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CHARAKTERISTIKA  ŠKOLSKÉHO  VZDELÁVACIEHO  PROGRAMU  V UČEBNOM  ODBORE  

64 912  OBCHODNÁ PREVÁDZKA 

01 PRÁCA PRI PRÍPRAVE JEDÁL 

Škola (názov, adresa) Odborné učilište, Stavbárska 11, 036 80  Martin, 

Názov ŠkVP STRAVOVACIE SLUŽBY 

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

Kód a názov učebného 

odboru 

64 912 obchodná prevádzka 

         01 práca pri príprave jedál 

Stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie – ISCED 2C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia Denná 

 

 

Vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím pre skupinu 

trojročných učebných odborov odborných učilíšť 

 

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby 
Stupeň vzdelania: Nižšie stredné odborné vzdelanie ISCED 2C 
 

1 CIELE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

Odborné učilište je typ školy, ktorej vzdelávacie programy poskytujú odbornú prípravu na 

výkon nenáročných pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo žiakom s 

mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím. 

Cieľom výchovy a vzdelávania v odbornom učilišti je umožniť žiakovi 

a) získať primerané kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, využívania 

informačno-komunikačných technológií, komunikácie v štátnom jazyku, materinskom jazyku 

a matematickej gramotnosti, získať tiež primerané sociálne, občianske a kultúrne 

kompetencie, 

b) rozvíjať manuálne zručnosti, adekvátne tvorivé schopnosti a aktuálne poznatky potrebné 

na výkon povolania na trhu práce, 

c) posilňovať úctu k človeku, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, ktorého 

je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre, 

d) získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám 

ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, 

e) pripraviť sa na zodpovedný plnohodnotný život v spoločnosti v duchu porozumenia a 

znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými 

skupinami a náboženskej tolerancie, 

f) naučiť sa kultivovať svoju osobnosť, pracovať v skupine a preberať na seba zodpovednosť, 



g) naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, chrániť svoje zdravie a životné 

prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty, 

h) získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie. 

 

 

2 STUPEŇ VZDELANIA 

Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru výchovy a 

vzdelávania v odbornom učilišti, môže žiak s mentálnym postihnutím získať nižšie stredné 

odborné vzdelanie, ktoré sa podľa stupňa zvládnutia príslušných kritérií výkonov a 

posudzovania kvalifikácie na výkon pracovných činností člení na: 

a) zaškolenie; dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie a osvedčenie o zaškolení, 

b) zaučenie; dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie a osvedčenie o zaučení, 

c) vyučenie; dokladom o získanom vzdelaní a odbornej kvalifikácii je vysvedčenie o 

záverečnej skúške, dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške a výučný list. 

Žiak s mentálnym postihnutím, ktorý absolvoval 1-ročnú základnú odbornú prípravu 

v reedukačnom centre na úrovni 2C, získava osvedčenie o absolvovaní časti vzdelávacieho 

programu. Absolvent môže vstúpiť priamo na trh práce ako pracovná sila s minimálnou 

odbornou kvalifikáciou alebo pokračovať v ďalšom štúdiu a získať osvedčenie o zaškolení,  

osvedčenie o zaučení, prípadne vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list v danom 

odbore. 

 

 

3 CHARAKTERISTIKA VZDELÁVACIEHO PROGRAMU PRE ŽIAKOV 

S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM 

Skupina učebných odborov: 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby 

3.1 Popis vzdelávacieho programu 

Vzdelávací program pre skupinu 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby je orientovaný 

na výchovu a vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím alebo žiakov s mentálnym 

postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili vzdelávanie 

v poslednom ročníku základnej školy alebo ukončili povinnú školskú dochádzku. 

