
Názov predmetu slovenský jazyk a literatúra 
Časový rozsah výučby 1,5 hodiny týždenne, spolu 49 hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov učebného odboru 6444 H  čašník, servírka  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Názov predmetu slovenský jazyk a literatúra 
Časový rozsah výučby 1  hodina týždenne, spolu 33  vyučovacích hodín 

Ročník   druhý, tretí 

Kód a názov učebného odboru 6444 H čašník, servírka 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

 

V rámci predmetu SJL sú hodnotené tri zložky: jazyk, sloh a literatúra. Učebnými 

osnovami sú presne stanovené zamerania a počty povinne klasifikovaných kontrolných 

diktátov a písomných prác, ktoré má žiak absolvovať v príslušnom ročníku.  

Vyučovanie slovenského jazyka v stredných odborných učilištiach významnou mierou 

prispieva k všestrannej príprave žiakov pre život. Žiaci sa zdokonaľujú v rečovej komunikácii 

spojenej s ich spoločenským a pracovným prostredím. Prakticky poznávajú funkciu reči ako 

nástroja myslenia, informácie a vzájomného dorozumievania. 

Zvládnutie obsahu učiva predmetu je predpokladom schopnosti žiakov uplatniť sa na 

trhu práce a v súkromnom živote. 

 

Cieľ predmetu 

 

Cieľom jazykového vyučovania je, aby si žiaci uvedomovali jazykovú a kultúrnu 

pestrosť v rámci EÚ a dokázali sa orientovať v multikultúrnom prostredí. Cieľom jazykovej 

zložky je naučiť žiakov:   

hľadať a spracovať a vo vlastných jazykových prejavoch využívať informácie, 

– dodržiavať pravidlá morfológie, syntaxe, sémantiky, ortografie, ortoepie, lexiky 

a frazeológie, 

–  charakterizovať jazykové štýly a jazykové postupy, výrazne čítať, artikulovať a spisovne sa 

vyjadrovať, 

–  dodržiavať členenie textu podľa požiadaviek textovej syntaxe. 

 V rámci predmetu SJL rozvíjame čitateľské a interpretačné zručnosti, čo je spojené 

s osvojovaním si základných teoretických poznatkov o literárnom umení. Cieľom literárnej 

zložky je naučiť žiakov:   

–  reprodukovať a vysvetľovať literárnovedné pojmy, 

–  opísať základnú chronológiu a systémovú nadväznosť jednotlivých období vo vývine 

umeleckej literatúry, 

–  po myšlienkovej a umeleckej stránke analyzovať a interpretovať známy text z umeleckej 

literatúry, 

– zaujať vlastné stanovisko k cudzej interpretácii literárneho textu. 

 

 

 

 



Medzipredmetové vzťahy 

 

 Pri  získavaní komplexných kompetencií spolupracujeme s inými vyučovacími 

predmetmi, ktoré tiež rozvíjajú komunikačnú gramotnosť a čítanie s porozumením. 

Spolupráca učiteľov má významnú úlohu v integrácii učiva. Pomocou nej sa dotvárajú 

vzájomné vzťahy predmetov. Vzájomná spolupráca učiteľov umožňuje predovšetkým 

zjednotenie prístupu k jednotlivým vyučovacím témam učiva, vytvoreniu potrebných 

podmienok k aktivizácii žiakov, k ich všestrannému zaujatiu danou problematikou, 

dosiahnutie jednoty v pedagogickom pôsobení na žiaka a podobne. Jednotné požiadavky 

šetria najmä čas a sú významným ťažiskom vyučovacieho procesu. 

         Pre vzájomnú spoluprácu učiteľov nemalou mierou prispieva zriaďovanie predmetových 

komisií, ktoré sú tvorené učiteľmi rovnakých alebo príbuzných predmetov. Ich prvoradou 

úlohou je stanoviť vzájomné vzťahy medzi predmetmi a jednotný postup pri ich výučbe. 

Riešia konkrétne otázky výučby, vzhľadom na časovú náväznosť a vzájomnú súvislosť medzi 

príbuznými predmetmi.  

K posilneniu medzipredmetových vzťahov okrem predmetov dejepis,  občianska 

náuka, náuka o spoločnosti, etická výchova, spoločenská komunikácia prispieva aj využitie 

IKT / prezentácie , práca s internetom/ , exkurzie , súťaže, využívať alternatívne aktivizujúce 

formy a metódy.  

 

 

Stratégia vyučovania 

 

 V stratégii vyučovania uplatňujeme moderné i praxou overené metódy a formy 

vyučovania: a) klasické – výkladové metódy, metóda diskusie, metóda rozhovoru, čítanie 

textu s porozumením, reprodukovanie obsahu textu, analýza, syntéza, rôzne formy čítania,  

dramatizácia literárnych diel, prednes čitateľská beseda, didaktická hra, 

        b) moderné – riadené: rolové hry, jazykové modely situácií, tvorba 

dialógov; čiastočne riadené: reťazový dialóg, prezentácia príbehu; čiastočne riadené – voľné 

– jazykové hry, dramatizácia, simulácia, konverzácia.  

 

Učebné zdroje 

 

Učebné osnovy zo SJL pre trojročné SOU  

Literatúra a čítanka pre 1-3. roč. SOU 

Slovenský jazyk pre 1.-3. roč. SOU 

Prehľad gramatiky a pravopisu SJL 

Normatívne príručky 

 

 

Rozpis učiva 

 

1. r o č n í k 

(1,5 hod. týždenne, spolu 49 hodín) 

 

1. Úvod do slovenského jazyka na SOU 

 

2. Základné poučenie o rečovej komunikácii 

2.1 Úloha reči v spoločnosti (Reč a jazyk) 

2.2 Rečová komunikácia (Rečové komunikačné situácie) 



2.3 Štýly reči. Tvorenie súvislého prejavu 

2.4 Práca na koncepte 

 

3. Systemizácia a upevňovanie učiva 

4. Základy informatiky 

4.1 Orientácia v texte 

4.2 Osnova 

4.3 Zostavenie konspektu – výťahu 

 

5. Informačné žánre 

5.1 Obsah a štylizácia správ 

5.2 Kontrolná slohová práca a jej oprava 

5.3 Úradný list 

5.4 Kontrolná slohová práca a jej oprava 

 

6. Upevňovanie pravopisnej a gramatickej správnosti 

6.1 Správne písanie i, y, písanie veľkých písmen 

6.2 Tvorenie jednoduchých viet a súvetí 

6.3 Záverečné zhrnutie učiva 

 

 

1. Úvod do literárnej výchovy v SOU 

Literatúra ako umenie, literatúra a iné umelecké druhy, literárne útvary a žánre, umelecké 

zobrazenie. Funkcia literatúry v živote človeka. Ako čítať umeleckú literatúru. Náčrt vývoja v 

literatúre, individuálne čítanie. 

 

2. Staroveká literatúra – informácie a čítanie ukážok – literatúra Orientu, vplyv kresťanskej 

biblie, antická literatúra.  

3. Staršia slovenská literatúra 

Výber, čítanie a analýza ukážok zo staroslovienskej literatúry, legiend, ľudovej slovesnosti s 

dôrazom na formovanie národného povedomia, význam pre národnú kultúru a odkaz pre 

dnešok. Moravsko-panónske legendy. 

 

4. Humanizmus.  

Výklad pojmu a jeho odraz vo svetovej literatúre. Autori: Dante Alighieri, M. de Cervantes, 

G. Boccaccio, W. Shakespeare. 

 

5. Barok  

Charakteristika obdobia a odraz v literatúre, komplexný pohľad cez hudbu a výtvarné umenie. 

 

6. Klasicizmus v slovenskej literatúre 

Štýlové porovnanie s antikou. Idea národnej a slovanskej hrdosti v dielach J. Hollého, J. 

Kollára. Spisovná slovenčina, A. Bernolák; zvýraznenie národného povedomia v dobovom 

kontexte. 

 

7. Systemizácia a upevnenie učiva. 

 

8. Romantizmus 

8.1 Romantizmus vo svetovej literatúre 

Výber, čítanie a interpretácia ukážok. Autori: V. Hugo, J. W. Goethe, A.S.Puškin. 



                                                                                                                                               

8.2 Romantizmus v slovenskej literatúre 

Práca s vybranými ukážkami. Autori: L. Štúr, S. Chalupka, A. Sládkovič, J. Kráľ, J. Botto, J. 

M. Hurban, J. Kalinčiak. 

 

9. Systemizácia a upevňovanie učiva 

 

10. Literatúra na prechode od romantizmu k realizmu. Slovenská literatúra ako obraz 

porevolučných a matičných rokov. Spory o spisovnú reč. Matica slovenská, slovenské 

gymnáziá. Výber, čítanie a interpretácia ukážok z diel J. Záborského, J. Palárika. 

 

11. Kultúrne a literárne aktuality, sledovanie inscenácií, kultúrnych rubrík          v tlači. 

 

12. Systemizácia a upevňovanie učiva za 1. ročník. 

 

13. Odporúčané čítanie 

Celkove 5 titulov z preberaných období podľa výberu učiteľa a žiakov. 

 

2. r o č n í k 

(1 hodina týždenne, spolu 33 hodín) 

 

1. Zopakovanie a upevnenie učiva z 1. ročníka 

 

2. Praktická štylistika a rétorika 

2.1 Kultúra ústneho a písomného vyjadrovania 

2.2 O odbornom štýle 

2.3 Obsah a štylizácia pracovného návodu 

2.4 Opis pracovného postupu 

2.5 Opis výrobného postupu 

2.6 Kontrolná slohová práca, jej oprava 

2.7 Opis porovnávaním 

2.8 Charakteristika 

2.9 Pracovná porada (diskusia za okrúhlym stolom) 

2.10 Výzva 

2.11 Zmluva 

2.12 Vyslovenie blahoželania (prípitok), súvislosti 

2.13 Zhrnutie učiva 

2.14 Kontrolná slohová práca a jej oprava 

 

3. Slovná zásoba 

3.1 Slovná zásoba a jej rozvíjanie 

3.2 Používanie slovníkov 

3.3 Pôvod slov 

3.4 Písanie a výslovnosť cudzích slov 

3.5 Dĺžka v cudzích slovách. Správne tvary cudzích slov 

3.6 Systematizácia a upevnenie učiva. Didaktický test. 

 

4. Zvuková modulácia reči 

4.1 Prostriedky zvukovej modulácie – pauza 

4.2 Melódia vety, dôraz vo vete 



 

5. Porovnanie slovenčiny a češtiny 

 

6. Systematizácia a upevňovanie učiva 

 

1. Zopakovanie učiva z 1. ročníka, prechod k realizmu, program individuálneho čítania. 

 

2. Realizmus 

2.1 Realizmus vo svetovej literatúre 

Výber, čítanie a interpretácia diel (ukážok) z tvorby vrcholných predstaviteľov 

svetového realizmu. Autori: Ch. Dickens, H. de Balzac,  N. V. Gogoľ, F. M. Dostojevskij 

 

2.2 Realizmus v slovenskej literatúre 

Tematická a žánrová novosť. Čítanie a interpretácia vybraných diel (ukážok). 

Autori: S. H. Vajanský, P. O. Hviezdoslav, M. Kukučín, B. S. Timrava, J. G. Tajovský. 

 

2.3 Realizmus v českej  literatúre 

Čítanie a analýza ukážok. 

 

3. Systemizácia a upevnenie učiva 

 

4. Informácia o literárnej moderne vo svetovej literatúre 

4.1 Slovenská literárna moderna 

Výber, čítanie a interpretácia ukážok z diel J. Kraska  

4.2 Moderné smery v európskej literatúre 

 Čítanie a interpretácia ukážok 

 

5. Systemizácia a upevnenie učiva 

 

6. Kultúrne a literárne aktuality 

Práca s tlačou, časopismi, orientácia v knižnici, sledovanie kultúrno-spoločenského diania. 

 

7. Odporúčané čítanie 

Celkovo 5 titulov z literatúry preberaných období podľa výberu. 

 

 

3. r o č n í k 

(1 hodina týždenne, spolu 33 hodín) 

 

1. Zopakovanie učiva z 1. a 2. ročníka 

 

2. Praktická štylistika 

2.1 Referovanie o činnosti, diskusia k referátu 

2.2 Zápisnica (záznam o kontrole) 

2.3 Referovanie o udalosti 

2.4 Svedecká výpoveď, príhovor  

2.5 Príležitostný prejav (rozlúčkový príhovor) 

2.6 Vysvetľovanie - výklad 

2.7 Prednáška 

2.8 Uvažovanie - úvaha 



2.9 Systematizácia a upevňovanie učiva 

2.10 Kontrolná slohová práca a jej oprava 

 

3. Novinárske žánre 

3.1 Úvodník a komentár 

3.2 Kritika (kritika satirou a humorom, kritická poznámka) 

3.3 Recenzia (anotácia) 

3.4 Fejtón 

3.5 Interview – rozhovor 

3.6 Reportáž 

3.7 Zábavné žánre – humoreska, anekdota, bájka, žart 

3.8 Expresívnosť v štylizácii vety 

3.9 Žiadosť a životopis 

3.10 Zhrnutie učiva 

3.11 Kontrolná slohová práca a jej oprava 

 

4. Pohľad na vývin slovenčiny 

 

5. Zhrnutie učiva  

 

1. Zopakovanie učiva z 2. ročníka 

Nadväznosť medzivojnovej literatúry na kultúru a umenie predchádzajúcich rokov, 

individuálne čítanie. 

 

2. Svetová literatúra medzi dvoma svetovými vojnami. 

Výber, čítanie a interpretácia úryvkov z diel najlepších autorov. Autori: E. M. 

Remarque, R. Rolland, E. Hemingway. 

2.1 Slovenská medzivojnová literatúra 

Výber, čítanie a interpretácia diel slovenských medzivojnových básnikov a prozaikov. Autori: 

J. Smrek, L. M. Rázus,  J. C. Hronský, M. Urban, L. N. Jégé, katolícka moderna – Dilong,  D. 

Chrobák, M. Figuli. Rozvoj drámy - I. Stodola, J. Barč-Ivan. 

2.2 Opakovanie formou seminára 

 

 

3. Systemizácia a upevnenie učiva. 

 

4. Literatúra po roku 1945 

Informácie o hlavných prúdoch vo svetovej literatúre. Porovnanie obrazu človeka s obrazom 

pred vojnou. Autori: A. Camus, Solženicyn. 

4.1 Slovenská literatúra 

Prehľad literatúry vývinu v dôsledku ukončenia II. svetovej vojny, vplyv februára 1948 na 

život a umenie na Slovensku, dôsledky augusta 1968. Vzťah k dobovým problémom v dielach 

odporúčaných autorov na čítanie, analýzu a interpretáciu:  D. Tatarka, A. Bednár, R. Jašík, L. 

Mňačko. 

Problémy v dielach J. Kostru, M. Válka, M.Rúfusa. 

Rozvoj divadla na Slovensku. Autori: Š. Králik,  I. Bukovčan,    Lasica + Satinský, 

Radošinské naivné divadlo. 

4.2 Česká literatúra 

Čítanie a interpretácia diel podľa výberu učiteľa. Autori: J. Otcenášek, B. Hrabal, P. Kohout, 

V. Havel. 



5. Záverečné zhrnutie a systemizácia učiva 

 

6. Kultúrne a literárne aktuality 

 

7. Odporúčané čítanie 

Celkovo 5 titulov z literatúry prebraných období 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Názov predmetu Cudzí jazyk /anglický, nemecký, ruský/ 

Časový rozsah výučby 1.cudzí jazyk: 

1.- 2. roč. 3 hodiny týždenne, spolu po 99 

vyučovacích hodín 

Ročník  Prvý, druhý 

Kód a názov učebného odboru 6444 H  čašník, servírka 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk, cudzí jazyk 

 

Názov predmetu Cudzí jazyk /anglický, nemecký, ruský/ 

Časový rozsah výučby 1.cudzí jazyk: 

3. roč. 2 hodiny týždenne, spolu 60 hodín 

Ročník   tretí  

Kód a názov učebného odboru 6444 H  čašník, servírka 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk, cudzí jazyk 

Charakteristika predmetu cudzí jazyk  

 

Rastúca potreba komunikácie medzi ľuďmi rôznych národov a kultúr a spoločensko-politické 

zmeny kladú nové požiadavky na vyučovanie cudzích jazykov. Vyučovanie cudzích jazykov 

musí prispievať k rozvoju osobnosti, teda zvyšovať sociálne, kognitívne a jazykové 

schopnosti žiakov.  

Oblasť jazykových funkcií sa prehlbuje a rozširuje. Žiak nadobúda schopnosť 

ucelenejších prejavov v súvislosti so sociálne komplexnejšími témami. 

Žiaci vedia primeraným spôsobom používať základné jazykové intencie, zdvorilostné frázy ( 

pozdravy, pozvanie, ospravedlnenie, blahoželanie, poďakovanie a pod.) Znalosť cudzieho 

jazyka je dôležitým predpokladom tolerancie k iným národom a kultúram a zároveň dáva 

možnosť pozdvihnúť svoje vlastné národné povedomie, hrdosť na vlastnú históriu a tradície. 

Medzi naše elementárne pedagogické ciele patrí aj poukázať na žalostný stav nášho životného 

prostredia, pomôcť študentom uvedomiť si a lepšie pochopiť súčasnú situáciu a spoločne 

objaviť spôsoby, ako môžeme prispieť k jeho zlepšeniu. Pri vyučovaní cudzieho jazyka sa 

nevyhýbame ani pálčivým témam, ako sú drogy, rasizmus, či xenofóbia. Našim cieľom je 

pomôcť študentom zorientovať sa v daných problémoch a situáciách a ukázať im cestu 

a spôsob, ako fungovať v multikultúrnej spoločnosti a odolávať pokušeniam dnešnej doby. 

Predmet cudzí jazyk poskytuje žiakom  vedomosti o charaktere a štruktúre študovaného 

jazyka a vedie k utváraniu praktických zručností na základe osvojovania si jazykových 

prostriedkov ( výslovnosti, pravopisu, lexiky, gramatiky a štylistiky) v podmienkach 

komunikatívnych situácií. 

 



Ciele vyučovacieho procesu 

 

Vo vyučovaní sa komplexne realizujú tri ciele: komunikatívny, informatívny a formatívny. 

Plniť komunikatívny cieľ znamená dosiahnuť, aby si žiaci osvojili základy komunikatívnej 

kompetencie vo všetkých štyroch základných rečových zručnostiach, pričom dôraz sa kladie 

na ústne zvládnutie elementárnych praktických rečových situácií. 

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

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

sa učia. 

Pri plnení formatívneho cieľa sa vyučovanie cudzieho jazyka podieľa na utváraní vlastností 

a schopností, ktoré si potrebné na úspešné zaradenie absolventa stredného odborného učilišťa 

do spoločenského života: myšlienkovej a rečovej tvorivosti, kritického myslenia, tolerancie 

k názorom iných ľudí, úcty k hodnotám, ktoré vytvorili iné národy, pracovitosti, presnosti 

a vytrvalosti. 

 

 

 

Prínos predmetu k rozvoju kľúčových kompetencií – výchovné a vzdelávacie stratégie 

 

Primárnym cieľom učenia sa cudzieho jazyka nie je iba formálne ovládanie systému  

jazyka, ale vytvorenie schopnosti uplatňovať jazyk v autentických súvislostiach.  

Oblasť jazykových funkcií sa prehlbuje a rozširuje.  

Žiak nadobúda schopnosť ucelenejších prejavov v súvislosti so sociálne komplexnejšími 

témami.  

Žiak vie primeraným spôsobom používať základné jazykové intencie, používať zdvorilostné 

frázy, vyjadriť požiadavku, príkaz súhlas/ nesúhlas, zákaz, vie vyjadriť svoje subjektívne 

pocity a záujmy (radosť / sklamanie, prekvapenie, nádej),  vymieňať si názory, spoločne 

prehodnotiť problém a diskutovať o ňom.  

Znalosť cudzieho jazyka je dôležitým predpokladom tolerancie k iným národom  

a kultúram a zároveň dáva možnosť pozdvihnúť svoje vlastné národné povedomie, hrdosť na 

vlastnú históriu a tradície.  

 

  Obsah vyučovania a jeho špecifikácia 

 

1. Obsahom vyučovania je premyslené a systematické formovanie a prehlbovanie 

vedomostí, zručností a návykov zameraných na tieto oblasti: 

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

- reč ako fungovanie jazyk v procese komunikácie, t.j. na osvojovanie receptívnych 

a produktívnych rečových zručností, 

- vybraté reálie krajín príslušnej jazykovej oblasti, 

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

získavať, spracovávať a uchovávať informácie obsiahnuté v cudzojazyčných textoch. 

 

2. Špecifikácia obsahu 

 

Počas trojročného štúdia pri týždennej hodinovej dotácii 3-3-3 si žiaci približne v rámci 288 

vyučovacích hodín osvoja jednotlivé zložky obsahu v rozsahu cieľových požiadaviek.  



