slovenských technických noriem). Tieto požiadavky sa musia vzťahovať 
k výkonu konkrétnych činností, ktoré sú súčasťou odborného výcviku. Tieto požiadavky sa 
musia doplniť informáciami o rizikách možného ohrozenia, ktorým sú žiaci pri teoretickom 
a praktickom vyučovaní vystavení, vrátane informácií o opatreniach na ochranu pred 
pôsobením týchto zdrojov rizík (zdravotné riziká a opatrenia pri ručnej manipulácii 
s bremenom, rizikové faktory súvisiace s mikroklimatickými podmienkami – teplotná záťaž 
organizmu a pod.).  

Priestory pre výučbu musia zodpovedať svojimi podmienkami požiadavkám 
stanoveným v zdravotníckych predpisoch (hygienické požiadavky na priestory, prevádzka 
školských zariadení, bezpečná prevádzka, používanie strojov, prístrojov a pod.). Nácvik 
a precvičovanie činností musí byť v súlade s požiadavkami, ktoré upravujú prácu pre 



 15

mladistvých (napr. Zákonník práce) a v súlade s podmienkami, podľa ktorých môžu mladiství 
vykonávať zakázané práce z dôvodu prípravy na povolanie.  

Základnými podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa rozumie: 

- dôkladne a preukázané oboznámenie žiakov s predpismi o BOZP, protipožiarnymi 
predpismi a s technologickými postupmi, 
- používanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipožiarnym 
   predpisom, 
- používanie ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov, 
- vykonávanie stanoveného dozoru na pracoviskách žiakov, pričom sa vymedzia stupne 
dozoru nasledovne: 

- práca pod dozorom si vyžaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej dozorom, 
ktorá dohliada na dodržiavanie BOZP a pracovného postupu. Táto osoba musí zrakovo 
obsiahnuť všetky pracovné miesta tak, aby mohla bezpečne zasiahnuť v prípade 
porušenia BOZP. 
- práca pod dohľadom si vyžaduje prítomnosť osoby poverenej dohľadom kontrolovať 
pracoviská pred začatím práce a pokiaľ nemôže zrakovo všetky pracoviská obsiahnuť, 
v priebehu práce ich obchádza a kontroluje.  

Stanovením príslušného stupňa dozoru je poverený vedúci zamestnanec Strediska praktického 
vyučovania v závislosti od charakteru práce, podmienok a tematického celku výučby.  

 

 

 

 

 

Pri nástupe žiaka na štúdium sa vyžaduje: 

 

1. Pracovné oblečenie 

 

- cukrárska čiapka 

- biele tielko 

- cukrárska pracovná blúza 

- cukrárske pracovné nohavice 

- pracovná obuv s protišmykovou podrážkou 

-  ponožky 

- biela zástera 
 

  
 2.  Zdravotný preukaz 
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UČEBNÝ PLÁN 
 
Kód a názov študijného odboru: 
 

2964 H cukrár 

Forma štúdia                               :      
Vyučovací jazyk                         : 
 

denná 
slovenský  

Kategórie a názvy 
vyučovacích predmetov 

Týždenný počet vyučovacích hodín 

1. 2. 3. - Spolu 

TEORETICKÉ VYUČOVANIE 14 13 13 - 40 

Všeobecno – vzdelávacie 
predmety 

7 5,5 6 - 18,5 

Slovenský jazyk a literatúra 1,5 1 1 - 3,5 
Cudzí jazyk 1,5 1,5 2 - 5 
Etická/Náboženská výchova 1 - - - 1 
Občianska náuka - - 1 - 1 
Chémia - 1 - - 1 
Matematika 1 1 1 - 3 
Informatika 1 - - - 1 
Telesná a športová výchova 1 1 1 - 3 

Odborné predmety 7 7,5 7 - 21,5 

Ekonomika - - 1 - 1 
Cukrárska technológia 2 3 3 - 8 
Suroviny 1 0,5 0,5 - 2 
Stroje a zariadenia 1 1 - - 2 
Potraviny a výživa 1 0,5 - - 1,5 
Odborné kreslenie 1  - - - 1 
Aplikovaná chémia 1 1 0,5 - 2,5 
Mikrobiológia - 1 1 - 2 
Špeciálne techniky - 0,5 1 - 1,5 

PRAKTICKÉ VYUČOVANIE 18 21 21 - 60 

Odborný výcvik 18 21 21 - 60 

Spolu 32 34 34  100,0 

 

 
 

Účelové  kurzy 
 

Ochrana života  a zdravia 12 12 21 - 45 
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PREHĽAD VYUŽITIA TÝŽDŇOV 
 

Činnosť 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 30 

Záverečná skúška - - 1 

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

5 5 6 

Súvislá prax 2 2 - 

Účasť na odborných akciách - - - 

Spolu týždňov 40 40 37 

 
Poznámky k rámcovému učebnému plánu : 
 

a) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa platnej legislatívy. 
b) Hodnotenie a klasifikácia sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
c) Vyučujú sa jeden cudzí jazyk   anglický alebo  nemecký 
d) Vyučuje sa predmet etická výchova alebo predmet náboženská výchova podľa záujmu 

žiakov. Predmety sa klasifikujú. 
e) V predmete telesná výchova možno vyučovať jednu hodinu týždenne aj v 

popoludňajších hodinách a spájať ju do viachodinových celkov. 
f) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov stredných škôl v SR je učivo 

„Ochrana života a zdravia“. Obsah učiva sa realizuje vo vybraných predmetoch, 
účelových cvičeniach a v samostatnom kurze ochrany života a zdravia. Cvičenia sa 
uskutočňujú v 1. a 2. ročníku priamo v teréne. Kurz je organizovaný v 3. ročníku. 
Kurz je súčasťou plánu práce školy. 

g) Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie na prehĺbenie, upevnenie a rozšírenie 
poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-
vzdelávacieho procesu. Ich rozsah a obsah schvaľuje riaditeľ školy v súlade s 
učebným plánom. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac 
súvisí s obsahom exkurzie. Organizácia exkurzií musí byť v súlade s platnými 
smernicami. 

h) Vyučujúci sú povinní zohľadňovať otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 
starostlivosti o životné prostredie. 

i) Predmet odborný výcvik je samostatným vyučovacím predmetom. Žiaci ho 
uskutočňujú 
pod priamym vedením majstra odbornej výchovy.  

j) Praktická príprava sa realizuje  podľa súčasne platnej legislatívy v rozsahu minimálne  
1520  hodín za štúdium, čo je podmienkou vykonania záverečnej skúšky. 

k) Záverečná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej legislatívy. 
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Učebné osnovy 
 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 
Časový rozsah výučby 1,5   1   1 hodina týždenne 
Ročník prvý, druhý, tretí 
Škola (názov, adresa) SOŠ hotelová Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry 
Názov ŠkVP cukrár 
Kód a názov ŠVP 29 Potravinárstvo 
Kód a názov  učebného odboru 2964 H cukrár 
Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – SKKR 3 
Dĺžka štúdia 3 roky 
Forma štúdia denná 
Vyučovací  jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Predmet slovenský jazyk a a literatúra sa skladá z dvoch častí: slovenský jazyk 
a literatúra. Obe tieto časti majú samostatné učebné osnovy. 

Predmet slovenský jazyk a literatúra svojím obsahom nadväzuje na učivo základnej 
školy, rozvíja, rozširuje ho a prehlbuje. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov. 

Koncepciu vyučovania slovenského jazyka (SJ) určujú základné princípy, ktoré sú odrazom 
spoločenských požiadaviek: princíp spojenia školy so životom a primeranosti ku stupňu 
intelektuálneho vývinu žiakov, princíp všestrannej výchovnosti a princíp vedeckosti.  

Vyučovanie SJ zabezpečuje rovnaký podiel logickomyšlienkových a tvorivých 
komunikatívnych činností a poznatkov, činnosti sú rovnocenným štruktúrnym prvkom cieľa 
a obsahu ako poznatky, a to rovnocenne v písanej a hovorenej forme.  

Jazyková časť predmetu sa zaoberá problematikou jazyka ako nástroja myslenia 
a komunikácie medzi ľuďmi. Jazyk je zdrojom osobného a kultúrneho obohatenia jazyka. 
Dôraz sa kladie na rozvoj komunikácie, interaktívne rozvíjanie komunikačných nástrojov. 
Dôraz sa kladie na tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami čitateľskú gramotnosť, 
schopnosť argumentovať, zapojiť sa do diskusie, obhájiť svoj názor. V popredí vyučovania je 
analýza a interpretácia textov. 

Literárna časť sa zameriava na literárnu teóriu. Rozvíja myslenie žiakov. Učí ich 
využívať medzipredmetové vzťahy.  Rozvíja čitateľské a interpretačné schopnosti žiakov. 

 Náročnosť učiva v jednotlivých ročníkoch primerane vzrastá podľa schopnosti žiakov, 
posilňuje sa aj jeho výchovná stránka, medzipredmetové vzťahy (občianskou náukou, etickou 
výchovou, náboženskou výchovou, dejepisom, ekonomikou, úvodom do sveta práce, ...) 
i medzizložkové (s literárnou zložkou). Výber a štruktúra jazykového učiva umožňuje hlbšie 
poznať systém jazyka a jeho jednotlivé roviny. Kladie dôraz na rozvoj spisovného 
vyjadrovania žiakov začlenením štylistických a textových cvičení tam, kde to vyžaduje 
charakter učiva.  

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu je žiakom poskytnúť súbor vedomostí, zručnosti 
a kompetencií zo slovenskej a svetovej literatúry, z oblasti komunikácie a slohu a na ich 
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základe sa aktívne podieľať na intelektuálnom, citovom a mravnom rozvoji žiaka, formovať 
logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré by sa mali stať 
východiskom pre ďalšie vzdelávanie, seba vzdelávanie a základom pre aktívny celoživotný 
kontakt s literatúrou a umením. Žiaci nadobudnú presvedčenie o užitočnosti teoretických 
poznatkov a praktických zručnosti, že slovenský jazyk a literatúra formujú jazykovo zdatnú 
komunikatívnu a kultúrnu osobnosť. 

Vyučovanie smeruje k tomu, aby žiaci dokázali: 

- vyhľadávať, spracúvať a používať informácie z literárnych prameňov, 

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

- pri písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu, 

- verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor, 

- aplikovať jazykovedné vedomosti na vecné a umelecké texty, 

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

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

- plynulo čítať súvislý text, 

- recitovať prozaické a básnické dielo a dodržiavať zásady rétoriky, 

- aplikovať literárno-teoretické vedomosti na literárne texty, 

- odlíšiť lyrické, epické a dramatické texty, 

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

- interpretovať význam výpovede literárneho diela, argumentovať výsledkami 
štrukturálno-funkčnej analýzy diela, uvádzať fakty a citovať iné zdroje, 

- vo forme referátu alebo diskusného príspevku napísať alebo verejne predniesť ucelenú 
analýzu, interpretáciu a hodnotenie diela. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií : 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

Vyučovanie smeruje k tomu, aby žiaci mohli: 

- sprostredkovať informácie z prečítaného a vypočutého textu, 

- vyjadriť vlastný čitateľský zážitok a zdôvodniť ho, 

- spracovávať písomný materiál zrozumiteľným spôsobom, 

- vyjadrovať sa vhodne, výstižne, kultivovane, gramaticky správne, v súlade s funkciou 
(cieľom) a komunikatívnou situáciou, a to v hovorenej i písanej forme, 

- aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri vyučovaní slovenského jazyka 
a literatúry v ostatných učebných  premetoch a naopak. 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

Vyučovanie smeruje k tomu, aby žiaci mohli: 
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- rozvíjať prácu v kolektíve, v priateľskej atmosfére, 
-   osvojiť si schopnosti vcítiť sa do vnútorného života iných, chápať ich potreby, 
           myslenie,   cítenie a konanie, 
- hodnotiť a rešpektovať svoju prácu a prácu iných. 

Schopnosti riešiť problémy 

Vyučovanie smeruje k tomu, aby žiaci mohli: 
- čítať s porozumením, 
- riešiť rozmanité, komunikačné, spoločenské a pracovné situácie, 
- naučiť sa kritický hodnotiť javy okolo seba, 
- vedieť si obhájiť svoje stanovisko za pomoci argumentov.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

Vyučovanie smeruje k tomu, aby žiaci mohli: 
- vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie v odbornej literatúre 

v elektronických médiách, 
- využívať počítačové programy pri vlastnej práci a jej prezentácii. 