Cieľom vzdelávacieho programu je konkretizovať požiadavky na všeobecné a odborné 

vzdelávanie žiakov v odboroch príslušných do skupiny odborov 64 Ekonomika a organizácia,  

obchod a služby. Ciele vzdelávania sú zamerané na tri základné oblasti: rozvoj osobnosti 

žiaka, 

príprava pre život v občianskej spoločnosti a príprava na pracovné uplatnenie. 

Vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím v odbornom učilišti vytvára 

predpoklady pre získanie všeobecných a odborných vedomostí a kompetencií potrebných pre 

výkon jednoduchých činností v daných odboroch vzdelania. Odborné vzdelávanie tejto 

skupiny odborov vytvára predpoklady pre získanie kompetencií potrebných pre uplatnenie 

v rôznych okruhoch pracovnej činnosti. Rozhodujúci význam pre odbornú prípravu žiakov má 

praktická príprava, kde žiaci získavajú potrebné zručnosti pre výkon budúceho povolania. 

Neoddeliteľnou súčasťou odbornej prípravy je aj teoretické vzdelávanie. Cieľom všeobecného 

vzdelávania je rozšíriť základné všeobecné vedomosti žiakov, ich osobnostné a sociálne 

kvality a pripraviť ich tak, aby boli schopní rozhodovať o svojom pracovnom a občianskom 

živote. Táto oblasť vzdelávania je zameraná na uplatnenie tvorivosti, rozvíjanie schopnosti 

Žižkov správne vyjadrovanie v materinskom jazyku a ovládanie základov učiva z 

matematiky. Vzdelávací program sprístupňuje žiakom základné princípy etickej/náboženskej 

výchovy, základné vedomosti o zdravom spôsobe života a vývoji ľudskej spoločnosti. 

Tieto všeobecné vzdelávacie ciele sú vo vzdelávacom programe rozpracované ako 

kompetencie absolventa, obsahy vzdelávacích oblastí a im zodpovedajúce čiastkové 



kompetencie. Vzdelávacie oblasti odbornej zložky vzdelávania vymedzujú učivo spoločné pre 

všetky odbory tejto skupiny vzdelávania bez ohľadu na ich profiláciu a zameranie. 

Predstavujú povinný základ odborného vzdelávania danej skupiny. Sú zvolené tak, aby tvorili 

ucelený súbor, ktorý vytvára predpoklady pre kvalitnú prípravu absolventov. 

Vzdelávacia oblasť teoretické vzdelávanie vedie žiakov k porozumeniu základných 

pracovnoprávnych vzťahov na trhu práce, k dodržiavaniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci a k ekologickému správaniu. Vzdelávacia oblasť vymedzuje obsah teoretickej prípravy 

pre výkon povolania osvojenými technologickými postupmi v súlade s požiadavkami 

zákazníka a estetickými zásadami. Poskytuje žiakom nevyhnutné vedomosti a zručnosti 

z oblasti používaných materiálov, technológií, strojov a zariadení s dôrazom na bezpečnosť a 

ochranu zdravia pri práci. 

Vo vzdelávacej oblasti praktická príprava, ktorá je najdôležitejšou časťou prípravy na 

povolanie, si žiaci osvojujú zručnosti a pracovné návyky potrebné pre výkon pracovných 

činností. 

 

3.2 Základné údaje 

Dĺžka štúdia: 3 roky, (4 roky - ak je zriadený aj prípravný ročník) 

Forma štúdia: Denné štúdium 

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: 

Môže byť prijatý žiak s mentálnym postihnutím alebo žiak s mentálnym postihnutím v 

kombinácií s iným zdravotným postihnutím, ktorý ukončil vzdelávanie v poslednom ročníku 

základnej školy alebo ukončil povinnú školskú dochádzku 

Spôsob ukončenia štúdia: Záverečná skúška alebo odborné zhodnotenie 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní Osvedčenie o absolvovaní časti vzdelávacieho programu 

Osvedčenie o zaškolení 

Osvedčenie o zaučení 

Vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list 

Poskytnutý stupeň vzdelania1: Nižšie stredné odborné vzdelanie ISCED 2C 
1 Podľa klasifikácie ISCED 