 

Stratégia vyučovania  /metódy, formy práce a postupy/ 

 

Stratégia vyučovania – uplatňovať moderné a praxou overené metódy a formy vyučovania 

ako sú: 

klasické metódy – výkladové metódy spojené s praktickými ukážkami 

moderné metódy – riadená diskusia, skupinová práca, individuálna práca, práca v dvojiciach, 

využívanie internetu, máp  

praktické metódy –  práca s obrazovým materiálom, posluch s porozumením, využívajú sa 

prezentácie prípadne riešenie problémovej situácie na hodinách 

 

Učebné zdroje  
 

Anglický jazyk: Headway Elementary 

Nemecký jazyk:  Nemčina pre odbory spoločného stravovania  

                            Deutsch in Küche 

                            Deutsch im Hotel    

 

CUDZÍ  JAZYK – ANGLICKÝ  JAZYK 

 

1. ROČNÍK – 3 hod. / týždenne – 99 hodín 

 

REČOVÉ  ZRUČNOSTI 

 

POČÚVANIE 

 

 Pochopiť jednoduché pokyny a inštrukcie vyučujúceho a adekvátne na ne reagovať 

 porozumieť bežným a jednoducho formulovaným vetám, výpovediam, kratším textom 

na počúvanie, rozhovorom o jednoduchých témach z každodenného života 

 určiť tému a hlavnú myšlienku vypočutého textu 

 porozumieť podstatným obsahovým detailom 

 zachytiť špecifické informácie z počutého textu, prezentovaného prostredníctvom 

nahrávok 

 pochopiť podstatu informácií napr. predstavenie, rodina, v obchode a pod. 

Texty na počúvanie majú spĺňať nasledujúce kritériá: 

 štruktúra a lexika jazyka je jednoduchá a zrozumiteľná 

 prezentácia je jasná, bez rušivých elementov 

  

 

 

ČÍTANIE 

 

 naučiť sa získavať potrebné informácie z krátkeho jednoduchého textu ( skimming, 

scanning ) 

 pochopiť hlavnú myšlienku jednoduchého textu 

 odhadnúť význam neznámych slov na základe kontextu 

 pochopiť obsah textu aj bez znalosti niekoľkých slov 

 vyhľadať konkrétne informácie v texte napr. o meste, jedle, rodine, osobách a pod. 

 naučiť sa a upevňovať techniky efektívneho čítania 



 vedieť pracovať s výkladovým slovníkom 

 

ÚSTNY  PREJAV 

 

 vedieť sa primerane vyjadriť k jednoduchým témam týkajúcich sa každodenného 

života 

 zapojiť sa a vedieť vytvoriť dialógy v bežných každodenných situáciách 

 vedieť klásť otázky a odpovedať na ne 

 vedieť podať informácie o sebe, predstaviť sa, o rodine, bývaní, jedle a pod. 

 jednoduchým jazykom opísať ľudí, miesta a pod. 

 vedieť sa vyjadriť v bežných situáciách, napr. poprosiť, poďakovať, ospravedlniť sa 

a pod. 

 

PÍSOMNÝ  PREJAV 

 

 správne používať osvojené lexikálne, gramatické a syntaktické prostriedky 

v písomnom prejave 

 vyplniť formulár týkajúci sa osobných údajov 

 napísať krátku informáciu, správu, jednoduchý neformálny a formálny list ( v rozsahu 

50 – 70 slov ) 

 vedieť opísať osobu  

 vedieť napísať poznámky k textom, počúvaniu, cvičeniam a pod. 

 osvojiť si kompozičné postupy: neformálny a formálny list, opis, rozprávanie 

 naučiť sa pripraviť si jednoduchý koncept 

 naučiť sa členiť písomný prejav do odsekov 

V rámci nácviku písomného prejavu sa odporúča napísať: 

 2 kontrolné slohové práce v danom ročníku ( jedna za polrok ) 

– súkromný list ( podľa osnovy pripravenej učiteľom ) 

– opis osoby ( na základe inštrukcií učiteľa ) 

 Kontrolná slohová práca sa má písať na dvoch vyučovacích hodinách  (na 

prvej  hodine  si žiak pripraví koncept a na druhej hodine pracuje s konceptom a 

vypracuje čistopis).   Žiaci  môžu používať slovník. 

 Predpokladom úspešného zvládnutia kontrolnej slohovej práce je dôsledný nácvik 

súvislého písomného prejavu  a príprava konceptu podľa pokynov učiteľa.  

 

 

JAZYKOVÉ  PROSTRIEDKY 

 

LEXIKA 

 

 osvojiť si  slovnú zásobu v rozsahu minimálne 600 slov produktívne a receptívne 

v rozsahu minimálne 100 slov z tém každodenného života a oblasti záujmu žiakov: 

rodina,  škola, bývanie, voľný čas 

 vytvárať návyk používať slovník  a primerane náročné cudzojazyčné príručky pri 

samostatnej práci  

 vedieť vybrať správne a adekvátne výrazové prostriedky vzhľadom na cieľ prejavu 

 správne používať antonymá, homonymá a pod. 

 upevňovať samostatné spôsoby učenia sa slovnej zásoby s ohľadom na typ osobnosti 

učiaceho sa a jeho stratégie učenia 



MORFOLÓGIA 

 

 osvojiť si gramatické kategórie a aktívne ich používať v ústnom i písomnom prejave 

Slovné druhy: 

– podstatné mená: všeobecné, vlastné, číslo ( jednotné, množné ), počítateľnosť ( 

počítateľné, nepočítateľné ), členy ( určitý, neurčitý ), rod, pád, privlastňovací pád 

– prídavné mená: opozitá ( young – old...) 

– zámená:  privlastňovacie, osobné, ukazovacie, opytovacie, vzťažné, neurčité 

– číslovky: základné, radové 

– príslovky: tvorenie prísloviek ( pravidelné, nepravidelné )  

– predložky: miesta, času, základné predložkové väzby 

– spojky: základné priraďovacie a podraďovacie 

– slovesá: pravidelné / nepravidelné 

                    slovesné časy ( jednoduchý prítomný, jednoduchý minulý ) 

                    neurčitok slovies 

                    modálne slovesá ( can, could, must ) 

                    slovesný spôsob: oznamovací, opytovací 

 

SYNTAX  

 

 osvojiť si základné  pravidlá slovosledu a používať v ho v aktívnej komunikácii: 

     -  v oznamovacej, opytovacej a zápornej vete v prebratých časoch 

     -  postavenie predložky v otázke 

                  -  rozlišovať postavenie prísloviek vo vete 

 osvojiť  si základné vetné konštrukcie: 

     -  there is / are     

 

ZVUKOVÁ , GRAFICKÁ SÚSTAVA JAZYKA A PRAVOPIS 

 

 dôsledne precvičovať výslovnosť slov podľa fonetického prepisu s dôrazom na slovný 

prízvuk a naučiť sa samostatne si robiť fonetický prepis 

 uplatňovať osvojené zásady správnej výslovnosti a intonácie 

 podporovať používanie stiahnutých tvarov v neformálnom prejave 

 uplatňovať pravidlá viazanej výslovnosti 

 rozlišovať význam slov v ich grafickej podobe, napr. Peter´s book. Peter´s at home 

a pod. 

 osvojiť si základné pravidlá pravopisu, napr. English 

 osvojiť si pravidlá morfologických zmien slov, napr. baby- babies, try – tries. 

 osvojiť si používanie apostrofu v privlastňovacom páde 

 

 

 

 

 

 



2. ROČNÍK  – 3 hod. týždenne – 99 hodín 

 

REČOVÉ ZRUČNOSTI 

 

POČÚVANIE  

 

• porozumieť podstatným informáciám v kratších textoch na počúvanie ako aj  

  v jednoduchých rozhovoroch o bežných témach medzi dvoma i viacerými partnermi (napr.  

  porovnanie života v meste a na dedine, plány do budúcnosti a pod. ) 

• určiť tému a hlavnú myšlienku vypočutého textu (napr. počúvanie piesne a pod) 

• porozumieť podstatným obsahovým detailom v jednoduchých výpovediach  

  ( napr. z predpovede počasia, dopravných hlásení a pod.)  

• pochopiť podstatu oznamov a informácií (napr. na stanici, na letisku a pod. ) 

• porozumieť jednoduchým návodom a pokynom k činnosti (napr. recepty, nakupovanie 

a pod.) 

 

 

ČÍTANIE  

 

• naučiť sa získavať potrebné informácie z krátkeho jednoduchého textu . 

 • pochopiť hlavnú myšlienku jednoduchého textu (napr. krátky príbeh a pod.) 

• časovo a logicky usporiadať časti jednoduchého textu (schôdzka na slepo a pod. )  

• porozumieť krátkym, jednoduchým textom s obrazovou informáciou (príbeh v obrázkoch,  

  komiks, knižná ilustrácia)  

• vyhľadať konkrétne informácie v určených textoch (napr. trhy v rôznych kútoch sveta 

a pod.) 

• porozumieť úryvkom z jednoduchej poviedky (napr. James Bond – úryvok z detektívneho 

príbehu     

  a pod.) 

• upevňovať techniky efektívneho čítania  

 

 

ÚSTNY PREJAV 

  

• klásť otázky alebo dať informácie o mieste, čase a osobách (napr. ja mám viac, ako ty; 

rozprávanie    

  o mojom meste; prechádzka po meste a pod.) 

• vedieť sa primerane vyjadriť k témam týkajúcim sa každodenného života (napr. diskusia – 

životný  

  štýl, život v cudzine, nočná práca a pod.) 

• jednoduchým jazykom opísať ľudí, miesta, predmety a momenty z vlastného života  

• jednoducho opísať svoje pocity (napr. nebezpečné športy a pod.) 

• zdokonaľovať zručnosti potrebné na bežnú komunikáciu (napr. počasie a pod.) 

• objednať si jedlo v reštaurácii, opýtať sa na cenu, povedať, čo potrebujem a pod.) 

• reprodukovať prečítaný text, zložité výrazy nahradiť opisnými (napr. z interview a pod.) 

• jednoducho opísať svoje sny, nádeje, želania a plány  

 

 



 

 

PÍSOMNÝ PREJAV  

 

• správne používať osvojené lexikálne, gramatické a syntaktické prostriedky v písomnom  

  prejave  

• vedieť vyplniť formulár, napísať e mail, pohľadnicu, súkromný a úradný list  

• jednoducho opísať udalosti, ktoré sa odohrali v minulosti  

• osvojiť si kompozičné postupy: opis, rozprávanie (napr. opis priateľov a pod.) 

• naučiť sa členiť písomný prejav do odsekov  

• naučiť sa podrobnejšie opísať predmet, osobu, využívajúc prídavné mená a príčastia,  

  jednoduchšie vetné konštrukcie  

• písomne vyjadriť predtým ústne sformulovaných jednoduchých informácií, želaní, záľub a  

  pocitov v krátkych vetách a textoch  

 

V rámci nácviku písomného prejavu sa odporúča napísať: 

- 2 kontrolné slohové práce v danom ročníku (jedna za polrok) 

- opis osoby (priateľ, rodinný príslušník, známa osobnosť) 

- jednoduchý príbeh v minulom čase (napr., podľa série obrázkov) 

 

Kontrolná slohová práca sa má písať na dvoch vyučovacích hodinách (na prvej hodine si 

žiak pripraví koncept a na druhej hodine pracuje s konceptom a vypracuje čistopis). Žiaci 

môžu používať slovník. 

 

Predpokladom úspešného zvládnutia kontrolnej slohovej práce je dôsledný nácvik súvislého 

písomného prejavu a príprava konceptu podľa pokynov učiteľa. 

 

 

JAZYKOVÉ PROSTRIEDKY 

 

LEXIKA 

 Rozširovať slovnú zásobu produktívne v rozsahu minimálne 600 slov  a receptívne  v  

rozsahu minimálne 100  lexikálnych jednotiek potrebných na komunikáciu (napr. 

život v meste a na vidieku, potraviny, obchod, nakupovanie a pod.) 

 Viesť žiakov k uvedomelému výberu výrazových prostriedkov  s ohľadom na cieľ  

prejavu. 

 Získavať pohotovosť v  tvorení slov  rôznymi spôsobmi, odvodzovaním, skracovaním, 

skladaním. 

 Upevniť používanie základných frázových slovies (come, get, take, go, put, look). 

 Rozširovať a zdokonaľovať metódy práce so slovníkmi dvojjazyčnými a výkladovým   

 Upevňovať rôzne samostatné spôsoby učenia sa slovnej zásoby s ohľadom na typ 

osobnosti učiaceho sa a jeho stratégie učenia sa. 

 Uvedomovať si a možnú viacvýznamovosť slov 

 

 



MORFOLÓGIA   

 Systematizovať a upevňovať osvojené gramatické kategórie a  aktívne ich používať v 

ústnom a písomnom prejave. 

 Upevniť, systematizovať prebraté gramatické časy a rozšíriť ich funkcie 

Slovesá 

- have got 

- prítomný čas priebehový 

- predprítomný čas, ever, never, yet, just 

- predprítomný a jednoduchý a priebehový minulý čas, minulé príčastie 

- jednoduchý prítomný, minulý a budúci čas - otázky 

- have/have got,  účelový neurčitok 

Prídavné mená a príslovky 

- stupňovanie prídavných mien 

- prídavné mená a príslovky (napr. quick, quickly, good, well a pod.)  

Zámená 

- privlastňovacie zámená (mine, yours a pod.) 

Vyjadrovanie množstva  

- much, many, some, any, a few, a little, a lot/ lots of 

Something, someone, somewhere 

Členy 

- neurčitý člen,  určitý člen, podstatné mená bez člena 

 

SYNTAX    

 Upevniť spôsoby tvorenia  otázok z hľadiska slovosledu dôsledným  nácvikom v 

aktívnej   komunikácii. 

 Aktívne uplatňovať pravidlá pevného slovosledu. 

 Rozlišovať postavenie rôznych prísloviek a predložiek vo vete. 

 Účelové vety 

 

ZVUKOVÁ, GRAFICKÁ SÚSTAVA JAZYKA A PRAVOPIS 

 Upevňovať návyk a potrebu samostatne si robiť fonetický prepis  neznámych slovíčok  

 V písomnom prejave správne používať základné pravidlá pravopisu 

 Písanie velkých písmen 

 Písanie interpunkcných znamienok (uvodzovky, čiarka, spojovník), odstraňovať 

nedostatky v interpunkcií, spôsobené vplyvom materinského jazyka. 

 Množné číslo podstatných mien 



 Prehlbovať zásady správnej výslovnosti  a intonácie, napr. v krátkych prídavných 

otázkach 

 Začať s nácvikom rozlišovania  slovných druhov  podľa  prízvuku 

 Podporovať vo výslovnosti využívanie stiahnutých tvarov najmä  v  neformálnom 

prejave 

 Správna intonácia v rôznych opytovacích vetách (zistovacie, opytovacie, vylucovacie)  

 Rozlišovanie intonácie v krátkych otázkach (question tag)  

 

 

3. ROČNÍK  – 2 hod. týždenne – 60 hodín 

 

REČOVÉ ZRUČNOSTI 

 

POČÚVANIE  

 

• porozumieť podstatným informáciám v kratších textoch na počúvanie ako aj  

  v jednoduchých rozhovoroch o bežných témach medzi dvoma i viacerými partnermi (napr. 

interview 

  s hudobnou skupinou a pod. ) 

• určiť tému a hlavnú myšlienku vypočutého textu (napr. program z rádia a pod) 

• porozumieť podstatným obsahovým detailom vo výpovediach  

  ( napr. na križovatkách života a pod.)  

• pochopiť podstatu oznamov a informácií (napr. u lekára a pod. ) 

• porozumieť bežným  návodom a pokynom k činnosti (napr. v rekreačnom stredisku a pod.) 

 

ČÍTANIE  

 

• naučiť sa získavať potrebné informácie z krátkeho jednoduchého textu (skimming, 

scanning)  

• pochopiť hlavnú myšlienku jednoduchého bežného textu  (napr.  turistika dnes a pod.) 

• časovo a logicky usporiadať časti textu (napr. objavy a vynálezy, ktoré zmenili svet a pod.) 

• vyhľadať konkrétne informácie v určených textoch (napr. dobrodružná dovolenka a pod.)  

• porozumieť úryvkom z jednoduchej poviedky (napr.“ Po stopách otca“ a pod.) 

• upevňovať techniky efektívneho čítania  

• učiť sa chápať vzťahy medzi časťami kontextu pomocou lexikálnych a gramatických 

prostriedkov  

 

ÚSTNY PREJAV  

 

• klásť otázky alebo dať informácie o mieste, čase a osobách (napr. – Čo robíš dnes večer?) 

• vedieť sa primerane vyjadriť k témam týkajúcim sa každodenného života a k otázkam 

turistického    

  priemyslu (napr. turistické destinácie vo vašej krajine a pod.) 

• opísať svoje pocity  

• zdokonaľovať zručnosti potrebné na bežnú komunikáciu a komunikáciu v reštauračných   

  a ubytovacích zariadeniach (napr. vysvetlenie jedálneho lístka, poskytnutie turistickej 

informácie,  



   rezervovanie ubytovania a pod.) 

• reprodukovať krátky prečítaný text, zložité výrazy nahradiť opisnými  

• porozprávať a zhodnotiť krátky príbeh na základe vypočutého textu, dej filmu alebo 

• opísať vybavenie hotela, reštaurácie, rekreačného strediska 

 PÍSOMNÝ PREJAV  

• správne používať osvojené lexikálne, gramatické a syntaktické prostriedky v písomnom  

prejave  

• vedieť vyplniť formulár, napísať e mail, pohľadnicu, napísať súkromný a úradný list  

• opísať udalosti, ktoré sa odohrali v minulosti  

• precvičovať kompozičné postupy: opis, rozprávanie  

• precvičovať podrobnejšie opisovanie predmetov, osôb a miest  a používať zložitejšie vetné 

konštrukcie.  

• písomne vyjadriť predtým ústne sformulovaných zložitejších informácií  vo vetách a textoch  

 

V rámci nácviku písomného prejavu sa odporúča napísať: 

-2 kontrolné slohové práce v danom ročníku (jedna za polrok) 

- opis miesta – turistického centra, hotela, reštaurácie 

-jednoduchý príbeh v minulom čase z dovolenky (napr. podľa série obrázkov) 

 

Kontrolná slohová práca sa má písať na dvoch vyučovacích hodinách (na prvej hodine si 

žiak pripraví koncept a na druhej hodine pracuje s konceptom a vypracuje čistopis). Žiaci 

môžu používať slovník. 

 

Predpokladom úspešného zvládnutia kontrolnej slohovej práce je dôsledný nácvik súvislého 

písomného prejavu a príprava konceptu podľa pokynov učiteľa. 

 

JAZYKOVÉ PROSTRIEDKY 

 

LEXIKA 

 Rozširovať slovnú zásobu produktívne v rozsahu minimálne 600 slov  a receptívne  v  

rozsahu minimálne 100  lexikálnych jednotiek potrebných na komunikáciu (napr. 

život v meste a na vidieku, potraviny, obchod, nakupovanie, turistické informačné 

centrum, cestovná kancelária  a pod.) 

 Viesť žiakov k uvedomelému výberu výrazových prostriedkov  s ohľadom na cieľ  

prejavu. 

 Nadobudnúť pohotovosť v tvorení slov  rôznymi spôsobmi, odvodzovaním, 

skracovaním, skladaním. 

 Upevniť používanie  frázových slovies  

 Rozširovať a zdokonaľovať metódy práce s výkladovým  slovníkom 

 Uvedomovať si niektoré rozdiely v slovnej zásobe britskej a americkej angličtiny 

(napr. ground floor – first floor) 

 Upevňovať rôzne samostatné spôsoby učenia sa slovnej zásoby s ohľadom na typ 

osobnosti učiaceho sa a jeho stratégie učenia sa. 

 Uvedomovať si a precvičovať možnú viacvýznamovosť slov 

 



MORFOLÓGIA   

 Systematizovať a upevňovať osvojené gramatické kategórie a  aktívne ich používať v 

ústnom a písomnom prejave. 

 Upevniť, systematizovať prebraté gramatické časy a rozšíriť ich funkcie 

 Upevniť používanie  osobných zámen, pasív, stupňovania prídavných mien 

 Upevniť  si spôsoby vyjadrovania množstva 

 

Slovesá 

- slovesné vzory 

- vyjadrovanie budúcnosti: going to, will, prítomný čas priebehový 

- predprítomný a jednoduchý minulý čas, for, since, predprítomný priebehový čas 

- modálne slovesá : have to, should, must, might 

- časové vety, prvý kondicionál, druhý kondicionál 

- pasíva,  frázové slovesá, hot verbs – bring, take, come, go 

 

Prídavné mená  

- ed/ing prídavné mená 

Podstatné mená 

- zložené podstatné mená 

- slovesá a podstatné mená, ktoré idú spolu 

Členy 

- neurčitý člen,  určitý člen, podstatné mená bez člena 

 

SYNTAX    

 Upevniť spôsoby tvorenia  otázok z hľadiska slovosledu dôsledným  nácvikom v 

aktívnej   komunikácii. 