 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

Vyučovanie smeruje k tomu, aby žiaci mohli: 

- chápať prínos umenia a umeleckého zážitku ako dôležitú súčasť života, 

- uznávať literárne tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť 
v európskom a svetovom kontexte. 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Metódy vyučovania: 

- výklad, riadený rozhovor, riešenie úloh, problémové vyučovanie, motivačný rozhovor, 
projektové vyučovanie, dramatizácia, metódy práce s učebnicou, so slovníkmi, 
beletriou, diskusia, inscenačná metóda, samostatná práca. 

Formy vyučovania: 

- individuálna práca žiakov, skupinová práca, frontálna práca,  exkurzia, beseda. 

 

 

Učebné zdroje 

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

- Učebnice pre SOU, 

- Didaktická technika (dataprojektor, PC, tabuľa, video prehrávač, DVD prehrávač, CD 
prehrávač, magnetofón), 

- beletria, časopisy, slovníky, učebnica, 

- internet, knižnica, CD, videokazety, DVD, magnetofónové kazety. 
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Názov predmetu Anglický jazyk  
Časový rozsah výučby 1,5   1,5   2  hodiny týždenne  
Ročník prvý, druhý, tretí 
Škola (názov, adresa) SOŠ hotelová Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry 
Názov ŠkVP cukrár 
Kód a názov ŠVP 29 Potravinárstvo 
Kód a názov  učebného odboru 2964 H cukrár 
Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – SKKR 3 
Dĺžka štúdia 3 roky 
Forma štúdia denná 
Vyučovací  jazyk slovenský jazyk 
 
 

Charakteristika predmetu 
 

Vyučovací jazyk má časovú dotáciu 1,5, 1,5 a 2 hodiny týždenne. Dôraz pri výučbe 
kladieme na komunikačné schopnosti žiakov. Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu 
vychádzajú z modelu všeobecných kompetencií a komunikačných jazykových kompetencií, 
ako ich uvádza Spoločný európsky referenčný rámce pre jazyky.  
 

Pri formulácii cieľov vyučovacieho predmetu sa zdôrazňuje činnostne zameraný 
prístup - na splnenie komunikačných úloh, žiaci sa musia zapájať do komunikačných činností 
a ovládať komunikačné stratégie. 
 

Znalosť cudzieho jazyka vedie žiakov k pochopeniu iných cudzojazyčných kultúr, 
prehlbuje v nich toleranciu k nim a je neoddeliteľnou súčasťou komunikácie medzi nimi. 

Jednotlivé ročníky na seba nadväzujú, precvičuje sa vetná skladba, výslovnosť, 
posluch a popisovanie jednoduchých dejov a riešenie situácií. 

Výučba prebieha v triedach, ako aj v učebni vybavenej počítačovou technikou 
a internetom. Vzdelávanie vedie k osvojeniu hovorenej aj písomnej podoby jazyka od úplných 
začiatkov až po spodnú úroveň B1, podľa Spoločného európskeho rámca jazykov.  

Aktívna znalosť cudzích jazykov je nevyhnutná nielen z hľadiska globálneho, keďže 
prispieva k účinnejšej medzinárodnej komunikácii, tak i pre osobnú potrebu žiaka. Možnosť 
praktického využitia anglického jazyka majú žiaci pri výkone odbornej praxe podľa 
zvoleného odboru.  

Ciele vyučovacieho predmetu 

Základným cieľom je dosiahnuť spodnú úroveň B1 podľa európskeho referenčného rámca. 
Získané vedomosti využívať pri výkone povolania.  

Vzdelávanie smeruje k tomu, aby žiaci: 
- si vytvorili vzťah k štúdiu cudzích jazykov, 
- poznali bežné slová a slovné spojenia nevyhnutné pre uspokojovanie jednoduchých  
komunikačných potrieb obmedzeného charakteru, 
- mali vymedzený repertoár naučených krátkych slovných spojení a viet, ktoré sa týkajú  
predvídateľných základných komunikačných situácií, 
- zoznámili sa s odlišnosťami v spôsobe života ľudí v anglicky hovoriacich krajinách, 
- pochopili závažnosť medzinárodného porozumenia a tolerancie. 
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Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

 
Učiaci sa na úrovni má : 

- komunikovať v bežných spoločenských situáciách 

- jednoducho vyjadriť pomocou základných funkcií jazyka, akými sú napr. výmena  

informácií, žiadosť, jednoduché vyjadrenie vlastných názorov a postojov, pozvanie,  

ospravedlnenie, 

- vytvoriť jednoduchý text, ktorého cieľom je výmena informácií, 

- použiť jednoduché spôsoby na začatie, udržanie a ukončenie krátkeho rozhovoru, 

- porozumieť slovným spojeniam a vetám vzťahujúcim sa na bežné oblasti  

každodenného života, 

- rozumieť označeniam a nápisom na verejných miestach 

- napísať jednoduché vety a spojiť ich základnými konektormi. 

Učiteľ vedie žiakov k tomu, aby vedeli používať primerané jazykové prostriedky v rôznych 
komunikačných situáciách (hoteli, reštaurácii, prvý kontakt, telefonovanie, výmena 
informácií, žiadosť, vyjadrenie vlastných názorov a postojov, pozvanie,... ) ako aj k aktívnej 
komunikácii s rodenými hovoriacimi daným jazykom (diskusia s hosťom).  

Žiak je vedený k tomu, aby vedel vytvoriť jednoduchý interaktívny text na výmenu informácií 
s využitím najfrekventovanejších spájacích výrazov, zvládnuť krátke spoločenské 
konverzačné výmeny, zapojiť sa do krátkych rozhovorov na známe a bežné témy. 

Žiak je na konci príslušného stupňa vzdelávania schopný opísať každodenné skutočnosti zo 
svojho prostredia, napríklad ľudí, školu a miesto, opísať niečo ako jednoduchý sled 
myšlienok, podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, opíšu svoje plány a osobné 
skúsenosti. 

 

Stratégia vyučovania  

Pri vyučovaní sa budú využívať strategické metódy a formy vyučovania:  
Informačnoreceptívna -  výklad, reproduktívna – rozhovor, heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh. Z foriem sa využijú: frontálna výučba, frontálna a individuálna práca žiakov, skupinová 
práca žiakov, práca s knihou, demonštrácia a pozorovanie. 

 

Učebné zdroje 
 
- anglické slovníky – výkladové, prekladové, 

- gramatické príručky, mapy, CD, DVD. 
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Názov predmetu Etická výchova 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne  
Ročník prvý 
Škola (názov, adresa) SOŠ hotelová Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry 
Názov ŠkVP cukrár 
Kód a názov ŠVP 29 Potravinárstvo 
Kód a názov  učebného odboru 2964 H cukrár 
Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – SKKR 3 
Dĺžka štúdia 3 roky 
Forma štúdia denná 
Vyučovací  jazyk slovenský jazyk 
 
 

 

Charakteristika predmetu 

Predmet etická výchova svojím obsahom nadväzuje na učivo základnej školy. Rozvíja, 
rozširuje, prehlbuje ho na princípe vekovej štruktúry a zmien, ktoré sa uskutočňujú 
u dospievajúceho jedinca. V dnešnej dobe,  ktorú charakterizujú globálne problémy ľudstva 
sú etické a výchovné problémy veľmi závažné, lebo ohrozujú človeka v jeho duchovnej 
existencii. V súčasnosti prichádzame k poznaniu, že nestačí vzdelanie, potrebujeme výchovu 
a sebavýchovu.  

Predmet etická výchova veľmi úzko súvisí s občiankou náukou, náboženskou 
výchovou a je svojím obsahom liečivým spojivom medzi všetkými predmetmi. Je to hlavne 
preto, že žiaci tu majú pestrú škálu prirodzených prejavov. Tieto sú vyjadrením priamych, 
nefalšovaných a úprimných úvah a pocitov. 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom etickej výchovy je vysvetliť základné etické postoje a spôsobilosti ako sú: 
sebaovládanie, poznávanie silných a slabých stránok svojej osobnosti. Pozitívne hodnotenie 
seba samého a druhých, komunikačné schopnosti, tvorivé riešenie medziľudských vzťahov. 
Jedinec musí vedieť vyhodnotiť súvislosť medzi hodnotami a normami. Zameriavať žiakov na 
princípy pochopenia a tolerancie, správanie sa k spolužiakom a spoluobčanom. Dbať, aby 
vedeli oceniť princípy náboženskej a ateistickej etiky. Správne chápať etické normy súvisiace 
so životom a zdravím, rodinným životom, rodičovstvom a sexualitou. Ďalej ekonomické 
stránky života a zdravý životný štýl.  

Žiaci si ďalej osvoja pojmy ako ľudská dôstojnosť, rešpekt a úcta k iným rasám, 
etnikám a hendikepovaným jedincom. Naučia sa chápať vzťah medzi právnymi a mravnými 
normami. Spoznajú kódex etiky práce a získajú informácie o kódexe zamestnanca.  
       

 
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií  

Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli : 

- vysvetliť základné etické postoje, 

- vysvetliť základné etické pojmy, súvislosť medzi hodnotami a normami, 

- popísať princípy náboženskej a nenáboženskej etiky, 
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- vysvetliť etické normy súvisiace so životom a zdravím, 

- vysvetliť etické hodnoty súvisiace s rodičovstvom, rodinným životom a sexualitou, 

- charakterizovať etiku práce, 

- využívať vedomosti a spôsobilosti v praktickom živote pri riešení otázok svojho 
politického a občianskeho rozhodovania, hodnotenia a správania, 

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

- preferovať demokratické hodnoty a prístupy, vystupovať proti korupcii, kriminalite, 
konať v súlade s humanitou a vlastenectvom, 

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

- vážiť si hodnotu ľudskej práce, vedieť žiť hospodárne, zodpovedne riešiť finančné 
záležitosti, starať sa o svoj majetok a majetok druhých, 

- rozvíjať finančnú a mediálnu gramotnosť. 

 

Stratégia vyučovania   

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy vyučovania: 

- rozhovor,  

- výklad, podľa situácie aj heuristická metóda, 

- prednáška, beseda, 

- film, exkurzia. 

 

Najčastejšie formy práce budú: 

- individuálna práca žiakov, 

- skupinová práca žiakov, 

- modelové situácie, 

- referáty. 

 

Učebné zdroje  

 

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

- R. R. Olivar: Etická výchova, Orbis Pictus, Istropolitana, 1992 

- Rodina a škola, časopis pre učiteľov a rodičov 

- Mladí ľudia sa pýtajú praktické odpovede, Watchtower Biblie and  Tract Society of 

              New York, 1991 

- aktuálne výstrižky, vlastné materiály  
- Internet 
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Názov predmetu Náboženská výchova 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne  
Ročník prvý 
Škola (názov, adresa) SOŠ hotelová Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry 
Názov ŠkVP cukrár 
Kód a názov ŠVP 29 Potravinárstvo 
Kód a názov  učebného odboru 2964 H cukrár 
Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – SKKR 3 
Dĺžka štúdia 3 roky 
Forma štúdia denná 
Vyučovací  jazyk slovenský jazyk 
 
 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 
 
      Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť 
náboženská, má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboženská 
výchova má preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy v škole.  
Vyučovací predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie, svedomie, 
náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a integrálnej 
súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu  kresťanských 
cirkví a k ich tradíciám, otvára pre neho možnosť života s cirkvou. 
Vyučovací predmet náboženská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej 
orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých 
hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti. 
Náboženská výchova je  výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej 
spoločnosti. Učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným 
ľuďom a svetu, v ktorom žijú. 
Výučba predmetu zároveň naväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje žiakom 
ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí žiakov 
rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym 
dobrom pre jednotlivca i pre celú spoločnosť.  
 
Ciele vyučovacieho predmetu 
 
Predmet  náboženská výchova umožňuje žiakom:  
 

- formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a konania, 
- konfrontovať ich s vedecky a  nábožensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na 

svet, 
- hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu,  
- formovať svedomie, 
- spoznávaním identity človeka reflektovať vlastnú identitu, 
- uvedomiť si dôležitý význam vlastného rozhodnutia pre svetonázorový postoj, 
- prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie, 
- v trojičnom rozmere budovať ľudský rozmer vzťahov ako naplnenie zmyslu života, 
- rozvíjať kritické myslenie hodnotením pozitívnych aj negatívnych javov v spoločnosti 

a v cirkvi. 
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Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Vo vyučovacom predmete náboženská výchova využívame výchovné a vzdelávacie 
stratégie, ktoré žiakom umožňujú:  

 
Kompetencie k učeniu sa 

- rozumieť symbolickému spôsobu vyjadrovania biblického jazyka a jazyka 
cirkvi, integrovať náboženský spôsob vnímania a chápania sveta do svojho celkového 
vzťahu k svetu, súbežne s pohľadom prírodných a humanitných vied, prejavovať 
ochotu venovať sa ďalšiemu štúdiu a dialógu medzi týmito obormi aj v ďalšom živote  

Komunikačné kompetencie  

- porozumieť rôznym  textom; poetickým, obrazným a náboženským, porovnať ich 
s inými druhmi textov, rozlíšiť rôzne literárne druhy v Biblii, oceniť ich krásu 
a reflektovať rôznosť významov ich posolstva, 

- vnímaním a porozumením symboliky rituálov ako súčasti vytvárania slávnosti rozvíjať 
schopnosť neverbálnej komunikácie. 