 

 

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: 

Odborná príprava pre výkon jednoduchých a pomocných prác v administratíve, obchode a 

službách jako kvalifikovaný pomocný robotník 

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie): Rekvalifikačné kurzy 

 

3.3 Zdravotné požiadavky na uchádzača 

Všetky požiadavky vychádzajú zo všeobecne platných predpisov (zákonov, nariadení, 

vyhlášok, noriem a pod.). Výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia, hygieny práce a požiarna 

ochrana sú rovnako neoddeliteľnou súčasťou teoretického vyučovania a praktickej prípravy.  

Školy si vo svojich ŠkVP tieto požiadavky rozpracujú podľa konkrétneho učebného odboru. 

Do učebných odborov možno prijať chlapcov a dievčatá s primeraným zdravotným stavom., 

ktorý posúdil a na prihláške potvrdil lekár. V prípade zmenenej pracovnej schopnosti (ďalej 

len „ZPS“) uchádzačov sa vyžaduje posúdenie ich zdravotnej spôsobilosti príslušným 

lekárom. Mentálne postihnutie preukážu závery psychologického vyšetrenia. Školy si vo 

svojich ŠkVP tieto požiadavky rozpracujú podľa konkrétneho učebného odboru. 

 

3.4 Požiadavky na bezpečnosť, ochranu zdravia a hygienu práce 

Výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia, hygiene práce a požiarnej ochrane je 

neoddělitelnou súčasťou teoretického vyučovania a praktickej prípravy. 



V priestoroch určených na praktickú prípravu je potrebné podľa platných technických 

predpisov vytvoriť podmienky na bezpečnú prácu, dôkladne a preukázateľne oboznámiť 

Žiakov s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, s hygienickými a technickými 

predpismi, technickými normami, s pravidlami bezpečnej obsluhy technických zariadení, 

používaním ochranných prostriedkov a dodržiavanie týchto predpisov vyžadovať a 

kontrolovať Ak práca vyžaduje priamy dozor, musí osoba poverená priamym dozorom 

obsiahnuť všetky pracovné miesta žiakov tak, aby mohla pri ohrození zdravia žiaka 

bezprostredne zasiahnuť. Žiaci majú zakázané vykonávať práce so zvýšeným 

nebezpečenstvom. 

 

4 KOMPETENCIE (PROFIL) ABSOLVENTA VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM 

Skupina učebných odborov: 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby 

 

4.1 Celková charakteristika absolventa 

Absolventa učebných odborov skupiny odborov 64 Ekonomika a organizácia, obchod a 

služby charakterizuje kladný vzťah k práci a povolaniu, pracovná disciplína a svedomitosť pri 

plnení svojich povinností. Absolvent je pomocný odborný pracovník s kvalifikáciou 

v prevádzkach obchodu a služieb. Má nevyhnutné základné vedomosti a zručnosti pre výkon 

svojho povolania. Pri práci je schopný používať štandardné jednoduché technologické 

postupy, predpísané materiály, suroviny, stroje a zariadenia. Je dostatočne adaptabilný, vie 

uplatňovať jednoduché spôsoby práce, konať v súlade s právnymi normami spoločnosti. 

Pociťuje potrebu žiť a pracovať v kultúrnom prostredí, dbá o svoje zdravie, má osvojené 

zásady ochrany životného prostredia, bezpečnosti práce a hygieny svojho pracoviska. 

Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje týmito kompetenciami: 

 

4.2 Kľúčové kompetencie 

Vzdelávanie vo vzdelávacom programe pre žiakov s mentálnym postihnutím v súlade s cieľmi 

nižšieho stredného odborného vzdelávania na úrovni ISCED 2C smeruje k tomu, aby žiaci s 

mentálnym postihnutím získali na tejto úrovni zodpovedajúce schopnosti a zručnosti.  