 Rozlišovať postavenie rôznych prísloviek a predložiek vo vete. 

 Osvojiť si používanie účelových viet a pasív 

 Osvojiť si na primeranej úrovni základné slovesné väzby s gerundiom, s neurčitkom 

s časticou to a bez častice to 

 

ZVUKOVÁ, GRAFICKÁ SÚSTAVA JAZYKA A PRAVOPIS 

 Upevňovať návyk a potrebu samostatne si robiť fonetický prepis  neznámych slovíčok  

 V písomnom prejave správne používať základné pravidlá pravopisu 

 Množné číslo podstatných mien, povolania – artist, politician apod. 

 Prehlbovať zásady správnej výslovnosti  a intonácie 



 Precvičovať rozlišovanie  slovných druhov  podľa  prízvuku. 

 Precvičovať výslovnosť pri využívaní stiahnutých tvarov najmä  v  neformálnom 

prejave. 

 Upevňovať správnu intonáciu v rôznych opytovacích vetách (zisťovacie, opytovacie, 

vylučovacie)  

Precvičovať schopnosti zachytiť a reprodukovať počutý text z rôznych médií (internet, rádio, 

Tv 

 

 
1. CUDZÍ  JAZYK - NEMECKÝ  JAZYK   
pre 3-ročné učebné odbory stredných odborných učilíšť 
  
1. ROČNÍK - 3 hod./týždenne – 99 hod. 
 
 
REČOVÉ  ZRUČNOSTI 
 
Posluch s porozumením 
• porozumieť jednoduchým pokynom a inštrukciám vyučujúceho 
   a adekvátne na ne reagovať  
• pochopiť informácie v kratších textoch na počúvanie  
  
štruktúra a lexika ich jazyka je jednoduchá  
 
Čítanie 
• vedieť prečítať jednoduché nemecké texty 
• čítať jednoduché verejné nápisy a oznamy 
• pochopiť obsahovú podstatu kratšieho textu 
 
ÚSTNY PREJAV  
 
• pozdraviť, začať a ukončiť komunikáciu 
• predstaviť seba a inú osobu  
• klásť jednoduché otázky a vedieť na ne reagovať 
• požiadať o jednoduchú informáciu / v meste, v stravovacom zariadení/ 
• poskytnúť jednoduchú informáciu / v meste, v stravovacom zariadení/ 
 
PÍSOMNÝ PREJAV  
 
• vedieť odpisovať tlačené alebo rukou písané nemecké texty 
• vyplniť jednoduchý formulár obsahujúci osobné údaje 
• dopĺňať jednoduchú lexiku alebo gramatický jav do známeho textu 
 
Kontrolná písomná práca, jedna za polrok, žiaci môžu používať slovník. 
 
JAZYKOVÉ  PROSTRIEDKY  
 

Výslovnosť 

Osvojiť si zvukovú stránku cudzieho jazyka, t.j. správnu výslovnosť s dôrazom na javy odlišné od 
slovenského jazyka. 

Prízvuk v nemčine, dĺžka v nemčine, výslovnosť s prídychom 

 

Slovná zásoba 

Rozširovať slovnú zásobu produktívne v rozsahu minimálne 200 lexikálnych jednotiek (približne 5 na 
jednej vyučovacej hodine) 



GRAMATIKA 

Osvojiť si základné morfologické a syntaktické javy nemeckého jazyka 

 

 

Podstatné mená  
- silné skloňovanie podstatných mien v jednotnom čísle 
Členy 
- používanie určitého a neurčitého člena,  
Slovesá 

- časovanie slabých slovies, pomocných slovies, silných slovies  v prítomnom čase 

- vykanie,  rozkazovací spôsob  - väzba es gibt 

- časovanie modálnych slovies /können, mögen/ 

Prídavné mená 

- prídavné meno v prísudku 

- prídavné mená na -er 

Zámená 

- skloňovanie wer a was 

- skloňovanie privlastňovacích, osobných zámen 

- zámeno svoj v nemčine 

- neurčitý podmet man 

Číslovky 

- základné do 20, radové,  udávanie ceny,   určovanie času 

Predložky 

- predložky s 3. pádom,  predložky s 3. a 4. pádom,   predložky so 4. pádom 

 

SYNTAX    

• slovosled v oznamovacej vete 

• doplňovacia otázka, zisťovacia otázka 

• zápor nein, nicht a kein 

 

PRAVOPIS 

• osvojiť si pravopis prebratých lexikálnych jednotiek a ich tvarov  

• osvojiť si základné pravidlá interpunkcie 

KOMUNIKATÍVNE  ZRUČNOSTI 
 
Spoločenské situácie 
 
Rodina: ja a moji blízki, vek, stav, zamestnanie, záľuby 
Domov: náš dom, byt, zariadenie,  
Voľný čas: dni, mesiace, určovanie času, šport, záľuby 
Verejné stravovanie, názvy jedál, nápojov, surovín 

 

 
  



2. ROČNÍK - 3 hod./týždenne – 99 hod. 
 
 
REČOVÉ  ZRUČNOSTI 
 
Posluch s porozumením 
• porozumieť jednoduchým pokynom a inštrukciám vyučujúceho a adekvátne na ne reagovať  
• pochopiť informácie v kratších textoch na počúvanie  
• porozumieť obsahu jednoduchej konverzácie, ktorá obsahuje osvojenú slovnú zásobu  
   a  gramatiku 
 
Čítanie 
• porozumieť obsahu krátkych písomných útvarov, ako pohľadnica, blahoželanie, list 
• čítať jednoduché verejné nápisy a oznamy 
• pochopiť obsahovú podstatu kratšieho textu 
 
ÚSTNY PREJAV  
• vyjadriť súhlas, nesúhlas, čo sa mi páči, nepáči 
• poprosiť o niečo, poďakovať, potvrdiť, odmietnuť niečo, ospravedlniť sa  
• klásť jednoduché otázky a vedieť na ne reagovať 
• požiadať o jednoduchú informáciu / v obchode, u lekára, v reštaurácii/ 
• poskytnúť jednoduchú informáciu / v obchode, u lekára v reštaurácii/ 
• povedať jednoduchý recept 
 
PÍSOMNÝ PREJAV  
• vedieť napísať pohľadnicu, blahoželanie, jednoduchý súkromný list 
• doplniť suroviny do jednoduchého jedálneho lístka 
• dopĺňať jednoduchú lexiku alebo gramatický jav do známeho textu 
• zostaviť jednoduchý jedálny lístok 
 
Kontrolná písomná práca, jedna za polrok, žiaci môžu používať slovník. 
 
JAZYKOVÉ  PROSTRIEDKY  
 

Výslovnosť 

Zdokonaľovať nadobudnuté zručnosti - zvukovú stránku cudzieho jazyka, t.j. správnu výslovnosť 
s dôrazom na javy odlišné od slovenského jazyka. 

Prízvuk v nemčine, dĺžka v nemčine, výslovnosť s prídychom 

 

Slovná zásoba 

Rozširovať slovnú zásobu produktívne v rozsahu minimálne 200 lexikálnych jednotiek (približne 5 na 
jednej vyučovacej hodine)  

 

GRAMATIKA 

Pokračovať v osvojovaní si základných morfologických a syntaktických javov nemeckého jazyka 

 

Podstatné mená  
- silné skloňovanie podstatných mien v jednotnom čísle 
- množné číslo podstatných mien 
- skloňovanie podstatných mien v jedn. a  mn. čísle 
- slabé skloňovanie podst. mien v jedn. a mn. č. 
Členy 
- používanie podstatných mien bez člena 
 
 



Slovesá 

- časovanie spôsobových slovies a slovesa wissen  v prítomnom čase 

- slovesá s odlučiteľnými a neodlučiteľnými predponami 

- rozkazovací spôsob slovesa sein 

- perfektum slabých slovies 

- préteritum slovies haben a sein 

- zvratné slovesá,  budúci čas,   trpný rod v prítomnom čase 

Prídavné mená 

- skloňovanie prídavných mien bez člena, po neurčitom člene, po určitom člene 

- prídavné mená po etwas, nichts, viel 

Zámená 

- zámená welcher a dieser 

- skloňovanie privlastňovacích zámen v množnom čísle 

Číslovky 

- základné od 20 do 1000,   radové číslovky 

Predložky 

- predložky v časových údajoch 

 

SYNTAX    

• priraďovacie súvetia a spojky 

• slovosled v oznamovacej vete 

 

PRAVOPIS 

• upevniť pravopis prebratých lexikálnych jednotiek a ich tvarov 

 

KOMUNIKATÍVNE  ZRUČNOSTI 
 
Spoločenské situácie 
 
Človek a zdravie, správna životospráva 
Názvy jedál, ovocie, zelenina, kuchyňa nemecky hovoriacich krajín 
Mesto, kde bývam, základné informácie 
Zaujímavé informácie o nemecky hovoriacich krajinách  
 
 
 
  
3. ROČNÍK - 2 hod./týždenne – 60 hod. 
 
 
REČOVÉ  ZRUČNOSTI 
 
Posluch s porozumením 
• rozumieť jednoduchým pokynom a inštrukciám vyučujúceho a adekvátne na ne reagovať  
• pochopiť informácie v kratších textoch na počúvanie  
• rozumieť obsahu jednoduchej konverzácie, ktorá obsahuje osvojenú slovnú zásobu  
   a  gramatiku 



Čítanie 
• čítať jednoduché pôvodné texty všeobecného charakteru, ktoré obsahujú známu    
   slovnú zásobu a gramatiku 
• čítať jednoduché návody, recepty 
• vedieť pracovať so slovníkom 
 
ÚSTNY PREJAV  
• súvisle hovoriť o prebratej téme 
• jednoducho opísať osobu, predmet, udalosť, vlastnú skúsenosť 
• klásť otázky a odpovedať na ne k prebratej téme 
• požiadať o jednoduchú informáciu / v reštaurácii/ 
• poskytnúť jednoduchú informáciu / v reštaurácii/ 
• povedať jednoduchý recept 
• zvládnuť komunikáciu pri platení 
 
PÍSOMNÝ PREJAV  
• vedieť napísať  krátku informáciu, správu či odkaz 
• dopĺňať jednoduchú lexiku alebo gramatický jav do známeho textu 
• zostaviť jednoduchý jedálny lístok 
 
Kontrolná písomná práca, jedna za polrok, žiaci môžu používať slovník. 
 
JAZYKOVÉ  PROSTRIEDKY  
 

Výslovnosť 

Zdokonaľovať nadobudnuté zručnosti - zvukovú stránku cudzieho jazyka, t.j. správnu výslovnosť 
s dôrazom na javy odlišné od slovenského jazyka. 

Prízvuk v nemčine, dĺžka v nemčine, výslovnosť s prídychom 

 

Slovná zásoba 

Rozširovať slovnú zásobu produktívne v rozsahu minimálne 200 lexikálnych jednotiek (približne 5 na 
jednej vyučovacej hodine)  

 GRAMATIKA 

Pokračovať v osvojovaní základných morfologických a syntaktických javov nemeckého jazyka, 
prehlbovať a opakovať naučené gramatické javy, správne ich používať v ústnom i písomnom prejave 

 
Slovesá 

- préteritum slabých a spôsobových slovies a slovesa wissen 

- perfektum ďalších slovies 

- préteritum slovies  haben  sein a werden 

- würde + infinitiv 

Príslovky 

- stupňovanie prísloviek 

 

SYNTAX    

• slovosled vo vedľajšej vete 

 

PRAVOPIS 

• upevňovať pravopis prebratých lexikálnych jednotiek a ich tvarov 



KOMUNIKATÍVNE  ZRUČNOSTI 
 
Spoločenské situácie 
 
Slávnostne prestretý stôl 
Špeciality slovenskej kuchyne 
Kuchynský a stolový inventár 
Zaujímavé informácie o Slovensku 
Človek a príroda, ročné obdobia, počasie 
Škola, naše učilište, trieda,  predmety, spolužiaci, vyučujúci, budúce povolanie  
Verejné stravovanie – zúčtovanie 
Druhy úpravy jedál 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Názov predmetu Komunikácia v cudzom jazyku 

(anglický jazyk, nemecký jazyk)  

Časový rozsah výučby 1.roč., 2. roč., 1 hodina týždenne, spolu 33 

hodín ročne 

Ročník  Prvý, druhý  

Kód a názov študijného odboru 6444 H čašník, servírka 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk, cudzí jazyk 

 

 

Názov predmetu Komunikácia v cudzom jazyku 

(anglický jazyk, nemecký jazyk)  

Časový rozsah výučby 3. roč. 2 hodina týždenne, spolu 60 

vyučovacích hodín ročne 

Ročník   tretí  

Kód a názov študijného odboru 6444 H čašník, servírka 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk, cudzí jazyk 

Charakteristika cudzí jazyk   

 

Rastúca potreba komunikácie medzi ľuďmi rôznych národov a kultúr a spoločensko-politické 

zmeny kladú nové požiadavky na vyučovanie cudzích jazykov.  Žiak nadobúda schopnosť 

ucelenejších prejavov v súvislosti so sociálne komplexnejšími témami. Vie taktiež vyjadriť 

svoje subjektívne pocity a záujmy, vymieňať si názory, spoločne prehodnotiť problém a 

diskutovať o ňom. Znalosť cudzieho jazyka je dôležitým predpokladom tolerancie k iným 

národom a kultúram a zároveň dáva možnosť pozdvihnúť svoje vlastné národné povedomie, 

hrdosť na vlastnú históriu a tradície. Predmet cudzí jazyk poskytuje žiakom  vedomosti 

o charaktere a štruktúre študovaného jazyka a vedie k utváraniu praktických zručností na 

základe osvojovania si jazykových prostriedkov  v podmienkach komunikatívnych situácií. 

Ciele vyučovacieho procesu 

Cieľom vyučovania jazyka je jazykovo pripraviť absolventa pre jeho budúce povolanie. 

Prvotným cieľom výučby  jazyka je aktívne zvládnutie jazykových zručností, dorozumieť sa a 

komunikovať v danom jazyku, rozvoj písomnej formy prejavu a vyhovieť kritériám 

uplatňovania sa na domácom i zahraničnom trhu práce. Vyučovanie predmetu zabezpečuje 

absolventom stredných odborných škôl produktívne i receptívne osvojenie si jazyka na 

úrovni, ktorá im umožňuje ďalej sa v ňom zdokonaľovať, využívať ho na svoj odborný 

i všeobecno - kultúrny rozvoj a tak sa úspešne zapájať do spoločenskej praxe. 

 Cieľom je naučiť žiakov komunikovať v cudzom jazyku, chápať učenie sa cudzích jazykov 

ako celoživotný proces , ktorý ich privedie k pohotovej interkultúrnej komunikácii. 

 

Prínos predmetu k rozvoju kľúčových kompetencií – výchovné a vzdelávacie stratégie 

 

Primárnym cieľom učenia sa cudzieho jazyka nie je iba formálne ovládanie systému  

jazyka, ale vytvorenie schopnosti uplatňovať jazyk v autentických súvislostiach.  



Žiak nadobúda schopnosť ucelenejších prejavov v súvislosti so sociálne komplexnejšími 

témami.  

Základným cieľom je zvýšenie jazykovej kompetencie žiaka, t.j. rozvíjanie všetkých štyroch 

zručností pri výuke  prostredníctvom množstva aktivít zameraných na počúvanie s 

porozumením, čítanie s porozumením, praktické používanie jazykových vedomostí a písomný 

prejav a to v takom rozsahu, aby žiak úspešne ukončil štúdium  maturitnou skúškou. 

 

Obsah 

 

   Obsahom výučby komunikácie v cudzom jazyku je formovanie, rozvíjanie a sústavné 

prehlbovanie vedomostí a zručností zameraných na: 

-    formovanie rečových zručností potrebných v ústnom a písomnom  prejave 

-    zvukovú  sústavu jazyka, jeho slovnú zásobu a gramatiku 

- rozvoj schopností potrebných na komunikáciu v bežných situáciách, ktorej cieľom je   

plynulosť a  jazyková správnosť 

-   správne reagovanie v rôznych spoločenských situáciách a dodržiavanie konvencií  slušnosti 

- rozvoj schopnosti uvedomovať si rozdiely medzi zvyklosťami, postojmi a životnými 

hodnotami v anglicky hovoriacich krajinách a porovnávať ich s vlastným postojom, 

životnými hodnotami a zvyklosťami vo vlastnej krajine 

-   získavanie, spracovanie informácií z rôznych oblasti života  v anglicky hovoriacich 

krajinách a ich porovnávanie s vlastnou krajinou 

- vyhľadávanie a spracovávanie informácií z rôznych zdrojov a výmena týchto informácií 

navzájom v rámci skupín a triedy. 

-  tematické okruhy sú v súlade s cieľovými požiadavkami na jazykové vedomosti 

a komunikatívne zručnosti a sú záväzné pre internú maturitnú skúšku 

 

 Tematické okruhy sú nasledujúce:  

  

1. ročník 

 

Anglická abeceda 

 

Rodina a spoločnosť 

    1 a) osobné údaje 

    2 b) vzťahy v rodine 

    3 c) vzťahy medzi ľuďmi 

                                                                                                                                                                

Domov a bývanie  

1 a) môj dom/byt 

2 b) zariadenie bytu 

3 c) bývanie v meste a na dedine 

 Ľudské telo, starostlivosť o zdravie 

1 a) ľudské telo 

2 b) fyzické charakteristiky 

3 c) charakterové vlastnosti človeka 

4 d) choroby a nehody 



5 e) zdravý spôsob života 

 

 Doprava a cestovanie 

1 a) dopravné prostriedky 

2 b) príprava na cestu a cestovanie  

3 c) turistika a cestovný ruch 

          

Vzdelávanie a práca  

1 a) škola a jej zariadenie  

2 b) pracovné činnosti a profesie 

3 c) školský systém 

4 d) pracovné podmienky 

 

Človek a príroda 

 

1 a) zvieratá/fauna 

2 b) rastliny/flóra 

3 c) príroda okolo nás – ochrana život. Prostredia 

4 d) počasie 

5 e) klíma 

 

 

2. ročník 

 

 

Voľný čas a záľuby  

1 a) záľuby 

2 b) knihy a čítanie  

3 c) rozhlas, televízia a internet 

4 d) kultúra a jej vplyv na človeka 

5 e) umenie a rozvoj osobnosti 

 

Multikultúrna spoločnosť  

1 a) cudzie jazyky 

2 b) rodinné sviatky 

 3 c) štátne a cirkevné sviatky 

4 d) zvyky a tradície v rôznych krajinách 

5 e) zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícii 

 

Obliekanie a móda 

1 a) základné druhy oblečenia 

2 b) odevné doplnky 

3 c) výber oblečenia na rôzne príležitosti 

4 d) móda a jej trendy 

 

Šport 

1 a) druhy športu: zimné a letné, individuálne a kolektívne 

2 b) športové disciplíny  

3 c) význam športu pre rozvoj osobnosti 

4 d) nové trendy v športe 



5 e) fair play športového zápolenia  

 

Obchod a služby  

1 a) nákupné zariadenia 

2 b) druhy a spôsoby nákupu a platenia  

3 c) hotely a hotelové služby 

4 d) kultúra nakupovania a služieb  

 

Krajiny, mestá a miesta  

1 a) krajiny a svetadiely 

2 b) moja krajina a moje mesto 

3 c) geografický opis krajiny  

4 d) kultúrne a historické pamiatky krajín a miest 

 

 

Kultúra a umenie 

1 a) druhy umenia 

2 b) kultúra a jej formy 

3 c) umenie-spoločnosť-kultúra 

 

 

3. ročník 

 

Človek a spoločnosť 

1 a) jazyk ako dorozumievací prostriedok 

2 b) formy komunikácie 

3 c) kultúra komunikácie 

 

Mládež a jej svet 

 

1 a) aktivity mládeže 

2 b) vzťahy medzi rovesníkmi 

3 c) generačné vzťahy 

 

Veda a technika v službách ľudstva 

 

1 a) technické vynálezy 

2 b) vedecký pokrok 

 

Vzory a ideály 

 

1 a) človek, jeho vzory a ideály 

2 b) pozitívne a negatívne vzory 

 

Slovensko 

1 a) geografické údaje 

2 b) história 

3 c) turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície 

 

 



Jedlá a nápoje, kuchyňa 

     a) základné druhy potravín (ovocie, zelenina, mäso, mliečne výrobky, lahôdky) 

b) jedlá a nápoje počas dňa (raňajky, obed, večera), obľúbené jedlo 

c) slovenská kuchyňa - zvyky a špeciality (suroviny, jedlá a ich príprava, stolovanie) 

d) medzinárodná kuchyňa – zvyky a špeciality (suroviny, jedlá a ich príprava, stolovanie) 

e) zásady zdravej výživy 

     f) vybavenie kuchyne (kuchynský inventár, spotrebiče) 

  

Reštaurácia 

          a) vybavenie a chod reštaurácie 

          b) jedálny a nápojový lístok 

          c) komunikačné situácie (hosť vs. čašník)  – rezervácie, objednávanie jedál a nápojov, 

obsluha hostí, odporúčania, ospravedlnenia, sťažnosti, platba 

 

Hotel 

          a) zariadenie a služby hotela, chod hotela, recepcia  

          b) komunikačné situácie – rezervácie, príchod, ubytovanie a odchod hostí, telefonický 

styk, sťažnosti, ospravedlnenia, odporúčania, inštrukcie 

 

Stratégia vyučovania  /metódy, formy práce a postupy/ 

 

Stratégia vyučovania – uplatňovať moderné a praxou overené metódy a formy vyučovania 

ako sú: 

klasické metódy – výkladové metódy spojené s praktickými ukážkami 

moderné metódy – riadená diskusia, skupinová práca, individuálna práca, práca v dvojiciach, 

využívanie internetu, časopisov, máp  

praktické metódy –  práca s obrazovým materiálom, posluch s porozumením, využívajú sa 

prezentácie prípadne riešenie problémovej situácie na hodinách 

 

 

Učebné zdroje  
 

Anglický jazyk: E. Svobodová – Angličtina v gastronomii 

                        T. Stott, R. Revelle – Highly Recommended 

                       A. Bilíková, S. Kondelová - Yes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Názov predmetu Občianska náuka 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích 

hodín 

Ročník  prvý  

Kód a názov študijného odboru 6444 H čašník, servírka 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu. 

