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1. Základné identifikačné údaje 

 
 

Názov školského 
vzdelávacieho programu 

SPOLOČNÉ STRAVOVANIE 

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

Kód a názov študijného 
odboru 

6421 L  spoločné  stravovanie 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A,                2 roky 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia  denná 

Vyučovací jazyk slovenský  

Druh školy  štátna 

Dátum schválenia ŠkVP 01. september  2013 

Miesto vydania  SOŠ Snina 

Platnosť ŠkVP 01. september 2013 začínajúc prvým ročníkom 

 

Kontakty pre komunikáciu so školou: 

Názov školy Stredná odborná škola 

Adresa školy Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina 

Fax 057/7580391 

Telefón 057/7623309,7622493 

E-mail skola@zsssnina.edu.sk 

  soup@stonline.sk 

WWW stránka web.stonline.sk/soup-sv/ 

  zsssnina.edupage.sk 

Zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj  

  Námestie mieru 2  

  080 01 Prešov 

 

Vedúci zamestnanci školy 

  Meno, Priezvisko Služ. mobil Telefón 

Riaditeľ Ing. Štefan IVAN  0907/996915 0907/996915 

- zást. riad. pre prakt. vyuč. Ing. Iveta GIČOVÁ 0910931065 
057/7623309, 
7622493 kl. 103 

- zást. riad. pre teoretické   
  vyučovanie 

Ing. Stanislav 
BAUMGARTNER  

  
057/7623309, 
7622493 kl. 102 

- zást. riad. pre teoretické  
  vyučovanie 

Mgr. Ľudmila 
JANÁKOVÁ  

  
057/7623309, 
7622493 kl. 102 

- vedúca výchovy 
Mgr. Ľudmila 
MALYŠOVÁ  

  
057/7623309, 
7622493 kl. 211 

- vedúci technického úseku Ing. Marián KNÍŽ 0910931066 
057/7623309, 
7622493 kl. 110 

mailto:skola@zsssnina.edu.sk
mailto:soup@stonline.sk
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- vedúca finančného oddelenia Emília ZAREMBOVÁ    
057/7623309,  
7622493 kl. 226 

- hlavný majster odborného    
  výcviku  

Bc. Michal KOBAN   
057/7623309, 
7622493 kl. 204 

 
Rada školy 
 

  Titl., priezvisko, meno 

Predseda Ľoncová Štefánia 

pedagogickí zamestnanci Ing. Koban Michal 

  Mgr. Stašková Mária  

zástupcovia rodičov Miško Jozef 

  Pašeková Daniela 

  Čokinová  Eva 

Zástupca zriaďovateľa Ing. Savka Jozef 

 Mgr. Nadežda Sirková 

 Ing. Hreha Ján 

  Ing. Nevolník Štefan 

Žiak Basošová Vladimíra 

  

 

2.   CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 
 

Každá škola má svoje miesto v systéme regiónu od svojho vzniku. Stredná odborná škola 
vznikla 1. septembra 2008 zo  Zákona č. 245/2008 Z. z.  o zmene a doplnení niektorých zákonov o 
výchove a vzdelávaní (školský zákon)  podľa ktorého sa zmenil názov Združená stredná škola na 
Stredná odborná škola. Združená stredná škola bola najmladšou strednou školou v okrese Snina. 
Vznikla združením troch škôl: Obchodnej akadémie v Snine, Stredného odborného učilišťa 
poľnohospodárskeho a Stredného odborného učilišťa strojárskeho v Snine. 

Súčasťou školy je aj školský internát, ktorý poskytuje ubytovanie žiakom stredných škôl 
v meste Snina a školská jedáleň. 

 
 
 Ciele  
 Cieľom maturitného štúdia je umožniť absolventom učebných odborov ziskaťďalšie odborné 
vedomosti ,zručnosti a návyky doležité pre svoju profesiu a podnikanie vo svojej oblasti. O kvalite 
a prospešnosti ďalšieho zvýšenia svojej kvalifikácie svečí ten fakt, že zo strany žiakov je o tento 
študijný odbor obrovský záujem. Zdokonalia sa predovšetkým v odborných ekonomických predmetoch 
a po úspešnom ukončení štúdia získajú maturitnú skúšku. 