Kľúčové kompetencie sa musia zakomponovať do všetkých vzdelávacích oblastí. V súlade so 

Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií ako základným orientačným 

nástrojom pre vymedzenie kľúčových kompetencií vzdelávací program pre žiakov s 

mentálnym postihnutím vymedzil nasledovné kľúčové kompetencie: 

 

a) Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti 

Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a 

hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre pracovný a spoločenský život, 

ktoré v konkrétnych situáciách umožnia žiakom primerane ústne a písomne sa vyjadrovať,  

čítať, rozumieť a využívať text. V tomto vzdelávacom programe sú vymedzené nasledovné 

kľúčové kompetencie: 

Absolvent má: 

- zvoliť si jednoduchý spôsob (priamy alebo sprostredkovaný – napr. telefónom), prostriedky 

a intonáciu ústneho prejavu so zreteľom na osobu, s ktorou hovorí, 

- pozorne počúvať rozhovor a zapájať sa do jednoduchých diskusií, 

- jednoduchým spôsobom zdôvodňovať svoje názory, interpretovať prečítaný alebo vypočutý 

text, 

- tvoriť jednoduché písomné prejavy, štylizovať jednoduché listy (formálne, neformálne), 

krátke informačné útvary (inzerát, oznam), vyplňovať bežné formuláre (životopis, žiadosť),  

- viesť jednoduché číselné záznamy využiteľné v osobnom živote a v povolaní, 



- ovládať jednoduchú počítačovú komunikáciu na úrovni spotrebiteľa, 

- vyhľadávať s pomocou učiteľa alebo rodiča jednoduché informácie prostredníctvom 

počítača, kníh, novín, časopisov, 

- navrhovať s pomocou učiteľa bežné jednoduché návody k činnostiam, 

- pochopiť a s podporou učiteľa vyhodnocovať svoju účasť na procese vzdelávania a jeho 

výsledku, ktorý zabezpečuje právo voľného pohybu občana, právo žiť, študovať a pracovať v 

podmienkach otvoreného trhu práce. 

 

b) Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti 

Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti 

založenej na vedomostiach, sebazdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, vzdelávania a 

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

zručností. Od žiaka sa vyžaduje regulovať správanie, prehodnocovať základné zručnosti, 

sebatvoriť, zapájať sa do medziľudských vzťahov, pracovať v tíme, preberať zodpovednosť 

sám za seba, schopnosť starať sa o svoje zdravie a životné prostredie, rešpektovať všeľudské 

etické hodnoty, uznávať ľudské práva a slobody. 

V tomto vzdelávacom programe sú vymedzené nasledovné kľúčové kompetencie: 

Absolvent má: 

- podieľať sa na stanovení zodpovedajúcich jednoduchých krátkodobých cieľov, ktoré 

smerujú k zlepšeniu vlastnej výkonnosti, 

- overovať a interpretovať získané jednoduché údaje primerane k svojim schopnostiam, 

- rozvíjať pomocou učiteľa vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru 

a reproduktívne myslenie, 

- predkladať s podporou učiteľa jednoduché návrhy na výkon práce, za ktorú je 

zodpovedný, 

- zamerať vlastnú činnosť s podporou učiteľa na dodržiavanie osobnej zodpovednosti 

a dosiahnutie spoločného skupinového cieľa, 

- vytvárať dobré vzťahy v kolektíve, 

- dodržiavať zadané pracovné metódy a postupy, organizovať s pomocou učiteľa vlastnú 

činnosť tak, aby prijal svoju zodpovednosť, 

- pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, 

- stanovovať si ciele podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej orientácie 

a životných podmienok, 

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

vedomý dôsledkov nezdravého životného štýlu a závislostí, 

- prispievať k vytváraniu dobrých medziľudských vzťahov, predchádzať osobným 

konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým. 