Predmet náuka o spoločnosti oboznamuje študentov so základmi spoločenských vied 

vybraných dôležitých pre ich orientáciu v etických, estetických, 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. 

Predmet  náuka o spoločnosti sa významnou mierou podieľa na mravnom, občianskom 

a intelektuálnom rozvoji študentov, posilňuje ich všeobecné vzdelanie a prispieva k ich 

príprave na život. 

Študenti štúdiom tohto predmetu 

získavajú prehľad o štruktúre vybraných spoločenskovedných disciplín 

rozvíjajú svoje schopnosti formulovať a klásť otázky v príslušných vedných disciplínach 

a v oblastiach spoločenského života, posudzovať ich rôzne riešenie, rozvíjať tolerantnú 

výmenu názorov 

vytvárajú si vlastné názory na základné otázky a postoje k nim. 

Obsah je tvorený vybranými poznatkami z týchto spoločenskovedných disciplín: 

estetiky a etikety, psychológie, náuky o štáte a práve a ľudských právach a slobodách, 

sociológie, politológie 

Cieľom predmetu 

    je formovanie historického a národného povedomia, zdravého vlastenectva, vedie k 

porozumeniu medzi národmi, sprístupňuje žiakom všeľudské hodnoty v duchu princípov 

humanizmu a demokracie. 

 . 

Medzi predmetové vzťahy 

Pri výučbe  uplatňovať moderné a praxou overené metódy a formy vyučovania ako sú  

riadená diskusia, skupinové vyučovanie, hranie roli, spájanie teórie s praxou ,prezentácie, 

hranie rolí ... 

Stratégia vyučovania 

V záujme zvýšenia efektívnosti učebného procesu  vo väčšej miere uplatňujeme problémové 

vyučovanie, využívame dialogické metódy, napr. sokratovský rozhovor, heuristický  

rozhovor, besedu, diskusiu ako aj používať didaktické hry, resp. experimentálne hry ako 

napr. brainstorming, situačné hry, inscenačné hry, žiacke prezentácie 

Učebné zdroje 

Prevendárová ,J .Kubíčková, G. Základy práva a ochrana spotrebiteľa SPN 1997 

Sopóci, J. Butik, B. Základy sociológie SPN 2003, Základy politológie SPN ,Ústava SR 

,Všeobecná deklarácia ľudských práv ,Filozofický slovník 



 

1.ročník 

1 hodina týždenne, spolu 33.hodín 

 

1.Človek ako jedinec                                                                                                    10 hodín 

osobnosť človeka, osobnosť, identita temperament, schopnosti, motívy a postoje  

učenie duševná hygiena zdravie a stres poradenstvo 

2.Človek a spoločnosť                                                                                                   9 hodín 
proces socializácie , socializácia , sociálne vzťahy kultúra, kultúrna identita deviácie , 

sociálne problémy (kriminalita, extrémizmus) normy správania, sociálne skupiny, 

sociálne roly, sociálne pozície ,ociálne procesy rodina,  funkcie rodiny ,typy rodín  

 

3.Občan a štát                                                                                                               10 hodín 

proces formovania občianskej spoločnosti, občianske práva a povinnosti, regionálna správa 

a samospráva, čtát, znaky štátu ,formy štátu ,právny štát, Ústava SR, ústavnosť, 

 občan a právo, ochrana ústavnosti a zákonnosti,Demokracia, princípy politický systém 

,voľby, volebné správanie  volebné systémy  

 

4.Ľudské práva a slobody                                                                                              6 hodín 

potreba ochrany človeka ,história ľudských práv. Všeobecná  deklarácia ľudských práv 

 Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných   slobôd Dohovor  

o právach dieťaťa 

Hodnotenie 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu 

uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava  

didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne 

skúšanie pripravuje vyučujúci . 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví 

vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. 

Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov 

v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického 

testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu 

si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom 

teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim 

a žiakom. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Názov predmetu Etická výchova 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33  vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru 6444 H čašník, servírka 
 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

 

Charakteristika predmetu 

Cieľom etickej výchovy je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou 

orientáciou, v ktorej významné miesto zaujíma prosociálne správanie. Pri plnení tohto cieľa sa 

využíva primárne zážitkové učenie, ktoré popri informáciách účinne podporuje pochopenie  

a interiorizáciu /zvnútornenie/ mravných noriem a pomáha osvojeniu správania sa, ktoré je 

s nimi v súlade. 

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

súčasťou je rozvoj sociálnych zručností, ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na 

primárnej prevencii porúch správania a učenia. 

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

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

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

zodpovednosti a úcte k zákazníkovi /odberateľovi/.  

Ciele vyučovacieho predmetu 

Žiaci: 

- nadobudnú komunikačné spôsobilosti ako sú prezentácia vlastných názorov,  vedenie di 

  alógu, diskusie, odmietanie, manipulácie, kultivované vyjadrovanie citov potrebné na         

  vzájomné  spolužitie, 

- rozvinú seba oceňovanie a sebaovládanie, 

- uznajú za najvyššiu hodnotu život človeka a všetko, čo ho rozvíja, 

- pochopia pravidlá vzájomného spolužitia rodiny, 

- naplánujú si aktívnu participáciu na živote svojej rodiny, 

- preberajú zodpovednosť za svoje rozhodnutia 

- akceptujú inakosť v oblasti názorov, sexuálnej orientácie, zvykov, kultúr, 

- pochopia dôležitosť nezávislosti od vecí, drog, sexu, médií, 

- osvoja si poznanie metód regulácie počatia, 

- porozumejú hodnotám priateľstva, lásky, manželstva a rodiny, 

- pochopia riziká spojené s predčasným sexuálnym životom, 

- osvoja si rešpektovanie etických zásad v práci, 

 

Medzipredmetové vzťahy 

Pri výučbe uplatňovať teoretické vedomosti z predmetov: spoločenská komunikácia,  

občianska náuka 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stratégia vyučovania 

Pomocou zážitkových metód, nácviku a prepojením osvojeného správania s každodenným 

životom umožniť žiakom osvojiť si základné postoje a spôsobilosti, súvisiace s uvedenými 

hodnotami a normami.  

Učebné zdroje:  

Metodika etickej výchovy 

T. NOVÁK: Asertívne do života. 

B. BUDA: Empatia 

R. R. OLIVAR: Etická výchova  

 

1. ročník 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

 

 

1. Komunikácia  - 12 hod. 

    - rozhovor, pravidlá rozhovoru 

    - kreativita v komunikácii 

    - empatia v komunikácii 

    - diskusia a jej pravidlá 

    - city, pocity, spôsob vyjadrenia citov 

     

 

2. Dôstojnosť ľudskej osoby - 11 hod. 

    - princíp jedinečnosti neopakovateľnosti a nenahraditeľnosti 

    - sebaúcta, sebaovládanie, rešpekt voči iným 

    - akceptácia ľudí s rozdielnosťou  vo svetonázore, sexuálnej orientácii, zvykoch,  

       kultúre 

    - autorita – jej pôvod a dôvody 

 

3. Dobré vzťahy v rodine - 10 hod. 

    -  rodinné pravidlá, spoločný priestor, intimita, odpúšťanie, empatia, blízkosť,  

    -  pomoc, participácia, špecifiká členov rodiny otec, matka, súrodenec, starí rodičia 

       širšia rodina 

    -  funkcie rodiny,  komunikácia v rodine 

    -  rodinné dedičstvo, zvyky, kultúra, jedinečnosť rodiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ročník 

/ 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne / 

 

 

 

2. Etika sexuálneho života  - 18 hod. 

    - počatie života, prenatálny život, embryo 

    - fyziologická a emocionálna príťažlivosť opačných pohlaví 

    - predčasný sex 

    - etika sexuálneho života 

    - promiskuita,  pohlavné choroby, AIDS 

    - regulácia počatia, metódy antikoncepcie, prirodzené metódy regulácie počatia 

    - zodpovednosť, citlivosť, sebaovládanie 

    - vernosť jednému partnerovi 

3. Etika práce - 15 hod. 

    - profesijná etika, zodpovednosť, šetrnosť, ochota, úcta, vytrvalosť, trpezlivosť, 

      lojalita zamestnanca 

      etický kódex zamestnanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Názov predmetu Náboženská výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne - 33 hodín ročne 

Ročník  prvý 

Kód a názov učebného odboru 6444 H čašník, servírka 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

Charakteristika 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 nadväzuje 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:  
o formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a konania 
o konfrontovať ich s vedecky a  nábožensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na svet 
o hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu  
o formovať svedomie 
o spoznávaním identity človeka reflektovať vlastnú identitu 
o uvedomiť si dôležitý význam vlastného rozhodnutia pre svetonázorový postoj 
o prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie 
o v trojičnom rozmere budovať ľudský rozmer vzťahov ako naplnenie zmyslu života 
o rozvíjať kritické myslenie hodnotením pozitívnych aj negatívnych javov v spoločnosti a v cirkvi 

 

Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa realizuje v školskom 
prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií žiakov, ktoré zároveň rozvíja. 
Vyučovací predmet náboženská výchova sa podieľa na rozvoji kľúčových kompetencií najmä 
rozvíjaním týchto predmetových kompetencií:  

kompetencie k  riešeniu problémov – žiak vníma, rozpozná a pochopí problém, premyslí a naplánuje 
riešenie problému, žiak samostatne rieši problém s dôrazom na etický princíp k druhým ľuďom a 
k životnému prostrediu, kriticky myslí, hľadá kritéria pre voľbu riešenia problémov, zdôvodní návrhy 
svojich riešení s ohľadom na učenie cirkvi, žiak robí uvážené rozhodnutia, je schopný ich obhájiť, 
zhodnotí výsledky svojich činov, žiak chápaním vlastnej tradície a chápaním postojov inak 
svetonázorovo alebo zmýšľajúcich  ľudí predchádza konfliktom a postoj vzájomnej tolerancie vníma 
ako základnú zásadu vlastného konania. 
 
komunikačné kompetencie – žiak formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory v logickom slede, 
vyjadruje sa výstižne, súvisle a kultivovane, žiak sa účinne sa zapája do diskusie, obhajuje svoj názor 
a vhodne argumentuje, žiak využíva získané komunikačné zručnosti  k vytváraniu vzťahov potrebných 
k plnohodnotnému súžitiu a kvalitnej spolupráci s ostatnými ľuďmi, žiak objavuje zmysel symbolického 
vyjadrovania, rozumie symbolickému vyjadrovaniu v rituáloch a slávnostiach. 
 



sociálne a interpersonálne kompetencie – žiak účinne spolupracuje v skupine, na základe poznania 
alebo prijatia novej roly v pracovnej činnosti pozitívne ovplyvňuje kvalitu spoločnej práce, žiak sa 
podieľa na utváraní príjemnej atmosféry v triednom tíme, ohľaduplnosťou prispieva k upevňovaniu 
medziľudských vzťahov, v prípade nutnosti poskytne pomoc alebo o ňu požiada, žiak prispieva 
k diskusii v pracovnej skupine a v triede, chápe potrebu efektívne spolupracovať s druhými pri riešení 
danej úlohy, oceňuje skúsenosti druhých ľudí, žiak sa angažuje sa a uskutočňuje vo svojom živote 
humánne princípy v duchu solidarity a lásky, žiak si uvedomuje si svoje silné a slabé stránky, ktoré 
vníma ako svoje rozvojové možnosti, žiak si vytvára si pozitívny obraz o sebe, ktorý podporuje jeho 
sebadôveru a samostatný rozvoj, ovláda a riadi svoje konanie a správanie tak, aby bol so sebou 
spokojný a vážil si sám seba 

 
občianske kompetencie – žiak rešpektuje, chráni a oceňuje národnú tradíciu, kultúrne a historické 
dedičstvo, žiak rešpektuje presvedčenie iných ľudí a váži si ich vnútorné hodnoty, je otvorený kultúrnej 
etnickej a náboženskej rôznorodosti, žiak pozná spoločné základy viery aj špecifiká kresťanských 
cirkví a je pripravený v ekumenickom duchu s nimi spolupracovať, žiak rozumie rozdielom a 
spoločným prvkom v učení svetových náboženstiev a postoj vzájomnej tolerancie vníma ako základnú 
zásadu svojho konania, žiak objavuje zmysel pravdy, spravodlivosti a akceptuje skutočnosť existencie 
objektívnej pravdy, žiak si uvedomuje svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k 
svojim povinnostiam, prispieva k naplneniu práv iných, Dekalóg vníma (IV- X) ako spoločnosťou 
overenú a Bohom garantovanú normu medziľudských vzťahov 
 
pracovné kompetencie – žiak si dokáže stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky 
hodnotí svoje výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov, žiak vníma prácu nielen ako 
zdroj príjmu zaisťujúci určitú životnú úroveň, ale aj ako povolanie k spolupráci na rozvoji dobrej 
budúcnosti pre ľudí a pre svet 

 
kultúrne kompetencie – žiak si osvojí tvorivý prístup k umeleckým dielam vyrastajúcim s kresťanstva 
(obraz, literatúra, stavba, hudba, literárne žánre), vníma ich ako výraz kresťanského učenia 
a kresťanskej tradície, žiak cez umelecké diela rozvíja chápanie biblického textu a jeho posolstva, žiak 
nadobudne zodpovedné postoje a kritické myslenie k súčasnej kultúrnej ponuke a k médiám 
 
existenciálne kompetencie – žiak akceptuje existenciu nemennej pravdy, žiak uznáva hodnotu 
individuálneho ľudského života, objavuje zmysel života, preberá seba riadenie, preberá zodpovednosť 
za sebaurčenie, žiak rozumie psychickým, sociálnym a historickým súvislostiam, ktoré podmieňujú 
hľadanie zmyslu života a je otvorený pre jeho transcendentnú hĺbku, žiak je schopný posúdiť a oceniť 
hodnotu vzťahov /priateľstva, manželstva, rodiny/, chápe význam manželstva a rodiny a posúdi ich 
prínos pre spoločnosť, chápe zmysel vernosti, žiak sa dokáže konfrontovať s vlastnou vinou, je 
otvorený pre kresťanský pohľad na vinu a odpustenie, žiak aplikuje vo svojom živote jednotlivé prvky 
kresťanskej spirituality, je otvorený pre vnímanie rozmeru večnosti vo svojom živote 
 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií:  

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

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

o 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 

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

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

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

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



Schopnosti tvorivo riešiť problémy 

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

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

Spôsobilosti byť demokratickým občanom 

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

o 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 

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

Pracovné kompetencie 

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

Kultúrne kompetencie 

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

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

Existenciálne kompetencie 

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

o filozofickým rozmerom vedenia diskusie spoznávať súvislosti podmieňujúce hľadanie a 
nachádzanie životného zmyslu a byť otvorený pre jeho transcendentnú hĺbku 

o 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, ako je 
motivačné rozprávanie (približovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov 
a skúseností žiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného 
problému), motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou umeleckého diela). 

 Expozičné metódy je potrebné využívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností. Odporúča 
sa rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie (logické systematické 
sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie 
faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, 
hodnotenie javov, rozhodovanie), demonštračná metóda (demonštrácia obrazov), pozorovanie 
(cielené systematické vnímanie objektov a procesov), manipulácia s predmetmi (práca so symbolom, 
didaktická hra). 

Významné miesto majú problémové metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda (učenie sa 
riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení 
a vlastnom riešení) a projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, 
téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu).  



Pre realizáciu cieľov sú dôležité aktivizujúce metódy, z nich je vhodná diskusia (vzájomná výmena 
názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia daného problému), filozofická 
diskusia je efektívnym prostriedkom, ako vytvárať rovnováhu medzi vyučovaním zameraným na 
prežívanie a vyučovaním zameraným na rozumové zdôvodňovanie viery, situačná metóda (riešenie 
problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov), inscenačná metóda (sociálne učenie 
v modelovej predvádzanej situácii, pri ktorej sú žiaci aktérmi danej situácie), didaktické hry (seba 
realizačné aktivity na uplatnenie záujmov, a spontánnosti), kooperatívne vyučovanie (forma 
skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny), dramatizácia 
(plánovaný dramatizovaný prednes hry, príbehu  a pod.) simulácia (simulovanie,  napodobňovanie  
životných  situácií,  aktivity, ktoré   vyžadujú   interakciu medzi skupinou žiakov  a jednotlivcami), 
kompozícia (vypracovanie osnovy referátu, písomné rozvíjanie  témy, príbehu a pod.),"A propos":  
konverzácia  alebo  iná spoločensky orientovaná  interakcia, podľa rozprávania  učiteľa, žiakov, 
návštevníka  o najdôležitejších a najaktuálnejších témach zo života.  Typické autentické rozhovory. 

 Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania a 
precvičovania, (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s využitím hry AZ kvíz, domáce úlohy).   

Domáce úlohy (transfer) sa netýkajú len písomného vypracovávania, ale aj konkrétnych jednoduchých 
cvičení či predsavzatí orientovaných na požadované správanie. Dôležitou súčasťou každej hodiny je 
podelenie sa s niekým so získanou skúsenosťou v bežnom živote. 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Hľadanie cesty motivačný rozhovor 

vysvetľovanie 

riešenie problému 
diskusia 
hra 

čítanie obrazu 
filozofická diskusia 
slovná reťaz 
Vypracovanie referátu 

Rozhovor v dvojiciach 

Práca s karikatúrou 

Práca s internetom, domáca úloha 

 

Boh v ľudskom svete Problémové vyučovanie 
Výklad 
Rozhovor 
Inscenačná metóda 
Bibliodráma 
pozeranie DVD 

situačná metóda- riešenie 
problémového prípadu reálnej 
situácie so stretom záujmov 
Fixačné metódy 

Riešenie problému  v skupinách 

Koláž 

Nácvik komunikácie a ticha 

samostatná práca s textom 

práca so Svätým písmom 

kreslenie 

DVD: Boj s obrami 

Byť človekom Demonštrácia plagátov: Život a 
láska 
Výklad  
Práca v skupinách 
Práca so Svätým písmom, 
diskusia, práca s mapou 
Vypracovanie referátu 
 
 

Neobvyklý režisér 

Zostaviť charakteristiku ľudskej 

osoby. 

Vyhľadávanie v médiách 

spochybňujúcich informácií 

o Ježišovi a kresťanskom učení. 

Obhajoba historickosti a božstva 

Ježiša Krista 

Na ceste k osobnosti – šance 

a riziká 

motivačný problém  

Svedectvá, pozeranie DVD 

spojené s diskusiou, počúvanie 

magn. nahrávky : Dýka  a kríž 

Výklad 

zážitková, práca s obrazom 

expozičná, práca s textom 

legendy, práca v skupinách 

Práca s hlinou ( formovanie 

človeka) 

Spytovanie svedomia ako forma 

práce na sebe 

DVD o závislosti 

Nahrávka: Dýka a  kríž 



Boh a človek Rozhovor, výklad  

samostatná práca študentov 

práca v skupinách,  zážitková, 

výklad, práca s obrazom, 

demonštračná metóda 

Nakresliť sieť svojich vzťahov.  

Na ceste svojho života znázorniť 

dôležité udalosti a priradiť k nim 

sviatosti sprevádzajúce tieto 

udalosti. 