Kompetencie k  riešeniu problémov 

- rozvíjať kritické myslenie reflexiou problémových situácii, ich riešením v spoločnej 
diskusii a kladením filozofických otázok,  

- hľadať kritéria pre voľbu riešenia problémov, vedieť zdôvodniť svoje návrhy riešenia 
 dôrazom na etický prístup k ľuďom a k životnému prostrediu. 

Sociálne a interpersonálne kompetencie 

- pri práci vo dvojiciach alebo v skupinách si uvedomiť, čo všetko so sebou prináša 
kooperatívny spôsob práce, 

- prostredníctvom cvičení a aktivít rozvíjať schopnosť stíšenia sa, vnútornej 
koncentrácie a meditácie, ktoré sú predpokladom hlbšej reflexie potrebnej  pri 
vytváraní vlastného sebaobrazu. 

Občianske kompetencie 

- porozumením postojov inak nábožensky alebo svetonázorovo zmýšľajúcich ľudí 
a chápaním kultúrneho a historického kontextu iných náboženstiev budovať postoj 
tolerancie,  

- prostredníctvom diskusie o rôznych konfliktoch z histórie aj zo súčasnosti, hľadať 
nielen príčiny konfliktov ale aj vzory osobností, ktoré sa vďaka svojim kresťanským 
postojom zasadili o ich nápravu, 

- postoj zodpovednosti dať do súvisu s hodnotou slobody, hľadať ich vzájomný vzťah 
ako aj vzťah k Božej autorite. 

Pracovné kompetencie 

chápaním dôstojnosti človeka, ktorá nezávisí od jeho výkonu, rozvíjať zdravý postoj 
k požiadavkám na výkon zo strany súčasnej spoločnosti. 

Kultúrne kompetencie 

- prezentáciou obsahov svetových náboženstiev predstavených vo vzťahu ku 
kresťanstvu porozumieť vzájomnému vzťahu náboženstva a kultúry, 

- integrovať náboženský rozmer života do vlastného vzťahu ku kultúre v jej historickom              
a súčasnom prejave. 

Existenciálne kompetencie 

- prostredníctvom práce so symbolmi a symbolickou rečou objavovať v sebe túžbu po 
prekročení všednej každodennej ohraničenosti svojho života smerom k transcendentu 

- filozofickým rozmerom vedenia diskusie spoznávať súvislosti podmieňujúce hľadanie 
a nachádzanie životného zmyslu a byť otvorený pre jeho transcendentnú hĺbku, 
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- filozofickým rozmerom vedenia diskusie spoznávať význam kresťanského pohľadu na 
hranice človeka – utrpenie a smrť, otvoriť sa  pre možnosti ich prekonania, ktoré 
ponúka kresťanská viera. 
 

Stratégia vyučovania 

 Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, 
vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových 
kompetencií žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, 
vekových a iných osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia.  

 Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť možno využiť  

 -  motivačné metódy, 

- expozičné metódy, 

- demonštračné metódy, 

- problémové metódy, 

- fixačné metódy. 
  
 
Učebné zdroje 
  
       -    metodická príručka katolíckeho náboženstva pre prvý ročník stredných škôl „Vzťahy 
a zodpovednosť“, vydaná Katolíckym peagogickým a katechetickým centrom, n.o. v Spišskej 
Novej Vsi. Metodická príručka obsahuje metodicky spracované témy, farebné obrazové 
prílohy a pracovné listy. Metodické materiály pre náboženskú výchovu obsahujú ku každej 
téme bohatú ponuku aktivít  

- Sväté písmo, 
- Katechizmus Katolíckej cirkvi, 
- Dokumenty Katolíckej cirkvi, 
- biblické mapy. 
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Názov predmetu Občianska náuka 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne  
Ročník tretí 
Škola (názov, adresa) SOŠ hotelová Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry 
Názov ŠkVP cukrár 
Kód a názov ŠVP 29 Potravinárstvo 
Kód a názov  učebného odboru 2964 H cukrár 
Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – SKKR 3 
Dĺžka štúdia 3 roky 
Forma štúdia denná 
Vyučovací  jazyk slovenský jazyk 
 

Charakteristika predmetu 

 
Predmet občianska náuka sa vyučuje v 3. ročníku štúdia. Žiakov oboznamuje so 

základmi vybraných spoločenských vied dôležitých pre ich orientáciu v estetických, etických, 
psychologických, sociálno-právnych, politických a filozofických otázkach a vedie ich 
k poznávaniu seba a druhých, k pochopeniu vzájomných vzťahov medzi jednotlivcom a 
spoločnosťou v duchu demokracie, slobody a humanity. 

Významnou mierou sa podieľa na mravnom, občianskom a intelektuálnom rozvoji 
študentov, posilňuje ich všeobecné vzdelanie a prispieva  k ich príprave na život. 

Zameriava sa na vysvetlenie otázok vzťahu človeka a prírody a aktuálnych otázok 
spoločenského vývoja. Hlavná pozornosť bude venovaná aj starostlivosti o zovňajšok a 
hygienu, ako aj do oblasti kultúry spoločenského styku. Dôležitou oblasťou bude aj 
vysvetľovanie významu kultivovaného spoločenského správania a potreby pozitívnych 
osobnostných vlastností človeka. Učivo vyústi do vysvetľovania prevencie pri ochrane 
zdravia človeka a vysvetľovania vzťahov medzi ekológiou, sociálnym prostredím a zdravým 
osobnostným vývojom človeka.  

Zameria sa tiež na základy rodinného života a starostlivosti o zdravie. Bude sa venovať 
otázkam práv a povinností v rodine, duševnému zdraviu v rodine. Ďalšou dôležitou oblasťou 
bude oboznámenie sa so základmi estetiky a jej významom pre formovanie osobnosti človeka. 
Výučba sa bude orientovať na históriu a súčasnosť rôznych druhov umenia, ako aj kultúrou 
pracovnej činnosti a vzťahov.  

Ďalej bude výučba orientovaná na otázky vzťahu občana k demokratickému štátu, 
politickému systému SR, právnemu poriadku štátu a sociálnej oblasti ako aj otázkam 
týkajúcich sa vysvetľovaniu Ústavy a ústavnosti krajiny. Ďalšie oblasti budú zamerané na 
základné právne aspekty vysvetľovania sociológie. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu   

 

Žiaci v predmete získajú prehľad o štruktúre vybraných spoločenských disciplín. 
Rozvíjajú svoje schopnosti formulovať a klásť otázky v rôznych oblastiach spoločenského 
života, posudzovať ich rôzne riešenia, rozvíjať tolerantnú výmenu názorov. Vytvárajú si 
vlastné názory na základné otázky a postoje k nemu. 
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Špecifické ciele vzdelávania: 
 

- naučiť žiaka definovať základné pojmy vybraných spoločenských disciplín, 

- oboznámiť sa s poslaním morálky v spoločnosti, 

- naučiť študentov zásady kultúry spoločenského styku a spoločenskej komunikácie, 

- viesť ich k starostlivosti o osobnú hygienu a zovňajšok,  

- naučiť ich zásady zdravého životného štýlu, 

- vysvetliť funkciu rodiny pre rozvoj človeka a rozvoj spoločnosti, 

- naučiť žiaka pozitívne vnímať a zachovávať kultúrne hodnoty pre svoj osobnostný 
rozvoj, 

- vysvetliť žiakom politický systém krajiny ako aj jeho štruktúru, 

- vysvetliť pojem sociológie, jej vznik a vývoj ako aj jej vplyv na riešenie sociálnych 
vzťahov v skupinách a na pracoviskách, 

- osvojiť si základné vedomosti o filozofii, 

- vysvetliť vplyv jednotlivých filozofov na myslenie a konanie ľudí. 
 

 
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií  
 

Vo vyučovacom predmete občianska náuka využívame pre utváranie a rozvíjanie 
nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom 
umožňujú: 

 

Schopnosti riešiť problémy 

 

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

- hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by 
mohli prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, 
informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 

- posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti 
alebo efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia 
daného problému, 

- korigovať nesprávne riešenia problému, 

- používať osvojené metódy riešenia problémov v praktickej činnosti, aj v iných 
oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach 
aplikovateľné. 
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Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 

- získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých 
metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

- zhromažďovať, triediť, posudzovať, analyzovať, vyhodnotiť a prakticky uplatniť 
informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové 
poznatky. 

 

Stratégia vyučovania  

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy vyučovania:  

 
- informačnoreceptívna -  výklad, 
- reproduktívna – rozhovor, 
- heuristická - riešenie úloh.  
 

Z foriem sa využijú:  
 

- frontálna výučba , 
- individuálna práca žiakov, 
- skupinová práca žiakov, 
- práca s knihou, 
- demonštrácia a pozorovanie, 
- beseda s odborníkom.  

 

Učebné zdroje 

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

- Kolektív autorov: Zmaturuj z náuky o spoločnosti, Didaktis 2002 

- Učebnica Náuka o spoločnosti 

- odborná literatúra z oblasti filozofie, psychológie, sociológie, práva, etiky, estetiky, 
filozofie a ekonómie 
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Názov predmetu Chémia 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne  
Ročník druhý 
Škola (názov, adresa) SOŠ hotelová Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry 
Názov ŠkVP cukrár 
Kód a názov ŠVP 29 Potravinárstvo 
Kód a názov  učebného odboru 2964 H cukrár 
Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – SKKR 3 
Dĺžka štúdia 3 roky 
Forma štúdia denná 
Vyučovací  jazyk slovenský jazyk 
 
Charakteristika predmetu 
 
  Predmet chémia svojím obsahom nadväzuje na učivo základnej školy, rozvíja, 
rozširuje a prehlbuje ho. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov . Učivo sa skladá 
z poznatkov zo všeobecnej chémie, základov anorganickej chémie a organickej chémie, ale aj 
z biochémie. Obsah sa sústreďuje na nové poznatky súvisiace so zdravým životným štýlom 

Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko 
súvisia so zabezpečovaním výživy, zložením potravín a biochemickými procesmi, ktoré 
v nich prebiehajú. Žiaci si musia uvedomiť, že chémia a chemické procesy poskytujú ľuďom 
nielen nové poznatky, ktoré využívajú, ale ovplyvňuje aj zmeny spôsobu života, výživu a 
rôzne biochemické výskumy. Predmet chémia je veľmi úzko previazaný s predmetom 
potraviny a výživa takmer vo všetkých tematických celkoch. 
 
Ciele vyučovacieho predmetu 
 

Cieľom vyučovacieho predmetu chémia je poskytnúť žiakom  súbor vedomostí, 
zručností a kompetencie o chemických látkach, javoch, zákonitostiach a vzťahoch medzi 
nimi, formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie 
využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornom výcviku a občianskom živote. 
 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 
 
Absolvent má : 
 
- pochopiť základné chemické pojmy, 
- získať poznatky o základných stavebných časticiach hmoty, 
- vedieť pracovať s periodickou sústavou a pochopiť logické základy periodického 

zákona, 
- osvojiť si základné písanie a čítanie jednoduchých vzorcov látok a chemických rovníc, 
- poznať základné prvkové zloženie živej hmoty, 
-  získať základné poznatky  o živej a neživej prírode  a o základných chemických 

premenách v živom organizme,   
- vyjadriť problém, ktorý sa objaví pri jeho chemickom vzdelávaní, 
- porozumieť zdraviu ako subjektívnej a objektívnej hodnotovej kategórii, 
- prebrať zodpovednosť za svoje zdravie. 
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Stratégia vyučovania 
 
 Budú sa využívať tieto metódy : 
 - výklad, 
 - rozhovor, 
 - podľa potreby aj heuristická metóda. 

 
Budú sa využívať tieto formy práce : 
 - frontálne vyučovanie, 
 -  individuálna práca žiakov, 
 - práca s knihou, odbornou literatúrou, 
 - vypracovanie referátov. 