 

c) Schopnosť tvorivo riešiť problémy 

Tieto schopnosti sa využívajú na identifikovanie problémov, na ich analýzu a stanovenie 

efektívnych postupov, perspektívnych stratégií a vyhodnocovanie javov. Sú to schopnosti,  

ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa nevedia  

zaradiť do spoločenského života. Žiaci musia byť schopní vyhodnocovať základné dopady, 

napr. dopad na životné prostredie, dopad nerozvážnych rozhodnutí alebo príkazov, pracovný a 

osobný dopad v širšom slova zmysle ako je ekonomický blahobyt, telesné a duševné zdravie a 

pod. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí umožňujú stanoviť 

jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané poznatky 

využívať v osobnom živote a povolaní. 

V tomto vzdelávacom programe sú vymedzené nasledovné kľúčové kompetencie: 

Absolvent má: 



- získavať a vnímať jednoduché informácie o základných problémoch pracovného a 

mimopracovného života, 

- s podporou učiteľa porozumieť jednoduchým dôsledkovým vzťahom a príčinám, 

vyvolávajúcim problémové situácie, 

- využívať pod vedením učiteľa jednoduché návody a postupy, ktoré obsahujú základné 

informácie použiteľné alebo nepoužiteľné pri objasňovaní podstaty problému, 

- zhromažďovať s pomocou učiteľa elementárne informácie potrebné na objasnenie 

problému a na stanovenie najjednoduchšieho riešenia. 

 

d) Pracovné a podnikateľské spôsobilosti 

Pracovné spôsobilosti spolu s podnikateľskými spôsobilosťami prispievajú k tvorbe nových 

pracovných miest, pomáhajú ľuďom nachádzať prácu, orientovať sa na vlastné podnikanie, 

zlepšovať svoje pracovné a podnikateľské výkony, učiť sa prispôsobovať zmenám a využívať 

informačné toky v rámci svojich mentálnych možností. 

V tomto vzdelávacom programe sú vymedzené nasledovné kľúčové kompetencie: 

Absolvent má: 

- účelne a ekonomicky zaobchádzať s finančnými a materiálnymi prostriedkami, 

- chápať prácu ako sebarealizáciu, sebauspokojenie a prínos pre seba, 

- byť čestný, otvorený, spravodlivý, spoľahlivý a dôveryhodný, 

- chápať princípy sociálnej spravodlivosti a rovnosti, oceňovať druhých, 

- pod vedením učiteľa rozpoznávať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť primerane 

kritizovať, ale aj znášať kritiku od druhých, 

- rozpoznávať a uznať si vlastné chyby, 

- s pomocou učiteľa vedieť sa učiť, vzdelávať a zdokonaľovať sa, 

- vedieť pozorne počúvať iných, pýtať sa, formulovať, vyjadrovať sa, 

- pod vedením učiteľa rozvíjať v sebe schopnosť sebakontroly emócií a schopnosť pracovať 

aj v stresových situáciách, vytvárať si návyk ovládať sa a dosiahnuť všeobecnú kultúrnu 

úroveň. 

 

 

 

e) Spôsobilosť využívať informačné technológie 

Tieto spôsobilosti pomáhajú žiakom rozvíjať základné jednoduché zručnosti pri práci s 

osobným počítačom, internetom, využívať rôzne informačné zdroje a informácie 

v pracovnom a mimo pracovnom čase. Sú to teda schopnosti, ktoré umožňujú žiakom ich 

osobnostný rast, vlastné učenie a výkonnosť v práci. 