Človek v spoločenstve Simulácia, práca so Svätým 

písmom, dialóg, výklad 

riešenie problému, práca 

v skupinách, 

brainstorming, fixačná, rozhovor 

pozeranie DVD: Škola pocitov  

Fixačné metódy 

hranie rolí 

DVD: Škola pocitov 

Nemý výkrik 

Stretnutie so rehoľníkom 

kvíz 

anketa 

Návšteva sakrálnych pamiatok  

v meste 

 

Učebné zdroje 

Učiteľ má k dispozícii metodický materiál v metodickej príručke katolíckeho náboženstva pre prvý ročník 
stredných škôl „Vzťahy a zodpovednosť“, vydanú Katolíckym pedagogickým 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. Z 
nich si učiteľ vyberie tie, ktoré považuje za vhodné vzhľadom na svoje osobné dispozície, dispozície študentov a 
iné okolnosti. K neodmysliteľným zdrojom patrí : Sväté písmo, Katechizmus Katolíckej cirkvi, Dokumenty 
Katolíckej cirkvi, biblické mapy. 

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

Názov tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

 

Hľadanie cesty 

 

KKC, Sväté písmo;  

Redemptor hominis  Evangelium 

vitae,  

Met. prír.: Vzťahy 

a zodpovednosť,  

Svetové náboženstvá 

J.Šelinga: Spoločne objavujeme 

dar -1.,2.diel 

Tabuľa, PC, 

dokumenty Cirkvi 

Pracovné listy, 

Sv. Písmo 

Knižnica, 

internet 

 

 

Boh v ľudskom svete 

 

KKC, Sväté písmo,  

Met. prír.: Vzťahy 

a zodpovednosť, 

F. Tondra: Morálna teológia,  

Dejiny spásy,  

CH. Wright: Životné problémy 

očami kresťanov 

 

Tabuľa, CD 

prehrávač, 

Dataprojektor 

Obrazy 

dekalógu, 

plagáty, časopisy 

Pracovné listy, 

Sv. Písmo 

 

 

Byť človekom 

 

 

KKC, Sväté písmo, 

Met. prí.: Vzťahy a zodpovednosť 

A:Frankovský: Dogmatika,  

Koma: Cieľ a cesta,  

V. Papis: Kompas života,  

Dejiny spásy 

Tabuľa 

 

Plagáty: Život 

a láska     

Biblické mapy 

Pracovné listy, 

Sv. Písmo 

Média: TV, 

rozhlas, 

internet, noviny 

Na ceste k osobnosti 

– šance a riziká 

 

Met. príručka: Vzťahy 

a zodpovednosť, 

J.Šelinga: Spoločne objavujeme 

dar -1.diel,  

Vývinová psychológia, 

CH. Wright: Životné problémy 

očami kresťanov 

Dataprojetor, 

magnetofón 

DVD prehrávač 

 

Plagáty – vývoj 

človeka,  schémy 

 

internet 



Boh a človek 

 

KKC, Sv. písmo, 

Met. prír.: Vzťahy 

a zodpovednosť, 

A:Frankovský: Dogmatika 

J. Jarab: Pastorálna teológia 

J.Šelinga: Spoločne objavujeme 

dar -3.diel,  

 

Tabuľa 

 

Plagáty: Život 

a láska : sieť 

vzťahov    

Matérie 

jednotlivých 

sviatostí 

Pracovné listy, 

Sv. Písmo 

 

Človek v 

spoločenstve 

 

KKC, Sv. písmo 

Met. prír.: Vzťahy 

a zodpovednosť, 

V. Papis: Kompas života 

J.Šelinga: Spoločne objavujeme 

dar 

Dataprojektor, 

DVD prehrávač 

Plagáty: Život 

a láska: 

manželstvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Názov predmetu Biológia 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33  vyučovacích hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov študijného odboru 6444 H čašník, servírka 
 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu: 

Zdravotný stav jednotlivca ovplyvňuje kvalitu jeho života. Aby sme svoje zdravie vedome 

chránili, musíme poznať, ako funguje naše telo, význam racionálnej výživy, dôsledky  zlých 

stravovacích návykov a  nedostatku telesného pohybu  na vznik civilizačných chorôb.   

Okrem informácií o stavbe a funkcii jednotlivých orgánov predmet poskytne základné 

informácie o najčastejších poruchách  ich činnosti, o ich príčinách, prejavoch, liečbe a 

prevencii. V časti racionálna výživa je dostatok priestoru pre samostatnú prácu žiakov. Naučia 

sa nielen k zodpovednejšiemu prístupu k vlastnému zdraviu, ale získajú skúsenosti s 

vyhľadávaním informácií.      

                                                                                                    

Ciele predmetu 

Formovať a  prehĺbiť  poznanie  o potrebách látok pre ľudské telo, o fyziológii výživy a 

zásadách správnej výživy, o ekologických zákonitostiach  a ich význam pre ochranu 

životného prostredia a zdravie človeka, pre zachovanie biologickej diverzity, jej význam pre 

ľudstvo, ako sa dá ekonomicky hodnotiť, aby sa dalo dokázať, že jej ničenie je v konečnom 

dôsledku ekonomicky nevýhodné.  Využívať poznatky o ľudskom tele pri starostlivosti o 

vlastné zdravie, poznať klady a zápory životného prostredia na ľudský organizmus. Poznať 

príčiny a možnosti prevencie najčastejších ochorení.  Rozvíjať schopnosť  vyhľadávať 

informácie, pracovať s informáciami. Schopnosť prezentovať svoje názory, vedieť o nich 

diskutovať.  Na základe využitia poznatkov z príbuzných prírodovedných predmetov  a na 

základe vlastných poznatkov sa podieľa na formovaní  ekologického myslenia, cítenia, 

postojov žiakov a na tvorbe novej hierarchie hodnôt z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja, 

na vytváraní vzťahu k ľudským hodnotám, úcte k životu, zodpovednosti za spoluprácu medzi 

žiakmi, k formovaniu a vyjadreniu svojho názoru a presadzovaniu zdravého životného štýlu. 

Predmet má viesť k pochopeniu úlohy  jednotlivca a faktu, že rozhodnutie skupín alebo 

jednotlivcov budú mať vplyv na prítomnosť a budúcnosť ľudstva.      

                                

Medzipredmetové vzťahy 

Biológia rozvíja poznatky žiakov zo základnej školy, využíva  informácie z  fyziky a chémie, 

prináša nové informácie o zdravej výžive .  Závery vyplývajúce z biológie sa premietnu  v 

postoju k vlastnému zdraviu a životnému prostrediu.  

 

Stratégia vyučovania 

Pri výučbe predmetu je potrebné uplatňovať moderné metódy a formy vyučovania, ako je 

práca s internetom a tlačou, riadený rozhovor,  vysvetľovanie pomocou obrázkov, práca s 

učebnicou. Z foriem práce využívať skupinovú a individuálnu  prácu žiakov. Žiakov možno 

poveriť vypracovaním referátov, ktoré budú základom pre hľadanie riešení konkrétnych 

problémov na teoretickej úrovni. Na jednej téme môže spolupracovať niekoľko žiakov, 

pričom sa predpokladá ich aktivita s uplatnením odborných  znalostí.  

 

 

 



Hodnotenie predmetu 

Hodnotenie má prispieť k zmene postojov žiakov k svojmu zdraviu, stravovacích návykov, 

fyzickej a duševnej aktivite. Hodnotení budú za aktívny prístup k vzdelávaniu, vyhľadávanie 

informácií  a znalosti ich interpretácie.  

Učebné zdroje  

Potraviny a výživa II, SPN 2008 

Životné prostredie, SPN 2002 

Základy ekológie, SPN&1991 

Základy ekológie, študijný text pre SOŠ a SOU 

 

Rozpis učiva 

 

1. Ročník 

                                      /1 hodina týždenne, spolu 33 hodín/ 

1. Výživa /6/ 

1.1 Látkové zloženie ľudského tela /1/ 

1.2 Význam živín pre ľudský organizmus /1/ 

1.2.1 Význam bielkovín a tukov /1/ 

1.2.2 Význam sacharidov a minerálnych látok /1/ 

1.2.3 Význam vitamínov a vody /1/ 

Opakovanie /1/ 

 

2. Ľudské telo /7/ 

2.1 Tráviaci systém /2/ 

2.2 Vylučovacia sústava /1/ 

2.3 Obehová sústava /1/ 

2.4 Nervová sústava /1/ 

2.5 Žľazy s vnútornou sekréciou /1/ 

Opakovanie /1/ 

 

3. Zásady správnej výživy /4/ 

3.1 Zásady správnej výživy /1/ 

3.2 Zmiešaná strava /1/ 

3.3 Alternatívne formy výživy /1/ 

Opakovanie /1/ 

 

4. Civilizačné choroby /5/ 

4.1 Srdcovocievne ochorenia /1/ 

4.2 Nádorové ochorenia /1/ 

4.3 Choroby z preťaženia nervového systému /1/ 

4.4 Choroby pohybovej sústavy a kostry /1/ 

4.5 Alergie /1/ 

 

5. Ekológia a environmentalistika /2/ 

5.1 Životné a prírodné prostredie. Biosféra. /1/ 

5.2 Ekosystém – zložky ekosystému, kolobeh látok v ekosystéme, autotrofné 

a heterotrofné organizmy. Fotosyntéza /1/ 

 

6. Zložky životného prostredia /2/ 

6.1 Ovzdušie a voda /1/ 



6.2 Pôda /1/ 

 

7. Prehľad globálnych environmentálnych problémov /4/ 

7.1 Rozširovanie púští a vymieranie druhov /1/ 

7.2 Ozónová diera, globálne otepľovanie /1/ 

7.3 Odlesňovanie /1/ 

7.4 Civilizačné choroby /1/ 

 

8. Energia /3/ 

8.1 Fosílne palivá /1/ 

8.2 Obnoviteľné zdroje energie /1/ 

8.3 Úspory energie v domácnosti /1/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Názov predmetu Matematika 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín 

Ročník  Prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru 6444 H čašník, servírka  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
 
 CHARAKTERISTIKA PREDMETU  

 

Matematické vzdelávanie v odbornom školstve popri funkcii všeobecného vzdelania plní aj v 

jednotlivých odboroch prípravnú funkciu pre odbornú zložku vzdelávania i uplatnenie v praxi.  

Všeobecným cieľom matematického vzdelávania je výchova premýšľajúceho človeka, ktorý 

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

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

 

CIELE PREDMETU  

 

Cieľom matematiky v stredných školách je komplexne rozvíjať žiakovu osobnosť. Proces 

vzdelania smeruje k tomu, aby žiaci:  

 

 

lé texty 

obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy,  

 

 

 

1. ročník ( 1hodina týždenne, spolu 33 hodín ) 

 

 Množina reálnych čísel ................................................................................................. 6 

- prirodzené čísla 

- celé čísla 

- racionálne čísla 

- reálne čísla       

Mocniny .......................................................................................................................... 6  

- mocniny s prirodzeným exponentom 

- mocniny s celočíselným exponentom 

- mocniny s racionálnym exponentom  

Percentový počet ............................................................................................................ 6  

- základné pojmy percentového počtu  

- pomer 

- úmera 

- počítanie pomocou trojčlenky  

Úrokový počet ................................................................................................................. 8  

- výpočet úroku zo sta 



- jednoduché úrokovanie 

- zložité úrokovanie 

- výpočet ostatných veličín úrokového počtu 

Lineárne rovnice a nerovnice ........................................................................................ 7 

- jednoduchá lineárna rovnica 

- rovnica s neznámou v menovateli 

- lineárne nerovnice 

- slovné úlohy  

 

2. ročník ( 1hodina týždenne, spolu 33 hodín ) 

 

Obvody a obsahy rovinných útvarov ............................................................................ 7 

- trojuholníky 

- štvoruholníky 

- kruh, kružnica a ich časti 

- mnohouholníky 

Objemy a povrchy telies ................................................................................................. 7 

- kocka  

- hranol 

 

- ihlan 

- valec 

- kužeľ 

- guľa 

Kombinatorika ............................................................................................................... 8 

- kombinatorické pravidlo súčinu 

- variácie 

- permutácie 

- kombinácie 

Pravdepodobnosť .......................................................................................................... 5 

- základné pojmy 

- pravdepodobnosť náhodného javu 

- riešenie úloh 

Štatistika .........................................................................................................................6 

- základné pojmy 

- modus, medián 

- aritmetický priemer 

- odchýlka, rozptyl 

 

 

 

 

 

 



Názov predmetu Informatika 
Časový rozsah výučby 1  hodina týždenne, spolu 33  vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý, tretí 

Kód a názov učebného odboru 6444 H  čašník, servírka  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
Charakteristika predmetu 
 
Predmet  informatika  patrí  medzi  povinné všeobecno-vzdelávacie  predmety. Jeho  úlohou je 
umožniť žiakom získať také vedomosti a zručnosti, ktoré zabezpečia aktívne používanie osobného 
počítača ako prostriedku automatizovaného spracovania údajov v rôznych oblastiach. Informatika má 
dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich 
schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a 
overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo 
formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Poslaním vyučovania 
informaticky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri 
práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. 
vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie  s rešpektovaním právnych a 
etických zásad používania informačných technológií a produktov.  
Žiak má vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave    životného prostredia 
a komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská. Dokáže 

využívať IKT pri získavaní  a spracúvaní informácií, ako aj prezentácií vlastnej práce. 
 
Ciele vyučovacieho predmetu  

Cieľom vyučovania informatiky na strednej škole je naučiť a prehĺbiť u žiakov základné pojmy, postupy 
a prostriedky využívania IKT, budovať informatickú kultúru, t.j. vychovávať k efektívnemu využívaniu 
prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania najnovších 
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. 

Výchovno-vzdelávací proces smeruje k tomu, aby žiaci 
 sa naučili pracovať v prostredí bežných aplikačných programov (nezávisle od platformy), 

naučili sa efektívne vyhľadávať informácie uložené na pamäťových médiách alebo na sieti 
a naučili sa komunikovať cez sieť;  

 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); 

 si rozvíjali svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, morálne a vôľové 
vlastnosti, húževnatosť, sebakritickosť a snažili sa o sebavzdelávanie;   

 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. 

 
Optimalizácia procesu vyučovania si vyžaduje vzhľadom na rýchly vývoj informačných technológií, aby 
učiteľ neustále študoval nové trendy v predmete, navštevoval semináre, konferencie, prednášky, 
zúčastňoval sa školení, sledoval odborné a pedagogické publikácie. 
 
 
 Medzipredmetové vzťahy 
 
Pri výučbe budú využívané medzipredmetové vzťahy v rámci  predmetov  ekonomika, technológia, 
stolovanie, spoločenská komunikácia. Žiaci využijú vedomosti získané v týchto predmetoch  
v aplikačných programoch vyučovaných na hodinách informatiky. 



Stratégia vyučovania 
 
V stratégií vyučovania uplatňovať moderné i praxou overené metódy vyučovania ako sú:            
                 -   slovné metódy : vysvetľovanie, opis, rozhovor, diskusia 
                 -   názorno-demonštračné: predvádzanie, projekcia, pozorovanie 
 a formy vyučovania: 

- podľa prístupu učiteľa k žiakom:  individuálne a zmiešané 
- podľa stupňa samostatnosti žiaka: individuálna  a frontálna práca 

Uvedené formy a metódy budú využívané na získavanie, upevňovanie a prehlbovanie vedomostí 
žiakov.  
 
Učebné zdroje 
 
Učebnica pre obchodné akadémia od Ing. Milana Britvíka z roku 2007: Hardvér, Windows XP, 
Internet, Word 2003, Excel 2003,  využívanie on line pripojenie do siete Internetu. 

Pri vyučovaní sa budú využívať materiálno didaktické prostriedky: 

- textové pomôcky 
- multimediálne systémy na báze PC 

Vyučovanie aplikovanej informatiky sa realizuje v učebni výpočtovej techniky. Trieda je rozdelená na 
skupiny, každý žiak pracuje samostatne na svojom PC.  

 

Rozpis učiva 
                                                                                                        Počet hodín 

 
1. ročník 

/1 hodina týždenne, spolu 33 hodín / 
 

1.  Základné pojmy informačného procesu      2 h 
     1.1.  Informatika, údaj informácia, informačný proces 
2.  Štruktúra údajov         2 h 
     2.1.  Logická  a fyzická štruktúra údajov, kódovanie a šifrovanie 
3. Technické a programové prostriedky PC      5 h 
      3.1.  Počítač - význam, vývoj, druhy,  
      3.2.  Základná schéma, zostava PC 
      3.3.  Nosiče, klávesnica, monitor, tlačiareň 
      3.4.  Prídavné zariadenia, programové vybavenie PC 
4. MS Windows XP                                                                                                             8 h 
      4.1  .Charakteristika MS Windows XP 
      4.2.  Panel úloh 
      4.3.  Ponuka štart 
      4.4.  Základná obrazovka  
5. Práca s textovým editorom MS Word 2003                             16 h      
      5.1.  Spôsoby ovládania programu. 
      5.2.  Práca s dokumentom  
      5.3.  Základné typografické zásady 
      5.4.  Používanie panelu nástrojov 
      5.5   Formátovanie písma 
      5.6.  Tabuľka 
      5.7.  Samostatná práca- vytváranie dokumentov 
 
     
 
 
 
 
 
 
 



Rozpis učiva 
                                                                                                        Počet hodín 

 
2. ročník 

/1 hodina týždenne, spolu 33 hodín / 
 
 
1. Tabuľkový procesor MS Excel 2003                                       19 h 
      1.1.  Spôsoby ovládania programu, Základné pojmy 
      1.2.  Pohyb po Zošite 
      1.3.  Formátovanie buniek 
      1.4.  Práca s oblasťou 
      1.5.  Vytvorenie tabuľky 
      1.6.  Použitie vzorcov v tabuľke 
      1.7.  Použitie funkcií v tabuľke 
      1.8.  Tvorba grafu 
      1.9.  Samostatná práca- vytvorenie vlastnej tabuľky 
 
2. Power Point                                 10 h 
      2.1.   Spustenie a tlač prezentácie 
      2.2.   Vytvorenie vlastnej prezentácie 
      2.3.   Práca so súbormi 
      2.4.   Vytváranie obrázkov 
      2.5.   Textové polia 
      2.6.   Spustenie programu PowerPoint 
      2.7.   Popis prvkov v okne PowerPoint 
 
3. Internet                                                    4 h 
      3.1.   Pojem, história, pripojenie 
      3.2.   Služby siete internet 
      3.3.   Vyhľadávanie informácií na internete 
      3.4.   Základné zásady ochrany pred počítačovou infiltráciou, 
 
 

 
Rozpis učiva 

                                                                                                        Počet hodín 
 

3. ročník 
/1 hodina týždenne, spolu 30 hodín / 

 
 

 
1. Aplikácie v programe Word             8 h 
      1.1.  Hypertextový odkaz 
      1.2.  Grafika vo Worde 
      1.3.  Šablóny  
      1.4.  Formuláre 
      1.5.  Hromadná korešpondencia 
 
2. Aplikácie v programe Excel                               8 h 
      2.1.  Práca s údajmi –zoraďovanie 
      2.2.  Filter -podmienky 
      2.3.  Vytvorenie funkčného finančného modelu 
      2.4.  Podmienené formátovanie 
  
3. Grafika                                7 h 
      3.1.   Rozdelenie grafických programov 
      3.2.   Skicár 
      3.3.   Irfan view 



 
4. MS Publisher                                                        7 h 
      4.1.   Prostredie programu 
      4.2.   Práca s obrázkom a textom 
      4.3.   Vytváranie publikácií 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Názov predmetu telesná   výchova 

Časový rozsah výučby 2  hodiny týždenne, spolu 66  vyučovacích 

hodín 

Ročník  Prvý, druhý 

Kód a názov učebného odboru 6444 H čašník, servírka 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Názov predmetu telesná  výchova 

Časový rozsah výučby 1  hodina týždenne, spolu 30  vyučovacích 

hodín 

Ročník   tretí 

Kód a názov učebného odboru 6444 H čašník, servírka  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb 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 aktivít v prírodnom prostredí. Poskytuje základné 

informácie o biologických, fyzických, pohybových, psychologických a sociálnych základoch 

zdravého životného štýlu. Je vedený k pochopeniu kvality pohybu ako dôležitej súčasti svojho 

komplexného rozvoja, k zorientovaniu sa vo výbere pohybu pri vyskytujúcich sa zdravotných 

poruchách a ich prevencii, k poznaniu kompenzačných a regeneračných aktivít a ich 

uplatneniu v režime dňa.  

Vzdelávacia oblasť spája vedomosti, návyky, postoje, schopnosti a zručnosti o pohybe, 

športe, zdraví a zdravom životnom štýle, ktoré sú utvárané prostredníctvom realizovaných 

foriem vyučovania 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, rozvíjať kondičné 

a koordinačné schopnosti, podporovať rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti a zdatnosti, 

zvyšovať aktivitu v starostlivosti o zdravie, utvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite. 

Špecifickým cieľom predmetu je, aby žiaci : 

 porozumeli zdraviu ako subjektívnej a objektívnej hodnotovej kategórii, prebrali 

zodpovednosť za svoje zdravie;  

 vedeli aplikovať a naplánovať  si spôsoby  rozvoja pohybových schopností pri 

zlepšovaní svojej pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti; 

 boli schopní zhodnotiť svoje pohybové možnosti, zorganizovať  si svoj pohybový 

režim  

 

 



Obsah predmetu 

 

Členenie predmetu a jeho ciele: 

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

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

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

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

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

o neho v praktickom živote. 