 
  
 
    
Učebné zdroje 
  

- Chémia pre učebné odbory SOU, V. Očkayová, J. Blažek, SPN 1989, 
- Vzorky surovín, 
- Ochranné pomôcky, 
- Vlastné materiály vyučujúceho, 
- Obrázkové formy periodickej sústavy prvkov, 
- Internet. 
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Názov predmetu Matematika 
Časový rozsah výučby 1; 1; 1 hodina týždenne 
Ročník prvý, druhý, tretí 
Škola (názov, adresa) SOŠ hotelová Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry 
Názov ŠkVP cukrár 
Kód a názov ŠVP 29 Potravinárstvo 
Kód a názov študijného odboru 2964 H cukrár 
Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – SKKR 3 
Dĺžka štúdia 3 roky 
Forma štúdia denná 
Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
 
 
 
Charakteristika predmetu 
 

Matematika ako všeobecnovzdelávací predmet upevňuje, doplňuje, rozširuje a 
prehlbuje vedomosti, zručnosti a návyky žiakov získané na základnej škole. Ako prípravný 
predmet vedie žiakov k osvojeniu si pojmového aparátu pre opis a pochopenie tých 
prírodných, technických a ekonomických javov a závislostí, s ktorými sa stretávajú v 
odborných predmetoch a na odbornom výcviku. Umožňuje im tiež pokračovať 
v nadstavbovom štúdiu. Vyučuje sa 2 hodiny týždenne v prvom a po 1 hodine týždenne v 
druhom a  treťom ročníku. 
 
Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený do štyroch tematických okruhov:  
 
Čísla, premenná a počtové výkony s číslami; 
Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy; 
Geometria a meranie; 
Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika. 
 

Ciele vyučovacieho predmetu 
 

Všeobecným cieľom matematického vzdelávania je výchova mysliaceho človeka, 
ktorý bude vedieť používať matematiku v rôznych životných situáciách. A to v odbornej 
zložke vzdelávania, v ďalšom štúdiu, pri výkone budúceho povolania, ale i v osobnom živote. 
Špecifickosťou svojho obsahu a svojich prostriedkov prispieva k správnemu chápaniu 
kvantitatívnych a kvalitatívnych stránok reálneho sveta. Vybavuje žiakov užitočnými 
poznatkami, učí ich aplikovať získané vedomosti, vedie ich k potrebe overiť si správnosť 
získaného výsledku a tiež k využívaniu dostupných komunikačných technológií. 
 
Štandard kompetencií 
 
Štúdium matematiky na strednej škole prispieva k rozvoju kľúčových kompetencií:  
 
- kompetencia uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v 
oblasti vedy a techniky, 
- kompetencia riešiť problémy, 
- kompetencia v oblasti informačných a komunikačných technológií, 
- kompetencia k celoživotnému učeniu sa – učiť sa učiť, 



 34

- sociálne komunikačné kompetencie, 
- kompetencie sociálne a personálne, 
- kompetencie pracovné, 
- kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti, 
- kompetencie občianske, 
- kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry. 
 
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 
 
Absolvent má : 
- rozumieť matematickej terminológii a symbolike, 
- rozumieť základným matematickým pojmom, 
- vyhľadávať, hodnotiť, triediť, používať matematické informácie, 
- osvojiť si postupy používané pri riešení úloh z praxe, 
- previesť reálny problém na matematickú úlohu, 
- ovládať základné poznatky o číselných oboroch, výrazoch, mocninách, rovniciach, 
nerovniciach, funkciách, trigonometrii, planimetrii, stereometrii, pravdepodobnosti a 
štatistike, 
- orientovať sa v grafickom vyjadrení. 
 
Stratégia vyučovania 
 
Budú sa využívať nasledovné metódy : 
- výklad, 
- rozhovor, 
- riešenie úloh a problémov. 
 
Budú sa využívať nasledovné formy vyučovania : 
- frontálna výučba, 
- skupinová práca žiakov, 
- individuálna práca žiakov, 
- práca s knihou. 
 
 
Učebné zdroje 
 
Na podporu a aktiváciu vyučovania sa využijú nasledovné zdroje : 
 
- Matematika pre 1. ročník učebných odborov SOU 
- Matematika pre 2. ročník učebných odborov SOU 
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Názov predmetu Informatika 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne  
Ročník prvý 
Škola (názov, adresa) SOŠ hotelová Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry 
Názov ŠkVP cukrár 
Kód a názov ŠVP 29 Potravinárstvo 
Kód a názov  učebného odboru 2964 H cukrár 
Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – SKKR 3 
Dĺžka štúdia 3 roky 
Forma štúdia denná 
Vyučovací  jazyk slovenský jazyk 
 
 
 

Charakteristika predmetu 
 

Informatika rozširuje a prehlbuje žiacke vedomosti zo základnej školy. Mnohé školy 
už v minulosti predmet informatika vyučovali v rámci voliteľných alebo nepovinných 
predmetov. Bolo to hlavne z dôvodu narastajúceho významu informatiky a splnenia 
náročných strategických cieľov stanovených v Stratégii informatizácie regionálneho školstva 
do roku 2011. Kompetencie v oblasti IKT patria medzi 8 najdôležitejších kľúčových 
kompetencií definovaných EK v rámci Európskeho referenčného rámca. Úlohou modernej 
školy je pripraviť žiaka pre informačnú a vzdelanostnú spoločnosť. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 
 

Poslaním vyučovania informatiky v SOŠ je naučiť žiakov základné pojmy, postupy a 
prostriedky informatiky, budovať informatickú kultúru, t.j. vychovávať k efektívnemu 
využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad 
používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie by sa malo dosiahnuť 
spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií (IT) vo 
vyučovaní iných predmetov a v organizovaní a riadení školy. 
    Cieľom vyučovania informatiky je sprístupniť základné pojmy a techniky používané 
pri práci s údajmi a v pochopení toku informácií v počítačových systémoch. Podobne ako 
matematika aj informatika v spojení s informačnými technológiami vytvára platformu pre 
všetky ďalšie predmety. Oblasť informatiky zaznamenala mimoriadny rozvoj, preto v 
predmete informatika je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných 
univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie majú 
poskytnúť vyučovaniu informatiky široký priestor na motiváciu a praktické projekty. 

   Výchovno-vzdelávací proces smeruje k tomu, aby žiaci  

- sa oboznámili s pojmami údaj a informácia, s rôznymi typmi údajov, s ich zbieraním, 
uchovávaním, zobrazovaním, spracovaním a prezentovaním, t.j. s manipuláciami 
s údajmi, 
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- sa oboznámili so systémami na spracovanie údajov - z pohľadu ich architektúry 
(počítač, prídavné zariadenia, médiá, komunikácie) a logickej štruktúry (napr. 
operačný systém), 

- pochopili, že aplikácie sú programy, ktoré umožňujú riešiť určité triedy úloh a 
problémov; chápali aplikáciu ako súbor úzko súvisiacich algoritmov na spracovanie 
údajov (realizovaných v niektorom konkrétnom systéme), oboznámili sa s hlavnými 
triedami úloh a problémov, ktoré sa riešia prostriedkami informačných technológií, 

- si rozvíjali svoje schopnosti kooperácie a komunikácie (naučili sa spolupracovať v 
skupine pri riešení problému, zostaviť plán práce, špecifikovať podproblémy, 
distribuovať ich v skupine, vysvetliť problém ďalšiemu žiakovi, riešiť podproblémy, 
zhromaždiť výsledky, zostaviť ich do celkového riešenia, verejne so skupinou o ňom 
referovať), 

- nadobudli schopnosti potrebné pre prácu podľa zamerania svojho odboru riešením 
aplikovaných úloh (t.j. sformulovať problém, získať informácie z primeraných 
zdrojov, hľadať riešenie a príčinné súvislosti, sformulovať písomne a ústne názor, 
diskutovať o ňom, robiť závery) a rozvíjali si logické myslenie, 

- si rozvíjali svoju osobnosť a tvorivosť (vedieť si zvoliť médium na vyjadrenie svojich 
myšlienok, názorov a pocitov), 

- sa naučili rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, 
systémov a aplikácií (aby chápali, že informácie, údaje a programy sú produkty 
intelektuálnej práce, sú predmetmi vlastníctva a majú hodnotu), pochopili sociálne, 
etické a právne aspekty informatiky. 

 
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 
 

- schopnosti riešiť problémy, 
- spôsobilosti využívať informačné technológie. 

 
 
Stratégia vyučovania 
 

- vyučovanie v triede a skupinová diskusia, 
- samostatná činnosť žiakov smerujúca k získaniu zručností pri vyhľadávaní informácií 

na Internete a z iných dostupných informačných zdrojov, 
 
Učebné zdroje 
 

Pri štúdiu sú ako učebné zdroje využívané učebnice, učebný materiál, didaktická 
technika, materiálne výučbové prostriedky, internet. 
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Názov predmetu Telesná a športová výchova 
Časový rozsah výučby 1, 1 , 1 hodina týždenne  
Ročník prvý, druhý, tretí 
Škola (názov, adresa) SOŠ hotelová Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry 
cukrár cukrár 
Kód a názov ŠVP 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby 
Kód a názov  učebného odboru 2964 H cukrár 
Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – SKKR 3 
Dĺžka štúdia 3 roky 
Forma štúdia denná 
Vyučovací  jazyk slovenský jazyk 
 
 
Charakteristika predmetu 
 
   Vyučovací predmet telesná výchova a športová výchova vytvára priestor na realizáciu 
a uvedomenie si potreby celoživotnej starostlivosti žiakov o svoje zdravie, osvojenie si 
teoretických vedomostí a praktických skúseností vo výchove k zdraviu prostredníctvom 
pohybových aktivít, telesnej výchovy, športovej činnosti a pohybových činností v prírode. 
Poskytuje informácie o biologických, fyzických, pohybových, psychologických a sociálnych 
základoch zdravého životného štýlu. Žiak získava kompetencie súvisiace s poznaním 
a starostlivosťou o vlastné telo a zdravie, ktoré určujú kvalitu jeho života v dospelosti. 
Učebné osnovy rozlišujú základné učivo, ktoré je povinné a výberové učivo podľa potrieb 
žiakov, špecializácie učiteľa, tradícií a podmienok školy. Základnému učivu zodpovedá 
štandard vedomostí a zručností, ktoré by mali žiaci zvládnuť do ukončenia školy. Priebežné 
hodnotenie umožňujú kontrolné cvičenia z tematických celkov. Vzdelávacia oblasť spája 
vedomosti, návyky, postoje, schopnosti a zručnosti o pohybe, športe, zdraví a zdravom 
životnom štýle, ktoré sú utvárané prostredníctvom realizovaných metód a foriem telesnej 
výchovy. 
 
    
 
 
   Ciele vyučovacieho predmetu 
 
   Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy  ako vyučovacieho predmetu je umožniť 
žiakom primerane sa oboznamovať, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať správne 
pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať pohybovú gramotnosť, kondíciu a koordinačné 
schopnosti. Venovať pozornosť aktivitám upevňujúcim zdravie. Utvárať trvalý vzťah 
k pohybu, telesnej výchove a športovým činnostiam, ako súčasti životného štýlu. Pomáha 
odstraňovať nedostatky u zdravotne oslabených žiakov. Výrazne prispieva k psychickému, 
sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov uplatňovaním olympijských ideí v telovýchovnej 
a športovej činnosti. Pomáha hľadať a rozvíjať pohybovo nadaných žiakov. Vyučovací 
predmet telesná výchova a športová výchova sa podieľa na rozvíjaní: pohybových, 
kognitívnych, komunikačných, učebných, interpersonálnych a postojových kompetencií 
žiakov. 
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Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 
    
    Obsah vyučovacieho predmetu telesná výchova tvorí systém pohybových aktivít, 
poznatkov, pravidiel, záujmov a ďalších hodnôt. Rozlišuje osobitosti chlapcov a dievčat, 
aplikujú  sa v ňom tradičné aj netradičné druhy športov a cvičení v nasledovných moduloch: 
 

1. Zdravie a jeho poruchy 
2. Zdravotný životný štýl 
3. Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 
4. Športové činnosti pohybového režimu 

  
 
Žiak má : 

- porozumieť zdraviu ako subjektívnej a objektívnej hodnotovej kategórii 
- prebrať zodpovednosť za svoje zdravie 
- vedieť hodnotovo rozlišovať základné determinanty zdravia, pohybovej 

gramotnosti jednotlivca 
- osvojiť si vedomosti a zručnosti, ktoré súvisia so starostlivosťou o svoje telo, 

s aktívnym pohybovým režimom, s osobným športovým výkonom, zdravým 
životným štýlom a zdravím 