V tomto vzdelávacom programe sú vymedzené nasledovné kľúčové kompetencie: 

Absolvent má: 

- zoznámiť sa za podpory učiteľa s počítačom, jeho základnými časťami a jednoduchým 

spôsobom obsluhy, 

- naučiť sa s pomocou učiteľa uviesť do činnosti počítač a spustiť jednoduchý aplikačný 

program, 

- oboznamovať sa s informáciami o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s počítačom, 

- naučiť sa s pomocou učiteľa vyhľadávať jednoduché vhodné informačné zdroje a získavať 

potrebné informácie v danom odbore štúdia, 

- zaznamenávať si a uchovávať informácie pod vedením učiteľa tak, aby ich mohol využiť  

pri práci, 

- s podporou učiteľa evidovať, triediť a zoraďovať jednoduché pracovné informácie podľa 

bežných požiadaviek v jeho profesii. komunikovať prostredníctvom elektronických médií 

 



f) Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

Sú to spôsobilosti, ktoré umožňujú žiakom žiť plnohodnotným sociálnym životom a tak 

prispievať k zvyšovaniu spoločenskej úrovne. Cestou získaných schopností žiaci zdokonaluju 

svoj osobnostný rast, vlastné učenie, využívajú sebapoznávanie, sebakontrolu a sebareguláciu 

pre prácu v kolektíve, prijímajú zodpovednosť za vlastnú prácu. Svojím podielom prispievajú 

k životu a práci spoločnosti založenej na vedomostiach, prispievajú k rozvíjaniu 

demokratického systému spoločnosti, k trvalo udržateľnému hospodárskemu a sociálnemu 

rozvoju štátu so zodpovednosťou voči životnému prostrediu, zachovaniu života na zemi a 

rozvíjaniu vzájomného porozumenia si medzi osobami a skupinami, rozvíjajú svoje 

schopnosti ako je empatia, asertivita, súcit, tolerancia, rešpektovanie práv a slobôd. 

V tomto vzdelávacom programe sú vymedzené nasledovné kľúčové kompetencie: 

Absolvent má: 

- chápať problémy zachovania mieru, bezpečnosti jednotlivcov, národov a štátov, 

zachovávania a ochrany životného prostredia, vyčerpania nerastných surovín, liečenia 

civilizačných chorôb, populačnej explózie v rozvojových krajinách, drogovej závislosti 

najmä mladistvých, sexuálnej výchovy a pozitívne pristupovať k riešeniu týchto 

problémov, 

- chápať pojmy spravodlivosť, ľudské práva a zodpovednosť, 

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

vystupovať proti neznášanlivosti, xenofóbii a diskriminácii, 

- konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, prispievať 

k uplatňovaniu hodnôt demokracie, 

- uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať s toleranciou 

k identite druhých, 

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

- uznávať tradície a hodnoty svojho národa. 

 

4.3 Všeobecné kompetencie 

Absolvent má: 

- riešiť jednoduché situácie, používať vhodné výrazové prostriedky, vhodne reagovať na 

vopred nenacvičenú jednoduchú situáciu, 

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

a získavať ústne alebo písomne jednoduchú požadovanú informáciu všeobecného charakteru, 

hovoriť krátko a súvislo na danú tému, 

- používať jednoduché postupy a jazykové prostriedky v hovorovom štýle, ovládať základy 

jednoduchého a nenáročného administratívneho a odborného štýlu, 

- pracovať s Pravidlami slovenského pravopisu a inými príručkami za pomoci učiteľa,  

- chápať význam jazykovej kultúry, rozdiely medzi spisovným jazykom a ostatnými útvarmi 

národného jazyka, 

- vnímať literatúru ako predmet esteticko-výchovného charakteru 

- oboznámiť sa s nevyhnutnosťou zapojiť sa do spoločenskej praxe a mať prospech zo 

získavania vedomostí a zručností po celý život, 

- primerane ovládať základné schopnosti potrebné na sebapoznávanie a sebaovládanie, 