 

Hlavné moduly: 

 

1. Zdravie a jeho poruchy 

2. Zdravý životný štýl 

3. Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť  

4. Športové činnosti pohybového režimu  

 

 

Obsah jednotlivých modulov: 

 

1.Zdravie a jeho poruchy  
Poznatky o význame zdravia pre jednotlivca a pre spoločnosť, vzťahu medzi športom 

a zdravím, o vzťahu človeka k životnému prostrediu. Poznatky o vplyve pohybu na opornú 

a pohybovú sústavu, o úprave funkcie tráviacej, dýchacej, obehovej zmyslovej a nervovej 

sústavy. Poznatky o všeobecných zásadách prvej pomoci.  

 

 Pohybový obsah modulu: 

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

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

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

strečing, cvičenie s palicou a pod. 

 

2.Zdravý životný štýl   
Poznatky o pohybovom režime, o hygienických návykoch, o režime dňa, o správnom 

stravovaní. Pohybový program, denný pohybový režim, poznatky o režime práce a oddychu, 

o otužovaní, o prostriedkoch regenerácie a využití športu ako regeneračného prostriedku, 

o psychohygiene, o kalokagatii a olympizme. 

 

Pohybový obsah modulu: 

Všestranne rozvíjajúce cvičenia, chôdza s behom, sezónne činnosti, cvičenie v prírode, 

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

dráhy a pod.  

  

3.Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť   
Poznatky o jednotlivých kondičných a koordinačných schopnostiach, o metódach rozvoja 

pohybových schopností, o metódach hodnotenia a testovania všeobecných pohybových 

schopností, o rozvoji pohybovej výkonnosti pomocou športových disciplín. Poznatky 

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

procese, všeobecná a špeciálna pohybová výkonnosť, sebahodnotenie.  

 



  Pohybový obsah modulu: 

Využiť cvičenia a prostriedky atletiky, lyžovania, plávania. 

 Pohybové činnosti, ktoré prispievajú k rozvoju pohybových schopností a zvyšovaniu telesnej 

zdatnosti. Sem patria rôzne telovýchovné a športové činnosti kondičnej gymnastiky (cvičenie 

v posilňovni, posilňovacie cvičenia s vlastným telom, s náčiním, na náradí) a pod. 

 

4.Športové činnosti pohybového režimu  
Poznatky o účinku jednotlivých športových činností na zlepšenie zdravia, o technike a taktike 

vykonávania športových disciplín, pravidlá vybraných športov, športová terminológia, 

športové prostredie, športový divák 

 

Pohybový obsah v  module: 

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

priameho kontaktu so súperom ako tenis, stolný tenis, bedminton.  

b, Športové činnosti uskutočňované v kolektíve podľa daných pravidiel. Charakteristickým 

znakom je súperenie medzi kolektívmi, vyžadujú kooperáciu v družstve. Výber sa 

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

futsal, streetbasketbal, Majú prispieť k rozvoju osobnosti žiaka, rozvinúť toleranciu, vôľu, 

zdokonaliť osvojené herné činnosti jednotlivca a kolektívu, preukázať uplatnenie herných 

činností  a kombinácii v hre, v zápase. 

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

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

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

  d, Športové činnosti charakteristické premiestňovaním sa v prírodnom prostredí, 

adaptovaním sa na zmeny tohto prostredia 

Vo výbere sú športy: bežecké a zjazdové lyžovanie, snowboarding, plávanie, turistika.  

Zmyslom je zdokonalenie osvojených pohybových zručností  aspoň z jedného zimného, 

jedného letného športu a jedného športu vo vode. 

 

Hodnotenie žiakov  

Za najdôležitejšie pri hodnotení žiaka v telesnej a športovej výchove sa považuje nielen to, 

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

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

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

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

Preto za základné ukazovatele hodnotenia žiaka sa považuje: 

- posúdenie prístupu a postojov žiaka, najmä jeho vzťahu k pohybovej aktivite a vyučovaniu 

telesnej a športovej výchovy a jeho sociálneho správania a adaptácie; 

- rozvoj telesných, pohybových a funkčných schopností žiaka, najmä rozvoj zdravotne 

orientovanej telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti s prihliadnutím na individuálne 

predpoklady žiaka; 

- proces učenia sa, osvojovania, zdokonaľovania a upevňovania pohybových zručností a 

teoretických vedomostí, najmä orientácia v obsahu učebných programov zostavených 

učiteľom a realizovaných na jednotlivých školách;  

Minimálny počet známok pri záverečnom hodnotení sú štyri známky. 

 

Organizačné formy povinného vyučovania telesnej a športovej výchovy 

Vyučovacia hodina  

Základnou organizačnou formou je 45 minútová vyučovacia hodina telesnej a športovej 

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



Žiakov so zdravotným oslabením (III. zdravotná skupina ponecháme na vyučovacích 

hodinách telesnej a športovej výchovy s intaktnými žiakmi a realizujeme integrované 

vyučovanie. Žiak môže byť oslobodený od účasti  na vyučovaní telesnej a športovej výchovy 

iba na návrh lekára.  

 

Kurzová forma výučby    

Kurzové formy výučby sú súčasťou vyučovania predmetu, majú samostatnú časovú 

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

absolvujú žiaci kurz pohybových aktivít v prírode so zameraním na zimné športy (lyžiarsky 

kurz, snowbordový kurz), v 2.ročníku  kurz pohybových aktivít v prírode so zameraním na 

letné športy (zdokonaľovací kurz plávania, turistický kurz resp. kurz iných športov v prírode).  

Poznámka : V 3. ročníku je kurz ochrany života a zdravia.  

Na formy povinného vyučovania nadväzujú rôzne formy záujmovej telesnej a športovej 

výchovy. 

 

5. Učebné zdroje 

Učebné osnovy pre stredné školy /1996/ 

Vzdelávací štandard pre stredné školy 

Metodická príručka.  Diagnostika pohybových zručností / Kasa, Mikuš/. 

Základná gymnastika /Hrčka, Kos /.  Hodiny telesnej výchovy v posilovni / Mikuš/. 

Volejbal / Kaplan /.  Futbal / Deshors / 

Platné používané učebnice,učebné texty a iné materiály 

 

Rozpis učiva: 

Teoretické vedomosti. 

1.Hodnotová orientácia v telesnej výchove a športe 

2.Olympizmus a olympijské hry 

3.Anatomické a fyziologické základy telesnej výchovy a športu 

4.Didaktické základy telesnej výchovy a športu 

5.Hygiena a bezpečnosť v telesnej výchove 

6.Základy športovej prípravy 

7.Osobitosti telesnej výchovy a športovej prípravy dievčat a žien 

 

Atletika. 

1.Vysoký,polovysoký a nízky štart.Technika šliapavého a švihového behu. 

2.Vytrvalostný beh 

3.Skok do výšky 

4.Vrh guľou/chlapci/, hod granátom/dievčatá/ 

 

Gymnastika. 

Pohybové činnosti /základné polohy a pohyby tela,rozvoj ohybnosti a klbovej pohyblivosti, 

cvičenia na rozvoj sily svalstva paží,trupu a dolných končatín ,šplh, cvičenia na správne 

držanie tela/ 

Akrobatické cvičenia /kotúľ vpred,vzad,letmo, stojka na lopatkách,na hlave,na rukách,premet 

bokom, cvičenia vo väzbách/ 

Preskoky /odrazové cvičenia,skok do hĺbky,skok do ľahu na vyvýšenú podložku,prekonávanie 

prekážok, štylizovaný preskok – skrčka,roznožka/ 

Cvičenia na náradí / hrazda – vzpory,visy,prešvihy,náskoky,zoskokyvýmyk, toč vzad 

                          kladina – chôdza,poskoky,skoky,zoskoky,obraty,rovnovážne postoje a ich 

väzby/ 



Kondičná príprava – posilňovanie 

Základná kondičná gymnastika. 

Význam posilňovania, zásady posilňovania  

Cvičenia v posilňovni, kruhový tréning 

 

Športové činnosti pohybového režimu:  

1. Basketbal. 

Herné činnosti jednotlivca / uvoľňovanie,prihrávky,streľba,bránenie/ 

Herné kombinácie / útočné – hoď a bež, založené na clonení, založené na početnej prevahe 

                          obranné  - proti početnej prevahe, proti cloneniu/ 

Herné systémy / útočný systém 3-2, osobný obranný systém, zónový obranný systém/ 

 

2.Volejbal. 

Herné činnosti jednotlivca /volejbalový streh,pohyb hráča do strán,odbitie lopty obojručne 

zhora a zdola, nahrávka a prihrávka,podanie čelné zhora a zdola, útočný úder,jednoblok/ 

Herné kombinácie / útočné – po nahrávke pri sieti 

                                obranné – postavenie pri príjme podania, blokovanie/ 

 

3. Futbal. 

Herné činnosti jednotlivca / útočné – výber miesta,prihrávanie lopty,spracovanie lopty, 

vedenie lopty,obchádzanie súpera,streľba 

                                         obranné – obsadzovanie hráča s loptou,bez lopty 

Herné kombinácie / založené na prihrávke, na vedení lopty,založené na prihrávke a nabiehaní/ 

Herné systémy / postupný útok, rýchly protiútok, osobná obrana,priestorová obrana/ 

 

4.Hádzaná. 

Herné činnosti jednotlivca / útočné – opakované vedenie lopty,uvoľňovanie trojkrokovým 

vedením lopty,prihrávky,streľba 

                                        obranné – bránenie hráča bez lopty,s loptou/ 

Herné kombinácie – dvaja proti jednému,zabezpečovanie,preberanie 

 

5. Florbal. 

Herné činnosti jednotlivca – útočné,obranné 

Prihrávky,spracovanie prihrávky. 

Vedenie loptičky,obchádzanie súpera,streľba 

Herné kombinácie,pravidla,taktika 

 

6.Stolný tenis 

Hra 

7.Bedminton 

Hra 

8.Lyžiarsky kurz. 

Základné lyžiarske zručností 

Vyvážený dynamický postoj po spádnici a jazde šikmo svahom. 

Aktívne vytáčanie lyží podľa úrovne osvojenia rovnováhy. 

Bežecký výcvik – nácvik správneho odrazu nôh,zosúladenie odrazu paží,nácvik korčuľovania, 

zmena smeru,brzdenie 

 

9.Plávanie 

Technika plaveckého spôsobu prsia,kraul,znak 



Technika štartu,plávanie pod vodou 

Základy skokov do vody 

Prvky vodného póla 

Záchrana topiaceho sa, prvá pomoc 

 

PREHĹAD TEMATICKÝCH CELKOV 

 

Prvý ročník 

 

Tematický rozvrh učiva Počet hodín 

Teoretické vedomosti 

Atletika 

Gymnastika 

Telovýchovné činnosti kondičnej gymnastiky 

Športové kolektívne činnosti 

3 

18 

9 

8 

28 

 

 

Lyžiarsky výcvik                                            5 dní 

Účelové cvičenia 1. a 2.                                2 x 6 hod. 

 

Druhý ročník 

 

Tematický rozvrh učiva Počet hodín 

Teoretické vedomosti 

Atletika 

Gymnastika 

Telovýchovné činnosti kondičnej gymnastiky 

Šporové kolektívne činnosti 

3 

18 

9 

8 

28 

 

Kurz plávania                                               5 dní 

Účelové cvičenia 3. a 4.                               2 x 6 hod. 

 

Tretí ročník 

 

Tematický rozvrh učiva Počet hodín 

Teoretické vedomosti 

Atletika 

Gymnastika 

Športové kolektívne činnosti 

2 

8 

6 

14 

  

   Kurz na ochranu človeka a prírody          3 dni po 6 hodín 

 

 

 

OCHRANA ČLOVEKA A PRÍRODY 

 

Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov sú účelové kurzy,ktoré predstavujú integrujúcu 

zložku vedomostí,zručností a postojov.Účelové učivo poskytuje žiakom 

doplňujúce,rozširujúce,upevňovacie a overovacie vedomosti,zručnosti a kompetencie 



potrebné na zvládnutie situácií a aktivít, ktoré môžu nastať vznikom nepredvídaných 

skutočností. 

Učivo predpísané obsahovýmištandardami sa realizuje formou účelových cvičení a účelového 

kurzu. 

Účelové cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v 

každom polroku školského roka. Účasť žiakov je na cvičeniach povinná.  

Účelový kurz Ochrana človeka a prírody je povinnou organizačnou formou vyučovania. 

Obsah kurzu nadväzuje na účelové cvičenia a tvorí ho teoretická príprava, praktický výcvik a 

mimovyučovacia záujmová činnosť žiakov. Názorné a praktické metódy prevládajú nad 

verbálnymi a hodnotenie žiakov je slovné. Kurz sa organizuje v treťom ročníku v trvaní 3 dní 

po 6 hodín výcviku. Je súčasťou plánu práce školy. Účasť žiakov je povinná. 

 

Prehľad obsahových štandardov 

 

Teoretická príprava – trvá 3 hodiny 

Praktický výcvik sa zameriava na komplex  tematických celkov: 

a, zdravotnícka príprava / 5 hodín / 

b, mimoriadne udalosti /4 hodín / 

c, pobyt v prírode /3 hodín / 

d, technické činnosti a športy /3 hodiny / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Názov predmetu ekonomika 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov učebného odboru 6444 H čašník, servírka  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Názov predmetu ekonomika 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu  33 hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov učebného odboru 6444 H čašník, servírka 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Názov predmetu ekonomika 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu  30 hodín 

Ročník  tretí 

Kód a názov učebného odboru 6444 H čašník, servírka  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

 

Charakteristika predmetu 

Predmet je zameraný na ekonomické činnosti spojené so získaním a spracovaním 

ekonomických informácií v oblasti poskytovania hotelových služieb, zásobovania a odbytu, 

výroby, financovania, personalistiky, vedenia administratívy. Spolu s ostatnými odbornými 

predmetmi vytvára základ ekonomického myslenia a rozvíja intelektuálne schopnosti žiakov.  

Žiaci získavajú vedomosti z oblastí riadenia hotelového a gastronomického podniku. Budú 

schopní orientovať sa v ekonomických, organizačných a právnych formách a legislatívnych 

podmienkach podnikania v hotelierstve, v spoločnom stravovaní. Žiaci získajú prehľad 

o službách bánk a platobnom styku, finančnom trhu, o daňovej sústave a zásadách 

zdaňovania, o investovaní finančných prostriedkov.  

 

 

Cieľom predmetu  
 Je v plnom rozsahu sprostredkovať žiakom základné poznatky z ekonomiky všeobecne ako aj 

odborné vedomosti z ekonomiky podniku nevyhnutné pre výkon činnosti v prevádzke 

spoločného stravovania, osvojiť si postavenie podniku v národnom hospodárstve a jeho 

prevádzku, orientovať sa v základných ekonomických pojmoch, kategóriách a zákonitostiach 

fungovania trhu, trhového mechanizmu.  

 

Medzipredmetové vzťahy  

Pri výučbe predmetov uplatňovať poznatky iných ekonomických predmetov ako je 

manažment, marketing, informatika a poznatky vedieť aplikovať pri zdôvodňovaní a riešení 

konkrétnych ekonomických situácií. 

Žiaci sa vedú k využívaniu teoretických poznatkov z ostatných odborných predmetov, pri 

rešpektovaní zásady primeranosti a spojenia teórie s praxou. Žiaci používajú prostriedky IKT. 

Predmet sa vyučuje v prvom, druhom, treťom ročníku. 

 



 

Stratégia vyučovania  

V stratégii vyučovania uplatňovať moderné i praxou overené metódy a formy vyučovania ako 

sú: 

klasické metódy 

- výkladové metódy (vysvetľovanie, opis) 

- riadený rozhovor 

 

moderné metódy  

- programové vyučovanie a učenie sa 

- skupinové vyučovanie 

- problémové vyučovanie 

- riešenie úloh a praktické  cvičenia      

 

Pri vyučovaní ekonomiky učiteľ motivuje, povzbudzuje a vedie žiaka k čo najlepším 

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

učebného odboru. Preferujeme prácu s učebnicami a počítačom. Metódy, formy a prostriedky 

vyučovania ekonomiky majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporovať 

ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. 

 

Učebné zdroje  

Používame literatúru a učebnice, ktoré sú v súlade s učebnými osnovami : Ekonomika pre OA 

I., II, III, IV ročník, Všeobecná ekonomická teória – Lisý a kol., Základy ekonómie 

a ekonomiky – Šlosár, Búrová, Fabová, Lisý a iné materiály ako sú daňové zákony, denná 

tlač, ekonomické periodiká. Samotný obsah predmetu ekonomika priebežne aktualizujeme 

v súlade so všeobecne platnými a záväznými právnymi predpismi. 

 

 

 

 

Hodnotenie 

Po ukončení tematického celku pripraví vyučujúci vhodný spôsob overenia vedomostí 

a zručností žiakov. Hodnotiacu škálu si vyučujúci volí sám. Použijú sa adekvátne metódy 

a prostriedky hodnotenia. 

Rozpis učiva 

 

1. ročník 

    (1 hodina týždenne, spolu 33 hodín) 

            

           Počet hodín 

 

1. Základné ekonomické pojmy .............................................................................. 8 

1.1 Ekonómia, ekonomika 

1.2 Potreby, členenie potrieb, uspokojovanie potrieb, statky, služby 

1.3 Výroba, výrobné faktory 

1.4 Tovar, peniaze, funkcie a formy peňazí 

1.5 Základné ekonomické otázky, typy ekonomík 

 

2. Trh a trhový mechanizmus .............................................................................. 6 



2.1 Trh, subjekty trhu, formy trhov 

2.2 Dopyt, ponuka, rovnovážna cena 

2.3 Konkurencia 

 

3. Právne formy podnikania .............................................................................. 9 

3.1 Podnik, ekonomická samostatnosť, právna subjektivita 

3.2 Vznik a založenie podniku, zrušenie a zánik podniku 

3.3 Druhy podnikov z hľadiska veľkosti, predmetu činnosti, 

      podľa organizačno-právnej formy 

3.4 Živnosti, druhy živností, podmienky živnostenského podnikania, 

      povinnosti a práva podnikateľa 

3.5 Obchodné spoločnosti 

3.6 Družstvá 

 

4. Národné hospodárstvo ...................................................................................... 10 

4.1 Národné hospodárstvo – podstata. 

4.2  Štruktúra národného hospodárstva. 

4.3 Riadenie národného hospodárstva. 

4.4 Meranie výkonnosti NH 

 

 

2. ročník 

(1 hodina týždenne, spolu 33 hodín)  

1. Daňová sústava  .....................................................................................................        10 

1.1 Štátny rozpočet 

1.2. Daň ako nástroj hospodárskej politiky 

1.3 Základné daňové náležitosti 

1.4 Priame a nepriame dane 

 

2. Banková sústava  ..........................................................................................       13 

2.1 Miesto a úloha bánk v ekonomike 

2.2 Národná banka Slovenska 

2.3 Komerčné banky 

2.4 Druhy a formy poistenia 

2.5 Základné pojmy v poisťovníctve 

                                                                                                                                               

3. Personálna činnosť podniku ..........................................................                     10

                        
3.1 Vznik a skončenie pracovného pomeru, 

      dovolenka na zotavenie, pracovné podmienky 

3.2 Hmotná zodpovednosť 

3.3 Odmeňovanie zamestnancov – mzda, mzdové formy 

3.4 Sociálne zabezpečenie zamestnancov – zdravotné, 

      nemocenské, dôchodkové poistenie zamestnancov 

3.5 Zamestnanosť - trh práce 

            

 



3. ročník 

(1 hodina týždenne, spolu 30 hodín) 

 

1. Vecná stránka činnosti podniku   ......................................................................... 10 
1.1 Majetok podniku –  dlhodobý majetok, obežný majetok 

1.2 Obstarávanie, oceňovanie, opotrebenie, odpisovanie 

      dlhodobého majetku 

1.3 Inventarizácia majetku 

1.4 Zásoby, zásobovacia činnosť 

 

2. Ekonomická stránka činnosti podniku ............................................................... 13 

2.1 Náklady podniku, členenie nákladov, znižovanie nákladov 

2.2 Výnosy podniku, členenie výnosov, zvyšovanie výnosov 

2.3 Hospodársky výsledok podniku – zisk, strata 

2.4 Použitie hospodárskeho výsledku 

2.5 Zdroje financovania, vlastné a cudzie zdroje 

2.6 Ceny, metódy tvorby cien, zákon o cenách 

 

3. Odbytová činnosť podniku ...........................................................................   7 

3.1 Marketing, pojem 

3.2 Marketingové nástroje – výrobková, cenová, distribučná, 

      komunikačná politika 

 

 

 



 

Názov predmetu Úvod do sveta práce 
Časový rozsah výučby 1  hodina týždenne, spolu 30  vyučovacích hodín 

Ročník  tretí 

Kód a názov učebného odboru 6444 H čašník, servírka 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu  

 

Vyučovací predmet úvod do sveta práce poskytne žiakom základné vedomosti o formách a nástrojoch 
politiky zamestnanosti a trhu práce, žiaci sa naučia základnej orientácii na pracovnom trhu. Predmet 
vedie žiakov k aktívnemu a efektívnemu postupu  pri hľadaní pracovného miesta po ukončení strednej 
školy. Učivo predmetu je rozdelené do dvoch častí: v prvej časti sa žiaci oboznámia so základnými 

problémami pracovnoprávnych vzťahov a zákonníkom práce; v druhej časti sa žiaci oboznámia 

s  rôznymi spôsobmi a zásadami pri hľadaní zamestnania - prostredníctvom služieb zamestnanosti 
(sprostredkovateľské a poradenské služby),  orientácie v inzerátoch a hľadania cez Internet. Naučia 
sa písať profesijný, štruktúrovaný životopis, žiadosť o prijatie do zamestnania, správne sa prezentovať 
u perspektívneho zamestnávateľa.  
  