- vedieť aplikovať a naplánovať si spôsoby rozvoja pohybových schopností pri 
zlepšovaní svojej pohybovej výkonnosti a zdatnosti 

- porozumieť pozitívnemu pôsobeniu špecifických pohybových činnosti pri 
zdravotných poruchách a zdravotných oslabeniach a pri prevencii proti rozvoju 
civilizačných ochorení 

- byť schopný zhodnotiť svoje pohybové možnosti pri organizácii svojho 
pohybového režimu a zapojiť sa do spoluorganizovania športovej činnosti  pre 
iných 

- rozumieť vybraným športovým disciplínam, vzdelávacej, výchovnej, socializačnej 
a regeneračnej funkcii športových činností 

 

   Stratégia vyučovania 
 
      Vzhľadom na diferencované materiálne a priestorové podmienky školy, prispôsobíme 
odporučenú hodinovú dotáciu jednotlivých tematických celkov konkrétnym podmienkam na 
kondičné cvičenia žiakov v posilňovniach alebo v teréne. V záujme zabezpečenia intenzívnej 
pohybovej aktivity žiakov budeme využívať sezónne činnosti a pri dodržaní zásad 
bezpečnosti koncentrovať aj vyučovanie netradičných telovýchovných a športových činnosti 
základného a výberového učiva podľa podmienok školy a záujmu žiakov aj formou blokov. 
Výberové učivo je zamerané na rozšírenie ponuky pohybových aktivít, zdokonaľovanie 
v činnostiach a poznatkoch zo základného učiva. Vyberá sa podľa záujmov a potrieb žiakov. 
Pre úspešné dosiahnutie stanovených výchovných a vzdelávacích cieľov budeme využívať  
 
-  systémové didaktické usporadúvanie učiva, 
-  súčinnosť vyučujúceho a žiakov, 
-  didaktické prostriedky materiálnej povahy, 
-  nácvikovo -  rozvíjajúce metódy výchovnej povahy, 
- slovné, názorné, praktické metódy, 
-          diagnostikovanie všeobecnej pohybovej výkonnosti žiakov /VPV/, 
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-   poradové cvičenia, 
-   kondičné, koordinačné a kompenzačné cvičenia, 
-   cvičenia a poznatky z atletiky, gymnastiky, športových hier, plávania, kondičnej     

prípravy a  turistiky.  
 
Učebné zdroje: 
 

- Didaktika školskej telesnej výchovy 
- Hodiny telesnej výchovy v posilňovni 
- Vnútroškolské riadenie telesnej výchovy na stredných školách 
- Kontrolná činnosť v telesnej výchove 
- Výber z pravidiel 
- Topografická príprava 
- Metodika tréningu rekreačného športu 
- Telesná výchova a šport 
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Názov predmetu  Ekonomika 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne 
Ročník  tretí 
Škola (názov, adresa) SOŠ hotelová Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry 
Názov ŠkVP Cukrár 
Kód a názov  ŠVP 29 Potravinárstvo 
Kód a názov učebného odboru 2964 H cukrár 
Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – SKKR 3 
Dĺžka štúdia 3 roky 
Forma štúdia Denná 
Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
 
 
 

Charakteristika predmetu 
 
Učivo ekonomiky sa skladá z poznatkov o základných ekonomických pojmoch, trhu, 
trhovom mechanizme a podnikaní je rozšírené o poznatky o založení a zániku podniku, 
pracovnom pomere a o otázke zamestnanosti. Ďalej si žiaci osvoja poznatky o obchodných 
spoločnostiach. Predmet vedie žiakov k tomu, aby si žiaci osvojili komunikačné 
spôsobilosti, teoretické vedomosti a zručnosti v oblasti ekonomického myslenia. Odborný 
predmet je medzipredmetovo previazaný s predmetom cukrárska technológia. 
Cieľom vyučovacieho predmetu ekonomika je poskytnúť žiakom ucelený systém 
vedomostí, zruč-ností a kompetencií o spoločensko-ekonomickom dianí, o 
makroekonomických javoch, o reálnom ekonomickom živote človeka, formovať logické 
myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom 
vzdelávaní, odbornom výcviku a v občianskom živote.  
V priebehu vzdelávania rozpoznávať problémy a jasne ich formulovať, zhodnotiť význam 
informácií, navrhovať informačné zdroje a metódy vhodné na riešenie problému, vybrať na 
základe kritérií po-stupy pre realizáciu zvoleného riešenia, korigovať nesprávne riešenia 
problému.  
Kľúčové kompetencie: 
- vysvetliť základné ekonomické pojmy potreba a uspokojovanie  potrieb, statkov. 

Učebné zdroje 
Hartmannová E., Jakubeková M.: Ekonomika pre učebné odbory výrobného a nevýrobného 
zamerania. SNP. Bratislava. 2006 Hartmanová E.: Ekonomika pre učebné odbory SOU – 
zbierka príkladov. 2006. 
Živnostenský zákon 
Obchodný zákonník 
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Názov predmetu  Cukrárska technológia 
Časový rozsah výučby 2, 3, 3  hodiny týždenne 
Ročník  Prvý, druhý, tretí 
Škola (názov, adresa) SOŠ hotelová Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry 
Názov ŠkVP Cukrár 
Kód a názov  ŠVP 29 Potravinárstvo 
Kód a názov učebného odboru 2964 H cukrár 
Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – SKKR 3 
Dĺžka štúdia 3 roky 
Forma štúdia Denná 
Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
 
 
CUKRÁRSKA TECHNOLÓGIA  
Charakteristika predmetu  
Predmet cukrárska technológia poskytuje žiakom základné vedomosti o technológii výroby 
cukrárskych výrobkov, o spôsoboch hodnotenia, ošetrovania a skladovania. Predmet 
poskytuje žiakom potrebné teoretické vedomosti o surovinách cukrárskej výroby, o 
technologických postupoch všetkých druhov cukrárenských výrobkov. Žiaci sú oboznámení 
nielen s klasickými technologickými postupmi, ale predmet poskytuje potrebné vedomosti o 
výrobe netradičných výrobkov. Dôraz sa kladie aj na inovačné trendy v odbore, použitie 
nových surovín, zmesí, zlepšujúcich prípravkov. Dôležitou súčasťou predmetu je 
oboznámenie sa s hygienou a sanitáciou, bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci v 
cukrárskej výrobe. Preberajú sa aj spôsoby predlžovania trvanlivosti cukrárskych a 
pekárskych výrobkov a zdôrazňuje sa význam výrobno-technickej evidencie s dôrazom na 
využitie výpočtovej techniky. Žiaci sa oboznámia so znením a významom základných 
zákonov a legislatívnych noriem – Zákon o potravinách, Potravinový kódex, systém HACCP, 
príslušné normy a pod. V cvičeniach si precvičia získané vedomosti a naučia sa vypočítať 
cenu výrobkov a ďalšie technologické výpočty. Výchovno-vzdelávacie ciele predmetu 
 Cieľom vyučovacieho predmetu cukrárska technológia v učebnom odbore 2964 H 
cukrár je poskytnúť žiakom ucelený systém vedomostí, zručností a kompetencií o 
technológii výroby cukrárskych výrobkov.  Dodatok č. 4 k Štátnemu vzdelávaciemu 
programu pre skupinu odborov 29 Potravinárstvo výrobkov, naučiť žiakov teoreticky 
zdôvodniť technologické procesy s dôrazom na biochemický a fyzikálno-chemický prístup, 
postupne rozvíjať ich schopnosti, viesť ich k samostatnosti a zodpovednosti. Výchovno-
vzdelávacím cieľom predmetu rozvíjať mnohostranné vnímanie, predstavivosť, a 
sebavyjadrenia žiaka. Rozvíjať základné myšlienkové operácie a druhy myslenia s dôrazom 
na hodnotiace a tvorivé myslenie.  
Absolvent pozná :  
- základné suroviny, materiály a pomocné látky používané vo výrobnom procese  
- základné druhy cukrárskych výrobkov a ich výživovú hodnotu  
- technologické postupy výroby - príslušné normy platné pri výrobe a kontrole cukrárskych 
výrobkov 
 - kvalitu výrobkov, ich chyby a spôsob odstránenia týchto chýb 
 - hygienu a sanitáciu cukrárskej prevádzky v zmysle potravinového kódexu a programu 
HACCP 
 - prácu s počítačovou technikou a jej uplatnenie v riadení technologických procesov 
 - zásady tvorby a ochrany životného prostredia vo vztyku k odboru činnosti  
  - zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci  
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Názov predmetu Suroviny 
Časový rozsah výučby 1, 0,5, 0,5 hodin týždenne  
Ročník prvý, druhý, tretí 
Škola (názov, adresa) SOŠ hotelová Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry 
Názov ŠkVP cukrár 
Kód a názov ŠVP 29 Potravinárstvo 
Kód a názov  učebného odboru 2964 H cukrár 
Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3 C 
Dĺžka štúdia 3 roky 
Forma štúdia denná 
Vyučovací  jazyk slovenský jazyk 
 
 
 
SUROVINY 
 
Forma štúdia denná  
Vyučovací jazyk slovenský  
 
 
 
Charakteristika predmetu 
 

Predmet suroviny poskytuje žiakom prehľadné vedomosti o základných živinách a ochranných 
látkach a ich zastúpení v potravinách, o pôvode, zložení, vlastnostiach a výrobe surovín 
používaných v cukrárskej výrobe vrátane hodnotenia kvality a skladovania surovín pred ich 
technologickým spracovaním. Žiaci získané poznatky využijú pri hodnotení kvality surovín pri ich 
praktickom spracovaní v rámci odborného výcviku, pri určovaní a dodržiavaní podmienok 
skladovania surovín a zhodnotení ich vplyvu na kvalitu výrobkov. 

 
Metódy, formy a prostriedky vyučovania odborného predmetu suroviny majú stimulovať rozvoj 
poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľ a vedomosť, samostatnosť a tvorivosť. 
Odporúčajú sa využívať odborné časopisy s tematikou výživy cukrárskej výroby a gastronómie. 
Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. 

 
Predmet suroviny nadväzuje na cukrársku technológiu, mikrobiológiu, odborný výcvik a 
aplikovanú chémiu. 

 
Výchovno-vzdelávacie ciele predmetu 
 
 

Cieľom vyučovacieho predmetu suroviny v učebnom odbore 2964 H cukrár je poskytnúť žiakom 
ucelený systém vedomostí, zručností a kompetencií o uvedeného predmetu v súvislosti s 
potravinárstvom, javoch, zákonitostiach a vzťahoch medzi nimi, formovať logické myslenie a 
rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, 
odbornom výcviku a v občianskom živote. 

 
Kľúčové kompetencie  
 
Žiak sa vie primerane ústne a písomne vyjadrovať. Vie rozoznávať suroviny, senzoricky a 
analyticky posudzovať ich kvalitu biologickú a chemickú podstatu procesov. 

 
Učebné zdroje  
Odborná literatúra:  
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G. Dubová: Suroviny pre 1.ročník UO cukrár 1.časť Expol Pedagogika 2009 
G. Dubová: Suroviny pre 1.ročník UO cukrár 2.časť Expol Pedagogika 2009 
G. Dubová: Suroviny pre 2.ročník UO cukrár  Expol Pedagogika 2009 
G. Dubová: Suroviny pre 3.ročník UO cukrár  Expol Pedagogika 2009 
 
 
Materiálno – technické zabezpečenie:  
Dataprojektor, PC, interaktívna tabuľa, nákresy, vzorky surovín 
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Názov predmetu Stroje a zariadenia 
Časový rozsah výučby 1, 1, hodina týždenne  
Ročník prvý, druhý 
Škola (názov, adresa) SOŠ hotelová Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry 
Názov ŠkVP cukrár 
Kód a názov ŠVP 29 Potravinárstvo 
Kód a názov  učebného odboru 2964 H cukrár 
Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3 C 
Dĺžka štúdia 3 roky 
Forma štúdia denná 
Vyučovací  jazyk slovenský jazyk 
 

Charakteristika predmetu 

 
Predmet Stroje a zariadenia  súvisí s manuálnou zručnosť v cukrárskej výrobe, žiaci sa naučia 

obsluhovať jednotlivé výrobné zariadenia, vykonávať bežnú údržbu používaných strojov a 

zariadení, robiť základné prevádzkové výpočty, posudzovať kvalitu polotovarov a konečných 

výrobkov a dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, 

hygieny a sanitácie na pracovisku. 