- mať základné schopnosti potrebné pre styk s ľuďmi, ovládať a uplatňovať základy 

spoločenského správania, 

- hodnotiť celospoločenské javy ako je chudoba, gamblerstvo, drogy, terorizmus, globalizácia 

sveta, novodobé choroby 

- osvojiť si potrebu zodpovedného, mravného rozhodovania a riadiť sa všeobecne 

uznávanými mravnými a právnymi zásadami a normami, 

- vedieť ako a kam sa obrátiť pri vymáhaní si svojich práv, rozvíjať úroveň svojho právneho 



vedomia, 

- rozvíjať morálne a vôľové vlastnosti, akými sú kritickosť, húževnatosť, samostatnosť 

a primerané sebavedomie, 

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

a podieľať sa na ich ochrane, 

- rozumieť základným matematickým pojmom, poznať základné vzťahy medzi nimi a obsah 

najjednoduchších matematických operácií, 

- vyhľadávať, triediť a používať jednoduché matematické informácie potrebné pre bežnú 

profesnú situáciu, 

- poznať a používať základné jednoduché postupy pri riešení úloh budúcej praxe, 

- mať základné poznatky o číslach, 

- vytvoriť si jednoduchú predstavu o ľudskom organizme ako celku z hľadiska stavby a 

funkcie, 

- poznať zásady správnej životosprávy, v zmysle aktívneho zdravia a zdravého životného 

štýlu, 

- splniť požiadavky všeobecnej pohybovej výkonnosti a ovládať cvičenia zodpovedajúce jeho 

psychomotorickým predpokladom, 

- uvedomovať si význam telesného a pohybového zdokonaľovania, vnímať krásu pohybu,  

prostredia, ľudských vzťahov, 

- prejavovať zmysel pre fair-play, kolektívnu spoluprácu a vzájomnú pomoc, najmä 

postihnutým jednotlivcom, či menej pohybovo nadaným, zabrániť úrazu a poskytnúť prvú 

pomoc pri úraze. 

 

4.4 Odborné kompetencie 

a) Požadované vedomosti 

Absolvent má: 

- poznať zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, 

- vedomosti o príprave pracoviska a vytvorení podmienok pre prácu, 

- vedomosti o potrebe dodržania a záväznosti technologického postupu, 

- poznať normy a normalizáciu v svojom odbore, 

- vyhodnotiť kvalitu práce, vykonať záverečnú kontrolu práce a jej správnosti, 

- poznať základné pravidlá správania k životnému prostrediu a zásady jeho ochrany před 

možnými negatívnymi vplyvmi, 

- poznať druhy a použitie nástrojov a pomôcok používaných vo svojom odbore, 

- poznať základné spôsoby ochrany materiálov vo svojom odbore, 

- poznať zásady čistoty a hygieny na pracovisku, 

- pomenovať a uviesť spôsoby aktívnej sociálnej komunikácie, 

- orientovať sa v právnych formách podnikania, 

- pochopiť úlohu čítania a literatúry v spoločnosti, kultúre a vzdelávaní. 

b) Požadované zručnosti 

Absolvent vie: 

- citlivo a taktne komunikovať s ľuďmi, 

- jednoduché spôsoby spracovania materiálov vo svojom odbore, 

- pracovať so štandardným ručným náradím používaných vo svojom odbore, 

- pracovať s mechanickým náradím používaných vo svojom odbore, 

- aplikovať zásady čistoty a hygieny na pracovisku, 

- zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, 

- uplatňovať etické princípy profesie v správaní a konaní, 

- aplikovať získané teoretické poznatky a využívať ich pri riešení pracovných problémov, 

- využívať informačné médiá pri vyhľadávaní pracovných príležitostí, 



- zosúlaďovať vlastné priority s požiadavkami pre výkon povolania a možnosťami 

rozširovania kvalifikácie absolvovaním rekvalifikačných kurzov.  