 Cieľom predmetu  
        
      Učiť žiakov efektívne vyhľadávať informácie trhu práce na Internete, 
 - analyzovať získané informácie, 
 - viesť k aktívnemu vyhľadávaniu práce, 
 - poukazovať na potrebu overiť pravdivosť získaných informácií, 
 - oboznámiť žiakov s možnosťami internetovej burzy práce a  
 - potrebu používať netiketu pri práci s Internetom. 
 
Medzipredmetové vzťahy  
      
      Pri vyučovaní predmetu využívať poznatky z predmetov ako napríklad : Právna náuka,  
administratíva a korešpondencia, informatika a ostatné odborné predmety.  
 
Stratégia vyučovania  
 
     V stratégii vyučovania uplatňovať moderné  a praxou overené metódy a formy vyučovania ako  sú:  
      klasické metódy – vysvetľovanie , opis, praktické ukážky   
      moderné metódy – skupinové vyučovanie, programové vyučovanie, riadená diskusia, odborná  
                                    prezentácia 
      praktické metódy – simulácia konkrétnej situácie,  
 

 

Učebné zdroje  

Pri vyučovaní predmetu Úvod do sveta práce využívame nasledovné učebnice a literatúru :  
Úvod do sveta práce pre SŠ  
Technika administratívy pre OA  
Odborné časopisy a články z internetu 
       

 

 

 



 Rozpis učiva 

 
1.  Úvod do pracovného práva  
     - základné pojmy  
     - pracovno – právne vzťahy  
     - pramene pracovného práva  
 
2.  Kolektívne pracovné právo  
     - kolektívne vyjednávanie  
     - kolektívne zmluvy  
     - sociálne poradenstvo  
 
3.  Pracovný pomer  
     - vznik pracovného pomeru  
     - zmeny pracovného pomeru  
     - skončenie pracovného pomeru  
     - pracovný čas a čas odpočinku  
     - dovolenka a pracovné voľno  
     - mzda a náhrada mzdy  
 
4.  Zamestnanosť, príprava na povolanie, rekvalifikácia  
      - štátna politika zamestnanosti  
      - hmotné zabezpečenie v nezamestnanosti  
      - zamestnávanie absolventov  
      - problémy trhu práce  
      - evidencia nezamestnaných  
      - ponuky voľných pracovných miest  
 
5.  Ako sa uchádzať o zamestnanie  
     - životopis  
     - žiadosť o prijatie do zamestnania  
     - spôsob prezentácie u potencionálneho zamestnávateľa   
  
 
 
    
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Názov predmetu Riadenie osobných financií 
Časový rozsah výučby 1hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín 

Ročník  tretí 

Kód a názov učebného odboru 6444 H  čašník, servírka  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu 
 

V učebnom predmete osobné financie je jeho úlohou umožniť žiakom získať vedomosti 

o finančnom vzdelávaní ako predpoklad zodpovedného správania sa v budúcnosti. Obsah 

učiva sleduje prípravu na praktické zvládanie a riešenie úloh a problémov v oblasti 

manažmentu osobných financií v praktickom živote.  

 

Cieľom predmetu 
 

Je naučiť žiakov základné zručnosti, potrebné pre orientáciu vo svete financií, získať základné 

informácie pre manažovanie svojich financií. Žiaci získajú vedomosti v podobe základnej 

finančnej gramotnosti. Pochopia tvorbu rodinného a osobného rozpočtu, výhody a nevýhody 

investovania alebo sporenia, obmedzenosť zdrojov v ekonomike, základné princípy 

finančného plánovania. 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

Pri vyučovaní tohto predmetu sa odporúča vhodne využívať medzipredmetové vzťahy a viesť 

žiakov k využívaniu teoretických poznatkov z ostatných odborných predmetov pri 

rešpektovaní zásady primeranosti a spojenia teórie s praxou. Najväčšia prepojenosť je na 

predmet ekonomika. 

 

Stratégia vyučovania 
 

Uplatňovať moderné a praxou overené metódy a formy vyučovania ako sú: 

klasické metódy – výkladové metódy spojené s praktickými ukážkami 

moderné metódy – riadená diskusia, skupinová práca  

praktické metódy – využívajú sa prezentácie prípadne riešenie problémovej situácie na 

hodinách 

 

Učebné zdroje 

 

Manažment osobných financií – učebné texty a metodická príručka 

Internet 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Zaoberá sa praktickými otázkami založenia a úspešného prevádzkovania súkromného 

podniku v podmienkach trhovej ekonomiky. Žiak sa oboznámi s formami súkromného 

podnikania, metódou vypracovania strategického plánu pre úspešnú podnikateľskú činnosť, 

otázkami finančného zabezpečenia, metódami odhadnutia miery rizika, ako aj základmi 

podnikateľskej etiky. Žiak získa informácie o podstatných náležitostiach podnikateľského 

plánu. Žiak sa oboznámi s teoretickými základmi a obsahom úpravy obchodného práva 

v slovenskom právnom poriadku. Veľký dôraz sa kladie na systémovosť prístupu podnikateľa 

k rozvoju súkromného podnikania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov predmetu Základy podnikania 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 30 hodín 

Ročník  tretí 

Kód a názov študijného odboru 6444 H čašník, servírka 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 



 
 

                                                                                                                                                

Žiak sa oboznámi s cieľom zákona o ochrane spotrebiteľa a jeho právach, vzdelávaním si 

osvojí základné pojmy spotrebiteľskej výchovy. Učí sa o štátnych orgánoch a organizáciách, 

ktoré sa venujú ochrane spotrebiteľa. Získa poznatky súvisiace s poctivosťou predaja 

výrobkov a služieb, s problematikou a pravidlami reklamy, s informatívnou povinnosťou 

predávajúceho voči spotrebiteľom, o označovacej povinnosti a sankciách. 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov predmetu Spotrebiteľská výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov študijného odboru 6444 H čašník, servírka  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 



 

 

Názov predmetu Spoločenská komunikácia 
Časový rozsah výučby 1  hodina týždenne, spolu 33  vyučovacích hodín 

Ročník prvý, druhý 

Časový rozsah výučby 0,5 hodiny týždenne, spolu 16,5 vyučovacích hodín 

Ročník tretí 

Kód a názov učebného odboru 6444 H  čašník, servírka     

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu 

 

Úlohou predmetu je umožniť žiakom získať všeobecné poznatky z oblasti spoločenských 

kontaktov a osvojiť si základné návyky spoločenského správania sa a vystupovania 

v rozličných súkromných a pracovných aktivitách.  

Žiaci získajú základné vedomosti z komunikácie ,nácvik jednotlivých druhov verbálnej 

a neverbálnej komunikácie a spoločenského správania .Oboznámia sa s efektívnou 

komunikáciou, písomnou formou komunikácie, písomníctvom súkromného, obchodného,  ako 

aj personálneho charakteru  

Žiaci sa oboznámia ako podnecovať nápady a myšlienky, ktoré by mohli riešiť problémy, 

robiť rozhodnutia, zlepšovať pracovný výkon. Žiaci sa oboznámia s elektronickou 

komunikáciou.  

Posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a k vnímaniu 

estetických hodnôt prostredia. Upevňova ťhodnotový systém v prospech konania k životnému 

prostrediu. Uvedomiť sui následky rizikového správania. 

 

Cieľ predmetu   

 

Cieľom je predovšetkým vytvoriť a upevniť u všetkých študentov vedomie nevyhnutnosti 

a dôležitosti medziľudskej komunikácie vo všetkých jej podobách, to je: verbálnej, 

neverbálnej a technicky sprostredkovanej. Nácvik rôznych druhov komunikácie 

a spoločenského správania.  

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

Predmet nadväzuje na Etiku, Náuku o spoločnosti, Dejepis, Dejiny kultúry a rozvíja osobnosť 

poskytovateľa služieb. 

 

Stratégia vyučovania  
 

Z metód vyučovania je nevyhnutné uplatňovať okrem monologických metód najmä 

dialogické (rozhovor, diskusia), názorné, praktické návykové metódy a produkčné metódy 

podporujúce tvorivosť a samostatnosť.  

 

Učebné zdroje:  
E. HARTMANNOVÁ, M. PETRUFOVÁ: Spoločenská komunikácia. 

O. ŠKVARENINOVÁ: Rečová komunikácia. 

N. PELTOVÁ: Umenie komunikovať bez zábran. 



1. ročník 
(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

1. Úvod          1 

2 .Osobnosť          9     
    Pojem a  charakteristika osobnosti  

    Vlastnosti osobnosti 

    - aktivačno-motivačné 

    - vzťahovo-postojové 

    - výkonové 

    - sebaregulačné 

    Poznávanie osobnosti  

3. Jednotlivec a komunikácia       10  

    Stres v komunikácii – zdroje stresových situácií 

    Zvládnutie stresových situácií 

    Spoločenská etiketa – hygiena, odievanie, vkus, móda, imidž 

    Rétorika  

    - technika reči 

    - aktívna komunikácia 

    - chyby pri počúvaní 

4. Spoločenský kontakt        13     
    Komunikačný proces 

    Bariéry v komunikácii                                                                                              

    Spôsoby komunikácie 

    Verbálna komunikácia 

    Neverbálna komunikácia 

    - mimika, gestikulácia, haptika, posturika, prostredie 

       

 

 

 

2.  ročník 
                                      / 1 hodina týždenne, 33hodín ročne/ 

 

1. Spoločenská komunikácia                                                                                    13 

    Písomnosti 

    - súkromná korešpondencia 

    - úradná korešpondencia                  

    Telefonovanie 

    - pravidlá pri telefonovaní 

    - mobilné telefóny 

    Vizitky, pozvánky, darčeky 

    Správanie sa na verejnosti 

    Správanie sa v reštaurácii 

    Kultúrne podujatia – filmové, divadelné, koncerty 

    Správanie sa k zákazníkom 

    Propagácia 

     

2. Konflikty          4 

    Pojem a druhy konfliktov 



    Dôvody vzniku konfliktov                                                                                                                                                           

    Riešenie konfliktov 

     

    

3. Spoločenské udalosti        8 

    Rozdelenie spoločenských udalostí 

    - čaša vína, obed, pracovný obed, kokteily, recepcia 

    - banket, piknik, záhradná slávnosť, raut 

    Starostlivosť o hostí 

                                                          

 
4. Masová komunikácia        8  

    Pojem masová komunikácia 

    Prostriedky masovej komunikácie 

    - tlač, rozhlas, televízia, internet 

          

    

     

           3. ročník 

                                /0,5 hodín týždenne, 16,5 hodín ročne / 

                                  

1. Interkultúrna komunikácia       10  

    Národná mentalita                          

    Komunikácia  

    - jednotlivé štáty Európy,  

    - Amerika, Ázia, Arabské národy 

2. Cesta k úspešnej kariére        6.5 

     Kľúč k úspechu v kariére         

     Plán osobného rozvoja         

     Hľadanie pracovného miesta        

     Typy pohovorov          

     Príprava osobnej prezentácie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Názov predmetu Potraviny a výživa 
Časový rozsah výučby 1,5  hodiny týždenne, spolu 49,5 hodiny 

Ročník  Prvý 

Kód a názov učebného odboru 6444 H  čašník, servírka 

  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

    

Názov predmetu Potraviny a výživa 
Časový rozsah výučby 1  hodina týždenne, spolu 33 hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov učebného odboru 6444 H  čašník, servírka 

  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

    
 
 
Charakteristika predmetu 
 
Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti  Technologické a technické vzdelávanie pre daný 
učebný odbor. Predmet sa vyučuje v prvom a druhom ročníku. 
Odborný predmet nadväzuje na učivo chémie a technológie prípravy pokrmov. Jeho obsah je 
štruktúrovaný do tematických celkov . Vedomosti a zručnosti , ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto 
predmete úzko súvisia so zabezpečením výživy a  zložením potravín. Učivo zahŕňa poznatky 
o vlastnostiach potravín, ich energetickej a biologickej hodnote, potravinách rastlinného a živočíšneho 
pôvodu, pochutinách a koreninách, mliečnych výrobkoch , sladidlách, zásadách správnej výživy 
a o hygiene pri práci s potravinami.  
 
Ciele predmetu 
 
Cieľom vyučovacieho predmetu potraviny a výživa je poskytnúť žiakom súbor vedomostí, zručností 
a kompetencií o potravinách, ich akosti, zložení a skladovaní, formovať logické myslenie  a rozvíjať 
vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné v ďalšom vzdelávaní, odbornom výcviku 
a občianskom živote. Žiaci získajú poznatky o vybraných potravinách a pojmoch, osvoja si základné 
vzťahy medzi organizmom a vonkajším prostredím, budú ovládať využiteľnosť potravín pre ich 
technologické spracovanie.  
 
Medzipredmetové vzťahy 
 
Potraviny a výživa je predmet zviazaný s odbornými vyučovacími predmetmi odborný výcvik, 
technológia prípravy pokrmov, technológia obsluhy, stolovanie, environmentálna výchova a chémia. 
 
Stratégia vyučovania 
 
Pri výučbe predmetu používať také metódy, formy a prostriedky, ktoré stimulujú rozvoj poznávacích 
schopností žiakov, ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Využívať metódu výkladu, riadeného 
rozhovoru, prácu s učebnicou a počítačom.  Z foriem využiť frontálnu výučbu, skupinovú a individuálnu 
prácu žiakov. potraviny Používať vo vyučovaní ukážky vybraných druhov potravín  a pochutín,  ich 
degustáciu. 
 
Hodnotenie predmetu 
 
Pri hodnotení používať všeobecne platné kritéria klasifikácie, využívať frontálne, individuálne 
skúšanie, písomné práce a samostatnú prácu so spracovaním tém z internetu. Po každom 
tematickom celku overiť vedomosti žiakov  písomnou alebo ústnou formou.  



 
Učebné zdroje  
 
Potraviny a výživa, SPN Bratislava 2007, kolektív autorov 
Náuka o potravinách, SPN Bratislava 2004,  
Náuka o potravinách pre I. roč. HA, SPN Bratislava 1996 
 
 
 
Rozpis učiva           
 

1. ročník 
 /1,5 hodiny týždenne, spolu 49,5 hodiny/ 
I. Potraviny .......................................................................................................................  6                                                                                                     
Pôvod, druhy a charakteristika potravín 
Zloženie potravín 
Skladovanie a konzervovanie potravín 
Hygiena pri práci s potravinami 
 
II. Energetická a biologická hodnota potravín............................................................  5 
 Energetická hodnota potravín 
 Biologická hodnota potravín 
 Výživová hodnota potravín 
 
III. Potraviny rastlinného pôvodu...................................................................................18                 
 Ovocie, zloženie druhy 
 Skladovanie a konzervovanie ovocia 
 Zelenina, zloženie , druhy 
 Konzervovanie zeleniny 
 Zemiaky - zloženie, druhy, skladovanie  
 Huby - zloženie, druhy konzervovania  
 Strukoviny - zloženie, charakteristika 
 Obilniny – charakteristika, zloženie. 
 Mlynské a pekárenské výrobky, cestoviny 
 
IV. Koreniny, kypriace prostriedky, sladidlá ...............................................................  9 
Koreniny a koreniace zmesi 
Kypriace prostriedky 
Cukor; med; náhradné sladidlá 
 
V. Potraviny živočíšneho pôvodu 
......................................................................................................................................    12 
 Mlieko a jeho zloženie; druhy; skladovanie 
 Mliečne výrobky – smotana, maslo, syry 
 Vajcia – zloženie, druhy, chyby, skladovanie 
 

2.ročník 
 

/1 hodina týždenne, spolu 33 hodín/ 
 
 
 
I. Tuky............................................................................................................................  6 
Zloženie a rozdelenie tukov. 
Rastlinné tuky 
Živočíšne tuky 
Margarín a stužené pokrmové tuky 
 
 
II. Mäso...........................................................................................................................  6 



Zloženie a rozdelenie mäsa 
Bravčové mäso 
Hovädzie mäso a teľacie mäso 
Baranie, kozie, konské mäso 
Vnútornosti, krv, kosti, črevá 
 
III. mäsové výrobky.........................................................................................................  4 
Druhy mäsových výrobkov a charakteristika skupín; 
Mäsové konzervy a polokonzervy. 
 
IV. Hydina, zverina, ryby, kôrovce,  mäkkýše...............................................................  7 
Hydina 
Zverina 
Ryby 
Kôrovce a mäkkýše 
 
V. nápoje.........................................................................................................................  10 
Nealkoholické nápoje 
Alkoholické nápoje 
Pivo  
Víno 
Liehoviny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Názov predmetu Technológia  
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov učebného odboru 6444 H  čašník, servírka   

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu 

 

Obsah učiva predmetu Technológia umožní žiakom získať vedomosti o potravinách 

a surovinách ich zložení, výživovej hodnote, o zásadách ich používania a správnej 

kombinácie, o podávaní pripravených výrobkov v obsluhe a o zásadách   osobnej hygieny 

a prevádzkovej hygieny styku s potravinami. Žiaci pochopia nevyhnutnosť používať pri 

príprave jedál aj stolovaní zdravé potraviny, kontrolovať spotrebu vody a energie pri príprave 

jedál a budovanie pozitívnych vzťahov na pracovisku. 
  

 

Cieľom predmetu je 

 

poskytnúť žiakovi schopnosť vedieť aplikovať základné odborné vedomosti do praxe. 

Vzdelávacia oblasť rozvíja u žiakov odborné zručnosti potrebné pre pracovné činnosti vo 

výrobných, obchodných, odbytových strediskách a v strediskách služieb. Žiaci   sa teoreticky 

a prakticky oboznamujú so základnými technickými a technologickými postupmi dôležitými 

pre vykonávanie a riadenie zvoleného povolania.  

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

Pri výučbe uplatňovať poznatky ostatných odborných predmetov a ekonomických -  potraviny 

a výživa, stolovanie, ekonomika. Žiaci sú pripravovaní samostatne vedieť manipulovať so 

surovinami a materiálom potrebným na vytvorenie finálneho produktu a služieb,  vykonávať 

výpočty a kalkuláciu surovín a materiálu.  

 

Stratégia vyučovania  

 

Uplatňovať moderné i praxou overené metódy a formy vyučovania ako sú: 

  

 klasické metódy   - výkladové metódy/ vysvetľovanie, opis/ 

 

 moderné metódy  - programové vyučovanie a učenie sa, skupinové vyučovanie 

      

 praktické metódy – simulácia konkrétnych pracovných zručností 

 

 

 

Učebné zdroje 

 

Učebnica  Technológia pre 1. ročník učebného odboru kuchár – Karol Gara a spol. rok 

vydania 2007, Potraviny a výživa I. – Jarmila Úradníčková a spol., Technológia pre 2. a 3. 



ročník – Kendík a spol., receptúry teplých a studených jedál, múčnikov, nápojov. Odborná 

literatúra a odborné časopisy, využitie  odborných stránok internetu 

 

 

 Rozpis učiva 

 

2. ročník 

( 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ) 

Počet hodín 

 

1. Hygiena a bezpečnosť práce ...........................................................................................2 

2. Zariadenie výrobných a odbytových stredísk  ................................................................3 

3. Základné technologické úpravy ..................................................................................6 

4. Technológia prípravy polievok ..................................................................................7 

5. Technológia prípravy príloh a doplnkov k jedlám ..........................................................8 

6. Technológia prípravy omáčok ........................................................................................7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Názov predmetu Stolovanie 
Časový rozsah výučby 2  hodiny týždenne, spolu 66  vyučovacích hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov študijného odboru 6444 H čašník, servírka,  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Názov predmetu Stolovanie 
Časový rozsah výučby 3  hodiny týždenne, spolu 99  vyučovacích hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov študijného odboru 6444 H čašník, servírka  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Názov predmetu Stolovanie 
Časový rozsah výučby 3  hodiny týždenne, spolu 90  vyučovacích hodín 

Ročník  tretí 

Kód a názov študijného odboru 6444 H čašník, servírka  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu- v učebnom predmete stolovanie majú žiaci získať trvalé 

vedomosti, osvojiť si zručnosti a návyky v závodoch spoločného stravovania. Úlohou 

predmetu je pripraviť žiakov na ich budúce povolanie, v ktorom uplatnia získané vedomosti 

a zručnosti.V učebnom predmete stolovanie majú žiaci získať trvalé vedomosti, osvojiť si 

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

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

 

Cieľom predmetu- je poskytnúť žiakom vedomosti o technike jednoduchej a zložitej 

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

používaným pri obsluhe. 