Žiaci sa oboznámia so základnými ustanoveniami právnych noriem o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci, získavajú manuálnu zručnosť pri príprave jednotlivých cukrárskych ciest a 

hmôt a pri ich spracúvaní na finálne výrobky, pri zdobení cukrárskych výrobkov, pri príprave 

reštauračných múčnikov a pri výrobe zmrzliny. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Cieľom je naučiť žiakov využívať nadobudnuté vedomosti z odborných predmetov pri 

praktickom spracúvaní rôznych cukrárskych hmôt a materiálov. Žiaci sa naučia orientovať v 

možnostiach použitia modelovacích hmôt, získajú základné vedomosti o estetickej štylizácii 

cukrárskych výrobkov, priestorovej výtvarnej orientácii a schopnosti plasticky pretvoriť 

vybrané objekty do cukrárskych výrobkov. Učivo má za úlohu vytvoriť možnosti a priestor 

najmä pre originálnu tvorbu a experiment, ktoré v plnej miere rešpektujú umelecké kritériá 

tvorby, náročnosť technológie spracovania a individuálny prístup žiaka v samotnej remeselnej 

činnosti. 
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Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

 

Vo vyučovacom predmete technológia využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 
kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

- rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód     a 
prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, porovnávanie a pod.), 

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

- hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli 
prispieť k riešeniu daného problému, 

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

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

 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

- získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód             
a prostriedkov, ktoré majú k dispozícii, 

- zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k 
riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

 

Stratégia vyučovania 

 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Metódy: výklad, rozhovor, riešenie úloh 

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

 

Učebné zdroje 

 

Na podporu zapamätania a upevnenia si učiva žiaci budú používať učebnice, odbornú 
literatúru, audiovizuálnu techniku, čo najviac praktických pomôcok a špeciálneho inventára.  
Použitá učebnica: V. Doležal, Stroje a zažízení, Praha 2002, Informatórium 
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Názov predmetu Potraviny a výživa 
Časový rozsah výučby 1 0,5  hodin týždenne  
Ročník Prvý, druhý 
Škola (názov, adresa) SOŠ hotelová Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry 
Názov ŠkVP Cukrár 
Kód a názov ŠVP 29 Potravinárstvo 
Kód a názov  učebného odboru 2964 H cukrár 
Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3 C 
Dĺžka štúdia 3 roky 
Forma štúdia denná 
 
 
POTRAVINY A VÝŽIVA 

Forma štúdia denná  

Vyučovací jazyk slovenský 

Charakteristika predmetu  

Úlohou predmetu je umožniť žiakom získať vedomosti o základných skupinách potravín rastlinného a 

živočíšneho pôvodu. Žiaci získajú prehľad o obsahu základných živín, vitamínov a minerálnych látok v 

jednotlivých skupinách potravín. Naučia sa určiť biologickú a energetickú hodnotu potravín. 

Oboznámia sa s bežným sortimentom potravinárskych výrobkov, s ich výrobou, zásadami uskladnenia 

a s možnosťami použitia a úpravy.  

Dôležitou súčasťou obsahu je aj učivo z hygieny potravín, požiadavky na osobnú a prevádzkovú 

Dodatok č. 2 k Štátnemu vzdelávaciemu programu pre skupinu odborov 29 Potravinárstvo 53 

hygienu, ako aj hygienu pracovného prostredia. Žiaci si osvoja hygienické predpisy, dôležitosť ich 

dodržiavania najmä v súvislosti s možnosťami nákazlivých chorôb, ktoré sa často rozširujú 

kontaminovanými potravinami. 

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu potraviny a výživa patria aj 

ukážky vybraných druhov potravín a pochutín, degustácia rôznych výrobkov.  

Výchovno-vzdelávacie ciele predmetu  

Cieľom vyučovacieho predmetu potraviny a výživa v učebnom odbore 2978 H cukrár pekár je 

poskytnúť žiakom ucelený systém vedomostí, zručností a kompetencií o potravinách rastlinného a 

živočíšneho pôvodu, o javoch, zákonitostiach a o vzťahoch medzi nimi, formovať logické myslenie a 

rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornom 

výcviku a v občianskom živote.  

Kľúčové kompetencie: ovládať a používať základnú a odbornú terminológiu. Vysvetliť zásady hygieny 

práce a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Určiť znaky kvality výrobkov. 

Učebné zdroje  

Odborná literatúra:  

Potraviny a výživaI a II: O. Jurgová, J. Marenčáková, J. Úradníčková, Slovenské pedagogické 

nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.  2008 
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Materiálno – technické zabezpečenie:  

Dataprojektor, PC, interaktívna tabuľa, nákresy, vzorky surovín, reklamné materiály a katalógy 
potravinárskych výrobkov 
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Názov predmetu Odborné kreslenie 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne  
Ročník prvý 
Škola (názov, adresa) SOŠ hotelová Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry 
Názov ŠkVP cukrár 
Kód a názov ŠVP 29 Potravinárstvo 
Kód a názov  učebného odboru 2964 H cukrár 
Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3 C 
Dĺžka štúdia 3 roky 
Forma štúdia denná 
Vyučovací  jazyk slovenský jazyk 
 
 
ODBORNÉ KRESLENIE 
Charakteristika predmetu 
Predmet odborné kreslenie poskytuje žiakom vedomosti z dekoratívneho umenia a rozvíja 
tvorivú predstavivosť, zmysel pre harmóniu farieb a estetické cítenie potrebné pri výrobe 
cukrárskych výrobkov. Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Teoretické 
vzdelávanie“ ŠVP 29 Potravinárstvo. 
 Na vytvorenie predmetu sme vychádzali z obsahového štandardu „Odborné kreslenie “. 
Vyučovací predmet odborné kreslenie poskytuje žiakom vedomosti z dekoratívneho umenia a 
rozvíja tvorivú predstavivosť, zmysel pre harmóniu farieb a estetické cítenie potrebné pri 
výrobe cukrárskych výrobkov, ktoré musí byť v súlade s estetickými požiadavkami. 
Výchovno-vzdelávacím cieľom predmetu je vypestovať u žiakov kresliarsku zručnosť 
potrebnú tak na znázorňovanie zamýšľaných cukrárskych výrobkov, ako aj pri ťahaní hmotnej 
cukrárskej línie a pripraviť ich tak, aby vedeli zhotoviť výrobky podľa vlastnej predstavivosti, 
aby boli schopní vyjadriť ozdobou účel výrobku a aby zdobenie vykonávali čisto a vkusne. 
Výučba predmetu pozostáva z najjednoduchších cvikov jednotlivých línií, cez nácvik písma, 
rozostavenie písmen a slov a prechádza k zložitejším príkladom, a to k deleniu plôch a k 
technike zdobenia vrátane figurálnej kresby.  
Ciele vyučovacieho predmetu  
Cieľom vyučovacieho predmetu odborné kreslenie je vypestovať u žiakov kresliarsku 
zručnosť potrebnú tak na znázorňovanie zamýšľaných cukrárskych výrobkov, ako aj pri 
ťahaní hmotnej cukrárskej línie a pripraviť ich tak, aby vedeli zhotoviť výrobky podľa 
vlastnej predstavivosti, aby boli schopní vyjadriť ozdobou účel výrobku a aby zdobenie 
vykonávali čisto a vkusne. Viesť žiakov k estetickému cíteniu a vkusu pri zdobení a 
dokončovaní výrobkov.  
Prehľad výchovných vzdelávacích stratégií 
 Vo vyučovacom predmete odborné kreslenie  pre utváranie a rozvíjanie kľúčových 
kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 
1. Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote - reálne 
zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, - porovnať bežné pravidlá, zákonitosti, 
predpisy, sociálne normy, morálne zásady, vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v 
ktorom existuje, - identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti, - vybrať si 
správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností, - zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, 
potreby, práva, povinnosti a konanie.  
2.Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, 
komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku - identifikovať, vyhľadávať, triediť a 
spracovať rôzne informácie a informačné zdroje, - posudzovať vierohodnosť rôznych 
informačných zdrojov, - overovať a interpretovať získané údaje. 
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 3.Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 
 - prejaviť empatiu a sebareflexiu, 
 - vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu,  
- pozitívne motivovať seba a druhých,  
- stanoviť priority cieľov,  
- predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre ostatných 
členov  
  tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie 
zvládnuť, 
- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje, 
 - konštruktívne diskutovať a pozorne počúvať druhých,  
- uzatvárať jasné dohody, 
 - rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností, 
 - určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom  
    kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, 
- samostatne pracovať v menšom kolektíve, 
 - prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným 
konfliktom, 
   nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým. 
 Odborné kompetencie  
- používať základnú odbornú terminológiu svojho odboru,  
- aplikovať zásady hygieny a bezpečnosti práce, základy systému HACCP,  
- vysvetliť trvanlivosť výrobkov, jej predĺženie, spôsoby skladovania a expedície, 
 - vysvetliť zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany 
životného 
   prostredia, 
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Názov predmetu Apliková chémia 
Časový rozsah výučby 1; 1; 0,5 hodina/hodiny týždenne  
Ročník Prvý, druhý, tretí 
Škola (názov, adresa) SOŠ hotelová Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry 
Názov ŠkVP cukrár 
Kód a názov ŠVP 29 Potravinárstvo 
Kód a názov  študijného odboru 2964 H  cukrár 
Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – SKKR 3 
Dĺžka štúdia 3 roky 
Forma štúdia denná 
Vyučovací  jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko súvisia so 
zabezpečovaním výživy, zložením potravín a biochemickými procesmi, ktoré v nich 
prebiehajú. Žiaci sa oboznámia s biochemickými reakciami a dejmi, ich významom pre život 
a zdravie človeka, získajú základné vedomosti z biochémie aplikovanej na potravinárstvo. 
Obsah učiva umožní žiakom uvedomiť si, že chémia a jej chemické procesy poskytujú ľuďom 
nielen nové poznatky, ktoré postupne využívajú, ale ovplyvňuje aj zmeny výroby, spôsobu 
života, výživu a rôzne výskumy v odbore. 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu aplikovaná chémia je poskytnúť žiakom ucelený systém 
vedomostí, zručností a kompetencií o chemických látkach, javoch, zákonitostiach a vzťahoch 
medzi nimi, formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové 
kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornom výcviku a v občianskom živote. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií : 

Vo vyučovacom predmete aplikovaná chémia využívame pre utváranie a rozvíjanie 
nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom 
umožňujú: 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

Vyučovanie smeruje k tomu, aby žiaci mohli: 

- sprostredkovať informácie z prečítaného a vypočutého textu, 

- vyjadriť vlastný čitateľský zážitok a zdôvodniť ho, 

- spracovávať písomný materiál zrozumiteľným spôsobom, 

- vyjadrovať sa vhodne, výstižne, kultivovane, gramaticky správne, v súlade s funkciou 
(cieľom) a komunikatívnou situáciou, a to v hovorenej i písanej forme, 

- aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri vyučovaní aplikovanej chémie 
i ostatných učebných  premetoch a naopak. 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

Vyučovanie smeruje k tomu, aby žiaci mohli: 

- rozvíjať prácu v kolektíve, v priateľskej atmosfére, 
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- osvojiť si schopnosti vcítiť sa do vnútorného života iných, chápať ich potreby, 
myslenie,   cítenie a konanie, 

- hodnotiť a rešpektovať svoju prácu a prácu iných. 

Schopnosti riešiť problémy a to: 

- rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód     
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, porovnávanie 
a pod.), 

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

- hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by 
mohli prispieť k riešeniu daného problému, 

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

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

Spôsobilosti využívať informačné technológií a to: 

- získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých 
metóda prostriedkov, ktoré majú k dispozícii, 

- zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k 
riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Metódy vyučovania:  

- výklad, riadený rozhovor, riešenie úloh, problémové vyučovanie, motivačný rozhovor, 
projektové vyučovanie, dramatizácia, metódy práce s učebnicou, diskusia, samostatná 
práca. 

Formy vyučovania: 

- individuálna práca žiakov, skupinová práca, frontálna práca,  exkurzia, beseda. 