 

 



UĆEBNÝ PLÁN UČEBNÉHO ODBORU  

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP 

Škola (názov, adresa) Odborné učilište, Stavbárska 11, 036 80  Martin, 

Názov ŠkVP STRAVOVACIE SLUŽBY 

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

Kód a názov učebného odboru 64 912 obchodná prevádzka 

       01 práca pri príprave jedál 

Stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie – ISCED 2C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

iné vyučovací jazyk - slovenský 

Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program 

Vzdelávacie oblasti 

Obsahové štandardy 

Minimálny počet týždenných 

vyučovacích hodín celkom 

Vyučovací predmet Počet týž. vyučovacích 

hodín celkom 

Disponibilné hodiny 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 12 VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 15 3 

Jazyk a komunikácia 3 Všeobecné vzdelávanie – povinné predmety 15 3 

Verbálne a písomné vyjadrovanie  

 

 

 

 

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Štylistika, jazykové prostriedky a náuka o jazyku 

Literatúra v živote človeka 

Práca s textom a získavanie informácií 

Rečové zručnosti 

Jazykové prostriedky 



Komunikačné situácie   

Poznatky o krajinách študovaného jazyka 

Rečové zručnosti  

 Jazykové prostriedky 

Komunikačné situácie 

Poznatky o krajinách študovaného jazyka 

Človek, hodnoty a spoločnosť  3  6 3 

Etická výchova  

 

 

Etická výchova/náboženská výchova 1  

Človek v ľudskej spoločnosti 

Občianska náuka 3 2 Človek ako občan 

Človek a právo 

Človek a ekonomika Spoločenská komunikácia 2 1 

Matematika a práca s informáciami 3  3  

Operácie s reálnymi číslami  

 

 

 

Matematika 

 

 

 

3 

 

 

 

 Výrazy a ich úprava 

Riešenie rovníc a nerovníc 

Funkcie  

Planimetria 

Výpočet povrchov a objemov telies 

Zdravie a pohyb 3  3  

Zdravie, telo a poruchy zdravia  

 

 

Telesná a športová  výchova 

 

3 

 

Zdravý životný štýl 

Pohybová výkonnosť a zdatnosť 



Športové činnosti pohybového režimu 

ODBORNÉ VZDELáVANIE 66  78 12 

TEORETICKÉ 6  15 9 

Ekonomické vzdelávanie   1 1 

Základné ekonomické pojmy  Úvod do sveta práce 1 

 

 

 

 

 

1 

Trh a trhový mechanizmus 

Vecná stránka činnosti podniku 

Podnikanie 

Ekonomická stránka činnosti podniku 

Marketing 

Pracovné právo 

Pracovný pomer 

Dovolenka a pracovný čas 

Mzda 

Technické a technologické vzdelávanie 9  16 7 

Základné technologické postupy  Technológia 9  

Základné technologické pojmy Zariadenia závodov 1  

Základné technické pojmy Stolovanie 1  

Technologické a technické  vybavenia Potraviny a výživa 3  

Praktická príprava 60  63 3 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci   Odborný výcvik 63 3 

Nácvik pracovných činností vo výrobnom stredisku 

Predbežné a tepelné úpravy  rastlinných a živočíšnych potravín, normovanie a kalkulácie pokrmov 



Príprava polievok, príloh, omáčok a doplnkov, bezmäsitých jedál, múčnych jedál a múčnikov 

Nácvik pracovných činností kuchára v odbytových strediskách 

Príprava zložitých múčnikov, špecialít, špeciálnych pokrmov, diétne jedlá, diferencovaná strava  

Príprava nápojov 

Príprava jedál z mäsa jatočných zvierat, rýb, hydiny, zveriny, studená kuchyňa, minutkové pokrmy 

Disponibilné hodiny 15   15 

CELKOM 93  93 15 

Ochrana života a zdravia  Teoretická príprava 3 hodiny  

Teoretická príprava Praktický výcvik 18 hodín  

Praktický výcvik  

Mimovyučovacie aktivity 

 

4 týždne 

 

Telovýchovno-výcvikový kurz 

Plávanie   Plávanie  1 týždeň  

Lyžovanie Lyžovanie 1 týždeň  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