V 1. ročníku získajú žiaci základné vedomosti o predmete, odbytových strediskách, 

základných spoločenských pravidlách, technike obsluhy, o zostavovaní jedálneho a 

nápojového lístka. 

V 2. ročníku si žiaci prehlbujú vedomosti z jednoduchej obsluhy s uplatnením 

jednotlivých systémov obsluhy. Učia sa základom zložitej obsluhy a o vyšších formách 

zložitej obsluhy. 

V 3. ročníku je učivo zamerané na zvládnutie obsluhy a údržby pivných zariadení, 

techniky obsluhy v kaviarňach, vinárňach, strediskách s vyššou úrovňou poskytovaných 

služieb, vyššie formy zložitej obsluhy, práce v ubytovacích strediskách, slávnostné stolovanie 

a miešané nápoje. 

 

Medzipredmetové vzťahy - najväčšia prepojenosť je na predmet technológia, kde žiaci 

získajú poznatky o technologických postupoch bežných jedál teplej a studenej kuchyne, ako aj 

teplých a studených múčnikov a teplých nápojov. Úzka prepojenosť je aj na predmet 

potraviny a výživa, kde žiaci  preberajú zloženie jednotlivých potravín a nápojov a ich 

výrobu. V predmete zariadenie závodov získavajú prehľad o zariadeniach výrobných a 

odbytových stredísk. Obsah učiva má úzke väzby aj na ostatné odborné predmety, hlavne na 



odborný výcvik, kde si žiaci precvičujú a upevňujú získané vedomosti a zručnosti. Dôležité je 

dodržiavanie zásad hygieny a bezpečnosti pri práci. 

 

Stratégia vyučovania – v stratégii vyučovania uplatňovať moderné a praxou overené metódy 

a formy ako sú:  

klasické metódy – výkladové metódy (vysvetľovanie, opis ), praktické ukážky 

moderné metódy – riadená  diskusia, programové vyučovanie, odborná prezentácia 

praktické metódy – simulácia konkrétnych pracovných zručností 

 

Učebné zdroje. 

Stolovanie 1, Stolovanie 2 – Gustav Salač 

Odborné časopisy, odborné DVD a videokazety, záväzné právne predpisy, internet 

 

Rozpis učiva 

 

1. ročník 

(2 hodiny týždenne, spolu  66 hodín) 

 

                                                                                                              Počet hodín 

 1. Úvod do predmetu  ...................................................................................  8 

1.1 Cieľ predmetu, obsah učiva        2 

 1.2 História pohostinstva         4 

1.3 Zásady hygieny a  bezpečnosti pri práci      2 

 

2. Odbytové stredisko  .................................................................................  16 

2.1 Charakteristika a úlohy odbytového strediska                                                           2     2 

 2.2 Inventár a zariadenie v odbytovom stredisku                                                            2     2 

2.3 Základné rozdelenie inventáru       10 

2.4 Ošetrovanie a udržovanie inventáru a zariadení     1 

2.5 Prípravné práce v odbytovom stredisku      1 

 

3. Základné spoločenské pravidlá ................................................................  8 

3.1 Spoločenská výchova         2 

3.2 Uplatňovanie spoločenských pravidiel      1 

3.3 Správanie a vystupovanie čašníkov       2 

3.4 Rozhovor s hosťom         1 

3.5 Riešenie problémových situácii pri styku s hosťom     2 

 

 

4. Technika obsluhy  ......................................................................................  15 

4.1 Základné povinnosti obsluhujúcich       2 

4.2 Pomôcky potrebné pri obsluhe       2 

4.3 Hlavné zásady obsluhy        2 

4.4 Pravidlá a technika obsluhy        2 

4.5 Nosenie tanierov a podnosov        2 

4.6 Pravidlá pri podávaní jedál a nápojov       2 

4.7 Evidencia vydaných jedál a nápojov       2 

4.8 Práce po skončení prevádzky        1 

 

5. Zostavovanie jedálneho a nápojového lístka ...........................................  19 



5.1 Gastronomické pravidlá a zásady        2 

5.2 Pravidlá správnej výživy pri zostavovaní jedálneho lístka     1 

5.3 Náležitosti jedálneho a nápojového lístka       6 

5.4 Poradie jedál na jedálnom lístku podľa gastronomických pravidiel a zásad   2 

5.5 Poradie jedál a nápojov pri zostavovaní menu podľa gastronom. pravidiel a zásad  2 

5.6 Nápojový lístok          6 

 

 

 

                                                        

2. ročník 

                                        (3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín) 

 

 

1. Spôsoby a systémy obsluhy    ....................................................................   19 

1.1 Reštauračný spôsob obsluhy          1 

1.2 Kaviarenský spôsob obsluhy          1 

1.3 Barový spôsob obsluhy          1 

1.4 Slávnostný a etážový spôsob obsluhy         2 

1.5 Systém hlavného čašníka          1 

1.6 Rajónový systém           1 

1.7 Skupinový a francúzsky systém         2 

1.8 Kaviarenský a barový systém          2 

1.9 Banketový systém           2 

1.10 Rautový a etážový systém          2 

1.11.Etážový systém                                                                                                         1 

1.12.Table d hôte systém obsluhy                                                                                     1 

1.13.Opakovanie systémov obsluhy                                                                                  2                                                                                   

 

2. Jednoduchá obsluha   .................................................................................  31 

 2.1 Príprava pracoviska pred otvorením prevádzky    

          2.1.1    Príprava inventáru na podávanie jedál a nápojov      1 

2.1.2 Malý stolový inventár          1 

2.1.3 Reštauračná bielizeň          1 

2.1.4 Príbory            2 

2.1.5 Pomocný inventár          1 

2.1.6 Ošetrovanie a údržba inventáru        1 

 2.2 Raňajky 

2.2.1 Rozdelenie raňajok             1 

2.2.2 Príprava pracoviska na podávanie raňajok. Zostavovanie  

raňajkového lístka          2 

2.2.3 Podávanie raňajok vrátane table d´hôte       1 

2.3 Desiata a olovrant 

2.3.1 Príprava pracoviska na podávanie desiatej a olovrantu     1 

2.3.2 Podávanie jedál a nápojov počas desiatej a olovrantu     2 

 2.4 Podávanie jedál počas obeda a večere  

2.4.1 Príprava pracoviska na podávanie obedov       1 

2.4.2 Podávanie jednotlivých jedál a nápojov na obed      4

   

2.4.3 Príprava pracoviska na podávanie večere       1 



2.4.4 Podávanie jedál a nápojov na večeru        3 

2.4.5 Zostavovanie jedálneho lístka na obed a večeru      3 

 2.5 Obsluha skupín            1 

2.6 Obsluha v denných baroch          1 

2.7 Práce po skončení celodennej prevádzky        1 

2.8.Opakovanie podávania jedál na obed a večeru                                                           2                                  

 

 

3. Zložitá obsluha   ....................................................................................            18 
3.1 Podávanie zložitých raňajok                                                                                                               

3.1.1 Príprava pracoviska          1 

3.1.2 Druhy zložitých raňajok         2 

 3.2 Podávanie zložitých obedov 

3.2.1 Príprava pracoviska a zostavovanie jedálneho lístka a menu     4 

3.2.2 Podávanie jednotlivých chodov a nápojov       5 

 3.3 Podávanie zložitých večerí 

3.2.1 Príprava pracoviska a zostavovanie jedálneho lístka a menu     1 

3.2.2 Podávanie jednotlivých chodov a nápojov       3 

3.2.3 Opakovanie zložitej obsluhy                                                                            2 

  

 

4. Vyššia forma zložitej obsluhy ..................................................................   18 

4.1 Dokončovanie a dochucovanie jedál pred zrakom hosťa     4 

4.2 Flambovanie           4 

4.3 Tranšírovanie, filetovanie         4 

4.4 Fondue            4 

4.5.Opakovanie vyššej formy zložitej obsluhy                                                                 2 

 

 5. Zábavné a spoločenské strediská  ..........................................................             13 

5.1 Druhy zábavných stredísk a ich vybavenie        5 

5.2 Spôsob obsluhy v zábavných a spoločenských strediskách      5 

5.3 Nočné bary            2 

5.4.Opakovanie spoločenských stredísk                                                                           1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ročník 

(3 hodiny týždenne, spolu 90 hodín) 

 

 

1. Obsluha a údržba pivného zariadenia  ..............................................               10 

1.1 Pivná pivnica, údržba a skladovanie piva        2 

1.2 Strojové pivné zariadenie a jeho údržba        3 



1.3 Narážanie piva            1 

 1.4 Ošetrovanie piva           1 

 1.5 Povinnosti výčapníka           1 

 1.6.Opakovanie pivného zariadenia                                                                                  2 

 

 

2. Kaviareň a kaviarenská herňa  ............................................................               10 

2.1 Kaviarne 

   2.1.1  Druhy kaviarni a ich účel         2 

   2.1.2  Kaviarenské miestnosti a ich zariadenie        1 

   2.1.3  Kaviarenský jedálny a nápojový lístok, obsluha v kaviarni     2 

2.2 Kaviarenská herňa   

   2.2.1  Zariadenie kaviarenskej herne, obsluha v kaviarenskej herni     2 

   2.2.3  Príprava rôznych druhov káv a ich podávanie       2 

   2.2.4. Opakovanie kaviarní                                                                                          1 

 

 

3. Vináreň  ....................................................................................................   12 

3.1 Druhy vinárni a ich zariadenie          3 

3.1.1   Prípravné práce a organizácia práce       1 

3.1.2   Jedálny a nápojový lístok vo vinárni       2 

3.1.3   Obsluha vo vinárni           1      

3.1.4   Doplnkový sortiment vo vinárni          2            

 3.2 Vinná pivnica            1 

 3.3 Skladovanie a ošetrovanie sudového a fľaškového vína     1 

 3.4.Opakovanie                                                                                                                 1 

 

 4. Organizácia práce v ubytovacom stredisku   .......................................  16                                                                 

4.1 Kategorizácia ubytovacích stredísk       3 

4.2 Vedenie základnej evidencie        2 

4.3 Hotelový poriadok         2 

4.4 Náplň práce hotelových pracovníkov       2 

4.5 Hotelový jedálny a nápojový lístok       2 

4.6 Platené a neplatené služby v ubytovacích zariadeniach    2 

4.7 Obsluha na úseku etážového čašníka       1 

4.8 Obsluha v hotelovej hale        1 

4.9.Opakovanie organizácie práce v ubytovacom stredisku                                           1 

 

5. Slávnostné stolovanie  ........................................................................... ..  23 

5.1 Význam a druhy hostín        1 

5.2 Príprava  hostín a ich zabezpečovanie       1 

5.2.1    Prijímanie objednávok a rozpočet hostín     1 

5.2.2 Zostavovanie slávnostného menu      2 

5.2.3 Ponuka mimoriadnych služieb pri slávnostnom stolovaní   1 

5.2.4 Príprava miestnosti na slávnostné stolovanie     1 

5.2.5 Tvary slávnostných tabúľ, ich príprava a výzdoba    2 

5.2.6    Kladenie a usporiadanie stolového inventára      2 

 5.3 Organizácia obsluhy pri slávnostnom stolovaní      1 

 5.4 Podávanie jednotlivých chodov a nápojov      2 

 5.5 Vyúčtovanie hostiny         1 



 5.6 Práce po skončení hostiny        1 

 5.7 Osobitné druhy slávnostného stolovania  

         5.7.1   Recepcia, raut, koktailová spoločnosť, čaša vína     2 

         5.7.2   Záhradná slávnosť, výlet do prírody, výlet loďou, čaj o piatej   2 

         5.7.3   Ostatné spoločenské stretnutia       2 

         5.7.4.  Opakovanie slávnostného stolovania                                                               1 

  

  6. Reštaurácie s vyššou úrovňou poskytovaných služieb  ................................ 9  

6.1 Účel a zariadenie reštaurácií 

        6.1.1    Príprava pracoviska          1 

          6.1.2    Zostavovanie jedálneho a nápojového lístka     1 

  6.2   Podávanie aperitívov a ostatných nápojov      1 

  6.3   Podávanie špeciálnych pokrmov a ovocia      1 

  6.4   Práca s ponukovými vozíkmi       1 

6.5 Dokončovanie jedál pred hosťom       1 

6.6 Regionálna gastronómia        1 

  6.6   Stravovacie zvyklosti cudzincov       1 

6.7   Vyúčtovanie s hosťom        1 

 

 

 7. Miešané nápoje  .....................................................................................           10 

 7.1Význam miešaných nápojov, vybavenie barového pultu, barový office, práca za      

       barovým pultom         2 

  7.2 Pravidlá miešania nápojov        1 

  7.3 Poháre a pomôcky na miešané nápoje      2 

  7.4 Suroviny používané na miešanie nápojov. Príprava sirupov   1 

  7.5 Druhy miešaných nápojov a ich charakteristika     3 

  7.6.Opakovanie                                                                                                              1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Názov predmetu Špeciálna obsluha 
Časový rozsah výučby 1  hodina týždenne, spolu 30  vyučovacích hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov učebného odboru 6444 H čašník, servírka 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu  

V učebnom predmete špeciálna obsluha žiaci získavajú vedomosti z prípravy špeciálnych pokrmov pri 
stole hosťa. Ide o špeciálne teplé a studené predjedlá, polievky pripravované pri stole hosťa, omáčky 
pripravované a podávané pri stole hosťa i jedlá, ktoré si hostia pripravujú pri stole sami. Žiaci majú 
používať pri príprave špeciálnych pokrmov a pri dokončovaní pri stole hosťa zdravé potraviny. 
Dôležité je vytvárať pozitívne vzťahy na pracovisku. 

 

Cieľom predmetu 

 je rozšírenie vedomosti z predmetu stolovanie a oboznámiť sa so špeciálnou prípravou a podávaním 
jedál pri stole hosťa. 

 

Medzipredmetové vzťahy  

využívajú sa hlavne vedomosti z predmetu stolovanie a technológia. Okrajovo sa môžu využiť aj 
vedomosti z predmetu potraviny a výživa. 

 

Stratégia vyučovania   
 
V stratégii vyučovania uplatňovať moderné a praxou overené metódy a formy ako sú:  
klasické metódy – výkladové metódy (vysvetľovanie, opis ), praktické ukážky 
moderné metódy – riadená  diskusia, programové vyučovanie, odborná prezentácia 
praktické metódy – simulácia konkrétnych pracovných zručností 
 
 
Učebné zdroje 
Stolovanie 1, Stolovanie 2 – Gustav Salač 
Odborné časopisy, odborné DVD a videokazety, záväzné právne predpisy, internet 
 

 

Rozpis učiva  
 
                                                            2. ročník 
                                   (1 hodina týždenne, spolu 33 hodín) 
 
                                                                                                                       Počet hodín 
 
1. Špeciálna príprava pokrmov pri stole  ........................................................      7 
1.1   Základné pravidlá prípravy pokrmov 
1.2   Špeciálne recepty pokrmov 
 
2.   Dochucovanie pokrmov pri stole hosťa ........................................................      5 
2.1    Pravidlá dochucovania 
2.2    Pokrmy dochucované pri stole hosťa 
 
3.   Špeciálne teplé a studené predjedlá – príprava a podávanie ....................                 7 
3.1    Druhy, príprava a podávanie studených predjedál 
3.2    Druhy, príprava a podávanie teplých predjedál 



3.3    Koktaily pripravované pri stole hosťa  
 
4.    Polievky pripravované pri stole hosťa – príprava a podávanie ................                5 
4.1   Členenie polievok 
4.2   Príprava a podávanie špeciálnych polievok 
 
5.    Omáčky pripravované pri stole hosťa a podávanie ...................................                5  
5.1   Omáčky - delenie  
5.2   Spôsoby prípravy omáčok 
 
6.   Slávnostné stolovanie   ...................................................................................     4 
6.1    Fondue 
6.2    Barbecue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Názov predmetu Odborný výcvik 

Časový rozsah výučby 15 hodín týždenne, spolu 495 hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov učebného odboru 6444 H   čašník, servírka   

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Názov predmetu Odborný výcvik 

Časový rozsah výučby 17,5 hodín týždenne, spolu 525 hodín 

Ročník  Tretí 

Kód a názov učebného odboru 6444 H   čašník, servírka   

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 
 

Úlohou predmetu je umožniť žiakom získať a osvojiť si všeobecné poznatky z oblasti spoločenského 
správania, vystupovania v rozličných pracovných aktivitách s osobitným zameraním na spoločenskú 
úroveň obsluhy a poskytovania služieb. 
Technológia prípravy pokrmov umožní žiakom získať vedomosti o potravinách a surovinách, ich 
zložení, výživovej hodnote, o zásadách ich používania a správnej kombinácii, o zásadách osobnej 
hygieny a prevádzkovej hygieny styku s potravinami. Zdôrazniť  šetrenie pitnej vody, obmedzenie 
hluku v odbytových strediskách. 
Odborný výcvik bezprostredne nadväzuje na teoretické vyučovanie. Dôsledne uplatňuje 
medzipredmetové vzťahy s teoretickými odbornými predmetmi – stolovanie, potraviny a výživa, 
technológia, ale i ostatnými vyučovacími predmetmi. 
 
Cieľom predmetu  
 
Je poskytnúť žiakom vedomosti o jednotlivých zásadách obsluhy, oboznámiť žiakov s inventárom, 
dodržiavať pravidlá pri obsluhovaní a používaní inventáru. 
Žiaci sa teoreticky a prakticky oboznamujú so základnými technickými a technologickými postupmi 
dôležitými pre vykonávanie a riadenie zvoleného povolania. 
V prvom ročníku získajú základné vedomosti o technike obsluhy, základných spoločenských 
pravidlách. 
V druhom ročníku získavajú žiaci vedomosti zo zložitej obsluhy, službách stolovania, podávania 
nápojov. 
V treťom ročníku je učivo zamerané na praktické zručnosti - flambovanie, filetovanie, tranšírovanie, 
príprava miešaných nápojov, oboznámia sa so zvyklosťami cudzích kuchýň, prehĺbia si vedomosti zo 
spoločenskej komunikácie. 
 
 
Medzipredmetové vzťahy 
 
Pri výučbe uplatňovať poznatky ostatných odborných predmetov a ekonomických predmetov - 
potraviny a výživa, technika obsluhy, ekonomika. 
Žiaci sú pripravení samostatne vedieť manipulovať so surovinami a materiálom potrebným na 
vytvorenie finálneho produktu a služieb, vykonávať výpočty a kalkuláciu surovín a materiálu. Žiaci 
musia dodržiavať bezpečnosť pri práci. 
 
Stratégia vyučovania 
 
Uplatňovať moderné a praxou overené metódy a formy vyučovania ako sú: 
Klasické metódy - výkladové metódy (vysvetľovanie, opis) 
Moderné metódy – programové metódy a učenie sa, skupinové vyučovanie 
Praktické metódy – simulácia konkrétnych pracovných zručností 



 
Učebné zdroje 
 
Z vyučovacích zdrojov sa najviac využívajú nové vydania učebníc stolovania od Gustáva Salača 
a Márie Šimkovej, odborné časopisy a informácie na internete. Spoločenský styk Dobromil Ječný, 
Spoločenská komunikácia Eva Hartmanová 
 
 
 
Rozpis učiva  
 

1. ročník 
(15 hodín týždenne, spolu 495 hodín) 

 
Počet hodín 
 
 1. Úvod do predmetu ........................................................................................................................30                                                                          
 1.1  Cieľ predmetu, obsah učiva 
1.2  Základné ustanovenia právnych noriem o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
        1.2.1  Ústava SR, Zákonník práce, Zákon o starostlivosti o zdravie ľudu 
        1.2.2  Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce 
 1.3  Riadenie a zabezpečovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizácii 
        1.3.1  Zodpovednosť organizácie za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
        1.3.2  Zodpovednosť pracovníkov za BOZP 
        1.3.3  Zodpovednosť žiakov za BOZP 
        1.3.4  Zákon o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce, poslanie štátneho       
                  odborného dozoru 
        1.3.5  Úloha odborných pracovníkov pri zabezpečovaní BOZP – bezpečnostný  
      technik, revízny technik 
1.4 Oboznámenie s organizačným usporiadaním SOU so zreteľom na pracoviská so          
          zvýšeným nebezpečenstvom úrazu  
1.5  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, hygiena práce 
        1.5.1  Druhy ohrozenia pri práci a spôsoby ochrany pracovníkov /ochranné       
            zariadenia, osobné ochranné pracovné prostriedky/, význam bezpečnostných 
                  predpisov  
        1.5.2  Rizikové pracoviská, rezortný zoznam prác zakázaných mladistvým 
        1.5.3  Najčastejšie zdroje a príčiny pracovných úrazov 
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