Učebné zdroje 

Odborná literatúra:  

- J. Kmeťová a kol.: CHÉMIA pre 3 ročník gymnázia so štvorročným štúdiom, 
Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2011 

Materiálno – technické zabezpečenie: 
Dataprojektor, PC, tabuľa, mikroskop, laboratórne pomôcky, chemikálie 
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Názov predmetu Mikrobiológia 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne  
Ročník druhý, tretí 
Škola (názov, adresa) SOŠ hotelová Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry 
Názov ŠkVP cukrár 
Kód a názov ŠVP 29 Potravinárstvo 
Kód a názov  študijného odboru 2964 H  cukrár 
Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – SKKR 3 
Dĺžka štúdia 3 roky 
Forma štúdia denná 
Vyučovací  jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

V mikrobiológii žiaci získajú vedomosti o mikroorganizmoch, o patogénnych 
mikroorganizmoch, jednotlivých ochoreniach z potravín a naučia sa predchádzať týmto 
ochoreniam. Získajú poznatky z hľadiska mikrobiológie produktov a potravín živočíšneho 
pôvodu. Zaoberajú sa spôsobmi boja proti nežiaducim mikroorganizmom a venujú pozornosť 
vode v potravinárskom priemysle. Budú vedieť vysvetliť rozdiely v stavbe vírusov a baktérií, 
vysvetliť špecifickú stavbu vírusov, ich spôsob života, rozmnožovanie a najdôležitejšie 
ochorenia spôsobené vírusmi. Vysvetliť stavbu, spôsob výživy a rozmnožovanie baktérií. 
Vymenovať najrozšírenejšie typy baktérií, ich význam v prírode a pre človeka a základné 
ochorenia, ktoré spôsobujú. 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu mikrobiológia v učebnom odbore 2964 H cukrár je 
poskytnúť žiakom ucelený systém vedomostí, zručností a kompetencií o mikroorganizmoch, 
baktériách a vírusoch v súvislosti s potravinárstvom, o javoch, zákonitostiach a o vzťahoch 
medzi nimi, formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové 
kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornom výcviku a občianskom živote. 
Poznať základné rozdiely medzi živými a neživými sústavami, základné vlastnosti živých 
systémov. Oboznámi sa s významom biologických poznatkov pre život a ich praktické 
využitie. Kľúčové kompetencie: Absolvent má ovládať a používať základnú a odbornú 
terminológiu. v mikrobiológii. Vysvetliť biologickú a chemickú podstatu procesov. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií : 

Vo vyučovacom predmete mikrobiológia využívame pre utváranie a rozvíjanie 
nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom 
umožňujú: 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

Vyučovanie smeruje k tomu, aby žiaci mohli: 

- sprostredkovať informácie z prečítaného a vypočutého textu, 

- vyjadriť vlastný čitateľský zážitok a zdôvodniť ho, 

- spracovávať písomný materiál zrozumiteľným spôsobom, 

- vyjadrovať sa vhodne, výstižne, kultivovane, gramaticky správne, v súlade s funkciou 
(cieľom) a komunikatívnou situáciou, a to v hovorenej i písanej forme, 
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- aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri vyučovaní mikrobiológie ostatných 
učebných  premetoch a naopak. 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

Vyučovanie smeruje k tomu, aby žiaci mohli: 

- rozvíjať prácu v kolektíve, v priateľskej atmosfére, 

- osvojiť si schopnosti vcítiť sa do vnútorného života iných, chápať ich potreby, 
myslenie,   cítenie a konanie, 

- hodnotiť a rešpektovať svoju prácu a prácu iných. 

Schopnosti riešiť problémy a to: 

- rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód     
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, porovnávanie 
a pod.), 

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

- hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by 
mohli prispieť k riešeniu daného problému, 

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

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

Spôsobilosti využívať informačné technológií a to: 

- získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých 
metód           a prostriedkov, ktoré majú k dispozícii, 

- zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k                                                             
riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Metódy vyučovania:  

- výklad, riadený rozhovor, riešenie úloh, problémové vyučovanie, motivačný rozhovor, 
projektové vyučovanie, dramatizácia, metódy práce s učebnicou, diskusia, samostatná 
práca. 

Formy vyučovania: 

- individuálna práca žiakov, skupinová práca, frontálna práca,  exkurzia, beseda. 

Učebné zdroje 

Odborná literatúra:  

- A. Brandšteterová: MIKROBIOLÓGIA I. pre chemické študijné odbory, EXPOL 
PEDAGOGIKA, 2009 

- A. Brandšteterová: MIKROBIOLÓGIA II. pre chemické študijné odbory, EXPOL 
PEDAGOGIKA, 2011 

Materiálno – technické zabezpečenie: 

Dataprojektor, PC, tabuľa, mikroskop, preparáty, laboratórne pomôcky, prírodniny 
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Názov predmetu Špeciálne techniky 
Časový rozsah výučby 0, 0,5 , 1  hodín týždenne  
Ročník prvý, druhý, tretí 
Škola (názov, adresa) SOŠ hotelová Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry 
Názov ŠkVP cukrár 
Kód a názov ŠVP 29 Potravinárstvo 
Kód a názov  štud. odboru 2964 H 
Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – SKKR 3 
Dĺžka štúdia 3 roky 
Forma štúdia Denná 
Vyučovací  jazyk slovenský jazyk 
 
 
ŠPECIÁLNE TECHNIKY  
Forma štúdia denná  
Vyučovací jazyk slovenský  
 
Charakteristika predmetu  
Predmet špeciálne techniky oboznamuje žiakov s klasickými i modernými technologickými 
postupmi. Žiaci na praktických cvičeniach spracúvajú cukor na karamel, pripravujú rôzne 
cukrové hmoty a ozdoby, technikou odlievania čokoládových ozdôb vyrábajú rôzne figurálne 
tvary, spracúvajú rôzne druhy medovníkových ciest a hmôt. Spracúvajú modelovaciu hmotu 
na rôzne kompozície. Tvoria priestorové modelovania ozdôb. Získané teoretické vedomosti 
využijú pri praktických cvičeniach zručností, ktoré sú v tomto predmete nevyhnutnosťou.  
Výchovno-vzdelávacie ciele predmetu  
Cieľom vyučovacieho predmetu špeciálne techniky v učebnom odbore 2978 H cukrár pekár je 
poskytnúť žiakom ucelený systém vedomostí, zručností a kompetencií o technologických 
postupoch, o využívaní kresby v spracovaní rôznych cukrárskych hmôt a materiálov, o 
estetickej štylizácii cukrárskych výrobkov, priestorovej výtvarnej orientácii a schopnosti 
plastický pretvoriť vybrané objekty do cukrárskych výrobkov. Výchovno-vzdelávacím cieľom 
predmetu rozvíjať mnohostranné vnímanie, predstavivosť, a sebavyjadrenia žiaka. 
Kľúčové kompetencie: 
Absolvent má ovládať a používať základnú a odbornú terminológiu v mikrobiológii. 
Vysvetliť biologickú a chemickú podstatu procesov. 
 
Materiálno – technické zabezpečenie:  
Dataprojektor, PC, interaktívna tabuľa, suroviny, inventár a zariadenie odbornej učebne. 
 
 
POTRAVINY A VÝŽIVA 
Forma štúdia denná  
Vyučovací jazyk slovenský 
Charakteristika predmetu  
Úlohou predmetu je umožniť žiakom získať vedomosti o základných skupinách potravín 
rastlinného a živočíšneho pôvodu. Žiaci získajú prehľad o obsahu základných živín, 
vitamínov a minerálnych látok v jednotlivých skupinách potravín. Naučia sa určiť biologickú 
a energetickú hodnotu potravín. Oboznámia sa s bežným sortimentom potravinárskych 
výrobkov, s ich výrobou, zásadami uskladnenia a s možnosťami použitia a úpravy.  
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Dôležitou súčasťou obsahu je aj učivo z hygieny potravín, požiadavky na osobnú a 
prevádzkovú Dodatok č. 2 k Štátnemu vzdelávaciemu programu pre skupinu odborov 29 
Potravinárstvo 53 hygienu, ako aj hygienu pracovného prostredia. Žiaci si osvoja hygienické 
predpisy, dôležitosť ich dodržiavania najmä v súvislosti s možnosťami nákazlivých chorôb, 
ktoré sa často rozširujú kontaminovanými potravinami. 
K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu potraviny a výživa 
patria aj ukážky vybraných druhov potravín a pochutín, degustácia rôznych výrobkov.  
Výchovno-vzdelávacie ciele predmetu  
Cieľom vyučovacieho predmetu potraviny a výživa v učebnom odbore 2978 H cukrár pekár je 
poskytnúť žiakom ucelený systém vedomostí, zručností a kompetencií o potravinách 
rastlinného a živočíšneho pôvodu, o javoch, zákonitostiach a o vzťahoch medzi nimi, 
formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné 
aj v ďalšom vzdelávaní, odbornom výcviku a v občianskom živote.  
Kľúčové kompetencie: ovládať a používať základnú a odbornú terminológiu. Vysvetliť 
zásady hygieny práce a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Určiť znaky kvality 
výrobkov. 
Učebné zdroje  
Odborná literatúra:  
Potraviny a výživaI a II: O. Jurgová, J. Marenčáková, J. Úradníčková, Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.  2008 
 
Materiálno – technické zabezpečenie:  
Dataprojektor, PC, interaktívna tabuľa, nákresy, vzorky surovín, reklamné materiály 
a katalógy potravinárskych výrobkov 
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Názov predmetu Odborný výcvik 
Časový rozsah výučby 18, 21, 21  hodín týždenne  
Ročník prvý, druhý, tretí 
Škola (názov, adresa) SOŠ hotelová Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry 
Názov ŠkVP cukrár 
Kód a názov ŠVP 29 Potravinárstvo 
Kód a názov  štud. odboru 2964 H 
Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – SKKR 3 
Dĺžka štúdia 3 roky 
Forma štúdia Denná 
Vyučovací  jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu 

V učebnom predmete odborný výcvik majú žiaci získať trvalé odborné vedomosti 
a osvojiť si praktické zručnosti a návyky, ktoré súvisia s estetickým cítením pri tvorbe 
cukrárskych výrobkov a ozdôb, originálny súlad farieb a vytváranie súborov výrobkov. 
Úvodom je zvládnutie poznatkov o surovinách, surovinových zmesiach, technologických 
postupoch výroby jednotlivých výrobkov, o materiáloch a pomôckach používaných pri výrobe 
cukrárskych výrobkov, strojno-technologického vybavenia dielní, hygienických a 
bezpečnostných predpisov vo výrobe. V predmete odborný výcvik sa žiaci oboznámia i s 
prepísanou dokumentáciou a dokladmi, ktoré je nutné viesť vo výrobe, oboznámia sa s 
predpismi HACCP a so základnými ustanoveniami právnych noriem o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci. 

Odborný výcvik sa bude vykonávať skupinovou formou výučby priamo v hoteloch 
alebo reštauráciách, pričom niektoré tematické celky sa budú preberať v odbornej učebni 
technológie v priestoroch školy. Obsah učiva má úzke väzby na ostatné odborné predmety, 
hlavne na technológiu, potraviny a výživu,  odborné kreslenie, stroje a zariadenia, suroviny, 
ekonomiku. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 
 

Cieľom odborného výcviku je aplikovanie odborných vedomostí získaných na 
teoretickom vyučovaní hlavne z predmetu technológia,   potraviny a výživa, stroje 
a zariadenia, odborné kreslenie,  ekonomika pri vykonávaní praktických zručností. Odborný 
výcvik má poskytnúť žiakom ucelený systém vedomostí a zručností o cukrárskej výrobe, 
formovať logické myslenie a rozvíjať kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom 
vzdelávaní. Dôraz by sa mal klásť aj na komunikáciu v cudzom jazyku. Vzdelanie smeruje 
k tomu, aby žiaci nadobudnuté zručnosti a vedomosti vedeli zužitkovať v akomkoľvek type 
stravovacieho zariadenia, aby po ukončení štúdia vedeli pracovať samostatne, na požadovanej 
odbornej úrovni. 
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Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

 

Výučba smeruje k tomu, aby sa žiaci mohli po absolvovaní štúdia aktívne zapájať do 
práce v akomkoľvek  stredisku spoločného stravovania. Musia vedieť pracovať samostatne, 
musia si osvojiť vhodný spôsob spoločenského správania a komunikácie s hosťom aj 
v cudzom jazyku.  Samozrejmosťou musí byť dodržiavanie osobnej, pracovnej hygieny 
a zásad bezpečnosti pri práci. 

 

Stratégia vyučovania   

Pri vyučovaní sa bude využívať  predovšetkým motivačná a inscenačná metóda. 
Vyučovanie bude skupinové niektoré tematické celky budú preberať individuálne. Stratégia 
výučby odbornej výchovy je založená na čo najvyššom praktickom precvičovaní 
a upevňovaní si jednotlivých zručnosti. 

 

Učebné zdroje 

Na podporu zapamätania a upevnenia si učiva žiaci budú používať čo najviac 
praktických pomôcok,  špeciálneho inventára, odbornej literatúry a audiovizuálnej techniky.     
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Podmienky na realizáciu vzdelávacieho programu 
 
 

Pre realizáciu školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) v SOŠ je tento 
koncipovaný v nadväznosti so štátnym vzdelávacím programom (ŠVP) . Pomáha vytvárať 
vhodné realizačné podmienky pre prácu v škole, pre ich stanovenie sú základom všeobecné 
požiadavky platných noriem. Z platných noriem sa konkretizujú požiadavky vyplývajúce 
z cieľov a obsahu vzdelávania v danom študijnom odbore. Optimálne prostredie pre prácu 
nám vytvorí vzájomná prepojenosť komplexu požiadaviek na realizáciu vzdelávacieho 
programu. 

 
Základnými podmienkami na realizáciu nášho ŠkVP je ŠVP, ktorý je vymedzený vo 

všeobecnej úrovni a našou úlohou sa stala konkretizácia vo vlastnom ŠkVP  podľa našich 
špecifických, aktuálnych a každodenných potrieb pre konkrétny odbor v reálnych 
možnostiach školy.  

 
Vytvárame optimálne podmienky pre uskutočňovanie ŠkVP v týchto oblastiach : 
 

Základnými materiálnymi podmienkami pre realizáciu ŠkVP je vybavenosť 
vyučovacími priestormi. V priestoroch školy disponujeme trinástimi učebňami pre teoretické 
vyučovanie, ktoré sú každoročne obnovované a sú na vysokej estetickej úrovni. Pre 
vyučovanie odborného výcviku v priestoroch školy nám slúžia dve odborné učebne – učebňa 
technológie, vybavená najmodernejším zariadením a učebňa stolovania, ktorá je po 
rekonštrukcii. Učebne sú vybavené novým, moderným nábytkom – lavice, stoličky, tabule. 
Dve učebne sú zariadené na informatiku, počet pracovných miest pre žiakov je 32. Na výučbu 
ostatných predmetov sú prístupné nenáročné prístroje, materiály, pomôcky. 

 
Priestory pre prácu učiteľov sú vytvorené buď v samostatných kabinetoch resp.                         

v zborovni, kde sú v samostatnej miestnosti vytvorené podmienky na oddych a relax. 
Učitelia odbornej výchovy majú na svojich pracoviskách samostatné pracovné priestory 
(miestnosti), žiaci majú možnosť počas odborného výcviku pre oddych a hygienu vo 
svojich šatňových priestoroch. Počas školského vyučovania majú žiaci k dispozícii na 
hygienu priestory rekonštruovaných hygienických zariadení. 
Priestorové podmienky pre manažment sú vytvorené v samostatných pracovniach. 
 

Personálne je škola obsadená vysokokvalifikovanými pedagógmi, postupne si zvyšujú 
svoju kvalifikáciu podľa potrieb školy alebo podľa potrieb na trhu práce. Manažment 
školy, výchovný poradca i nepedagogickí zamestnanci spĺňajú požadovanú kvalifikáciu na 
výkon svojich funkcií. 

 
Žiaci školy sa riadia a sú riadení školským poriadkom, ktorý je aktualizovaný podľa 

platných školských legislatív a podľa potrieb školy v súlade so školskými predpismi.  
 
Odborný výcvik a odborná prax je zabezpečovaná v špičkových zariadeniach 

hotelového typu, úroveň prípravy žiakov je v podmienkach najlepších v rámci Slovenska. 
 
Výchova žiakov k zdraviu je realizovaná v rámci záujmového zdravotníckeho krúžku 

účasťou na súťažiach, osvetou medzi občanmi i praktickou pomocou pri akciách školy. 
Vzdelávanie v oblasti ochrany životného prostredia sa realizuje v predmete občianska 
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náuka resp. v účelovom kurze ochrana života a zdravia. Výchova a vzdelávanie v oblasti 
IKT je rozširovaná v záujmovom krúžku počítače, podmienky na realizáciu športových 
aktivít sú vytvárané  účasťou v rôznych športových súťažiach. Na adaptáciu žiakov 1. 
ročníkov pre zvolený odbor sa každoročne robí prieskum, okrem iného aj ako žiaci 
hodnotia vytvorené podmienky pre vlastnú realizáciu v zvolenom odbore. Talentovaným 
žiakom v odbore sú vytvárané podmienky na prípravu a účasť na európskych súťažiach.  

 
Podmienky pre bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia sú vytvárané školeniami 

v škole v triednych kolektívoch, na odbornom výcviku školeniami v pracovných 
skupinách. Zabezpečenie dozoru pri vykonávaní odborného výcviku je počas celej 
činnosti žiakov, čo je špecifikom školy, majster odborného výcviku vedie žiaka od 
nástupu do školy až po jeho úspešné ukončenie. 

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

formou preventívnych prednášok a koncertov, v podmienkach školy sú to aktivity polície, 
psychologičky a výchovné aktivity mimo školy, ktoré organizuje výchovná poradkyňa 
a koordinátorka drogových závislostí. 
 
 

 
 

Podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími 
potrebami 

 

Štúdium v učebnom odbore 2964 H cukrár  vzhľadom k svojim špecifikám nemôže 
byť poskytnuté pre žiakov s mentálnym, zmyslovým a telesným postihnutím, ako ani  žiakom 
s autistickým syndrómom, s poruchami psychického a sociálneho vývinu.  Vo všeobecnosti 
môžu byť prijatí uchádzači s dobrým zdravotným stavom.  

 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov  
 

Stredná odborná škola Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry považuje vnútorný systém 
kontroly a hodnotenia žiakov za najvýznamnejšiu kategóriu celého procesu. Naším cieľom je 
poskytovať žiakovi spätnú väzbu, prostredníctvom ktorej získava informácie o tom, ako danú 
problematiku zvláda, ako dokáže zaobchádzať s tým, čo sa naučil, v čom sa zlepšil a v čom 
má ešte nedostatky. Hodnotenie žiaka vychádza z jasne stanovených cieľov a konkrétnych 
kritérií, ktorými sa dá jeho výkon zmerať. Preto neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia musí 
byť aj konkrétne odporúčanie alebo rada, ako má žiak ďalej postupovať, aby svoje nedostatky 
odstránil.  Kontrolu vyučovacieho procesu budeme orientovať na skúšanie a hodnotenie 
žiakov.  

Skúšanie 

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

Hodnotenie 

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

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

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

 

Pravidlá hodnotenia žiakov 

 

Platia nasledujúce pravidlá, ktoré sú v súlade so spoločenskými výchovnými 
a vzdelávacími stratégiami na úrovni školy:  

- hodnotenie zameriavame a formulujeme pozitívne, 
- žiak sa hodnotí podľa miery splnenia daných kritérií, 
- známka z vyučovacieho predmetu nezahŕňa hodnotenie správania žiaka, 
- vyučujúci klasifikujú iba prebrané a precvičené učivo, 
- žiak má dostatok času na učenie, precvičovanie a upevnenie učiva, 
- podklady pre hodnotenie a klasifikáciu získava vyučujúci hlavne: sledovaním výkonov 

a pripravenosti žiaka na vyučovanie, rôznymi druhmi písomných prác, analýzou 
výsledkov rôznych činností žiakov, konzultáciami s ostatnými vyučujúcimi a podľa 
potreby s psychologickými a sociálnymi pracovníkmi, 

- výsledky žiakov posudzuje učiteľ objektívne, 
- v predmete, v ktorom vyučujú viacerí učitelia, je výsledný stupeň klasifikácie 

stanovený po vzájomnej dohode, 
- písomné práce sú žiakom oznámené vopred, aby mali žiaci dostatok času na prípravu. 

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

 

 Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou teoretického zamerania 

 
  Hodnotíme hlavne ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia požadovaných 

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

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

  

Žiak: 

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

- preukázal kvalitu a rozsah získaných vedomostí vykonávať požadované 
intelektuálne a motorické činnosti, 

- prezentoval kvalitu myslenia, predovšetkým jeho logiku, samostatnosť 
a tvorivosť, 

- mal aktívny prístup, záujem a vzťah k daným činnostiam, 
- preukázal presný, výstižný, odborný a jazykovo správny ústny a písomný 

prejav, 
- preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností, 
- si osvojil účinné metódy a formy štúdia. 

 
Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou praktického zamerania 
 

  Hodnotí sa vzťah k práci, pracovnému kolektívu a praktickým činnostiam, 
osvojenie praktických zručností a návykov, ovládanie účelných spôsobov práce, 
využívanie získaných teoretických vedomostí v praktických činnostiach, aktivita, 
samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických činnostiach, kvalita výsledkov 
činnosti, organizácia vlastnej práce a pracoviska, udržiavanie poriadku na pracovisku, 
dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, starostlivosť 
o životné prostredie, hospodárne využívanie surovín, materiálov a energie. 

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

 

Žiak: 

- si osvojil praktické zručností a návyky a ich využitie, 

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

- preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností, 
- zvládol efektívne spôsoby práce a organizáciu vlastnej práce ako aj pracoviska, 

udržiaval na pracovisku poriadok, 
- dodržiaval predpisy o BOZP a starostlivosť o životné prostredie, 
- hospodárne využíval suroviny, materiál, energiu, prekonal prekážky v práci, 
- zvládol obsluhu a údržbu laboratórnych zariadení, používaných prístrojov, 

nástrojov a náradia, prekonal prekážky 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 žiaka 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 používať nasledovné všeobecné kritériá 
hodnotenia: 

Žiak: 

- preukázal tvorivosť a samostatnosť prejavu, 
- si osvojil potrebné vedomostí, skúseností, činností a ich tvorivú aplikáciu,  
- prezentoval poznatky o zákonitostiach daných činností a uplatnil ich vo 

vlastnej činnosti, 
- preukázal kvalitu prejavu, 
- 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 žiakov, ich schopnosť posúdiť svoju 
vlastnú prácu, vynaložené úsilie, osobné možnosti a rezervy.  

  

 

Hodnotíme nasledovné: 

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

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

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

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

 

Obdobie hodnotenia: 

- denne, 
- mesačne,  
- štvrťročne, 
- polročne, 
- ročne. 
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Ukončenie štúdia 

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

 

Záverečná skúška 

Podmienkou získania stredného odborného vzdelania na úrovni SKKR 3 je 
absolvovanie záverečnej skúšky v učebných odboroch stredných odborných škôl (stredné 
odborné školy s praxou, stredné odborné školy s odborným výcvikom) v zmysle platných 
predpisov, ktoré  upravujú spôsob ukončovania štúdia na stredných školách. 

Cieľom záverečnej skúšky (ďalej len „ZS“) je overenie vedomostí a zručností žiakov 
v rozsahu učiva určeného vzdelávacími štandardmi Štátneho vzdelávacieho programu 
a overenie, ako sú žiaci pripravení používať nadobudnuté kompetencie pri výkone povolaní 
a odborných činností, na ktoré sa pripravujú.  

Predmetom ZS je preukázať schopnosti žiakov ako: 

- začleniť nadobudnuté poznatky do systému teoretických a praktických vedomostí, 
zručností a a kompetencií, 

- ovládať kompetencie vyplývajúce z výkonových štandardov a schopnosti ich 
realizovať v pracovnom a mimopracovnom živote, 

- aplikovať a tvorivo využívať nadobudnuté vedomosti, zručnosti a kompetencie pri 
komplexnom riešení úloh a problémov vo vybranej oblasti, 

- komunikovať v slovenskom a vyučovacom jazyku ako podmienky ďalšej študijnej 
a pracovnej mobility, 

- aktívne používať súčasné komunikačné a informačné technológie a získané 
informácie vedieť spracovať a použiť. 

ZS pozostáva z týchto častí v nasledujúcom poradí: 

- písomná časť, 
- praktická časť, 
- ústna časť. 

V písomnej, praktickej a ústnej časti ZS sa overujú vedomosti žiaka vo vyžrebovanej  téme. 

Jednotlivé časti ZS musia vychádzať z cieľových požiadaviek schváleného štátneho 
vzdelávacieho programu, pričom ich obsah je koncipovaný tak, aby žiak mal možnosť 
preukázať naplnenie kritérií hodnotenia.  

Cieľom písomnej časti ZS je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov 
vychádzajúcich z cieľových požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu. 
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Cieľom praktickej časti ZS je overiť úroveň osvojených zručností a spôsobilostí žiakov a ich 
schopností využiť získané teoretické poznatky a vedomosti pri riešení konkrétnych 
praktických úloh komplexného charakteru. 

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

ZS pozostáva z komplexných tém vytvorených z cieľových požiadaviek vychádzajúcich zo 
štátneho vzdelávacieho programu  s aplikáciou na konkrétny učebný odbor.  

 
Ďalšie podrobnosti o ZS sú upravené platnými predpismi MŠ SR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