 
Pri tvorbe ŠkVP sa vychádzalo: 
 

 z špecifikácie  aktuálneho stavu školy, t.j.  spracovania vnútornej analýzy, 
 zo správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach, 
 z analýzy SWOT, 
 z koncepcie výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike, 
 z podnetov rodičov, rady školy, pedagógov a žiakov. 

 
Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na povolanie 
a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí  ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu 
etických a ľudských princípov. Škola sa stane otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov 
a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti.   

http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208259&FileName=zz2008-00245-0208259&Rocnik=2008
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208259&FileName=zz2008-00245-0208259&Rocnik=2008


Školský vzdelávací program - 6421 L spoločné stravovanie, SOŠ Snina 
 

8 

 

Naša škola má nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Naše ciele v systéme výchovy 
a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, 
emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosocionálneho správania, 
etiky, sebaregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj 
a tvorivosť.  
Ciele výchovy a vzdelávania orientované na vytváranie predpokladov celoživotného vzdelávania sú 
zamerané na: 
 
 
Ciele v oblasti výchovy a vzdelávania  
 

 V prvom rade pokračovať v súčasných aktivitách,  ktoré tvoria dobrý základ školy, dali jej 
svoje postavenie, ktoré je potrebné ďalej rozvíjať, 

 mať na pamäti naše hlavné poslanie – kvalitnú prípravu žiakov pri príprave do zamestnania. 
V tomto školskom roku dochádza k zmene zákona, ktorý umožňuje tvorbu štátnych 
a školských vzdelávacích programov. Pri ich tvorbe využiť metodické orgány tak, aby sa stali 
garantmi kvality vyučovania, 

 pripraviť kvalitný školský vzdelávací program, 
 zabezpečiť bližšie zameranie jednotlivých odborov školy vzhľadom na špecifiká regiónu 

(získať informácie z podnikateľského prostredia) a vypracovať tematické plány, 
 zaktivizovať prácu pedagogických zamestnancov  o tvorbu a zapájanie sa do projektov 

a využiť ich pre rozvoj školy, 
 vytvoriť bezpečnú školu – vzhľadom na vysokú absenciu žiakov zabezpečiť rodičom aktuálne 

informácie o návšteve žiaka v škole – dochádzkový systém, 
 zabezpečiť možnosť voľnej účasti rodičov na hodinách v škole,  
 systematickú pozornosť venovať prevencii drogových závislostí a osobitnú pozornosť žiakom 

z prostredia ohrozeného sociálno-patologickými javmi, 
 zabezpečiť primeranú didaktickú techniku a vybavenie teoretického a praktického vyučovania. 

 
 
Ciele v oblasti personálnej: 
 

 Zabezpečiť kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov v oblasti teoretického aj praktického 
vyučovania. 

 Zvyšovať vzdelanosť všetkých pracovníkov školy zabezpečením školení, kurzov... 
 Uvádzať začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe. 
 Udržiavať a zvyšovať kompetenciu (spôsobilosť efektívne vychovávať a vzdelávať) 

pedagogických  zamestnancov. 
 Motivovať pedagogických  zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, 

zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti. 
 Zdokonaľovať osobnostné vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre tvorbu 

efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod. 
 Sprostredkovať pedagogickým zamestnancom najnovšie poznatky  (inovácie) z metodiky 

vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied, ako aj z odboru. 
 Pripravovať pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných  funkcií, napr. triedny 

učiteľ, výchovný poradca, predseda predmetovej komisie, knihovník atď. 
 Pripravovať pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj 

školského systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba štandardov, tvorba 
pedagogickej dokumentácie (pokiaľ bude v platnosti v dobiehajúcich ročníkoch), atď. 

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

 Zhromažďovať a rozširovať progresívne skúsenosti z pedagogickej  a riadiacej praxe, 
podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov. 

 Sprostredkúvať operatívny a časovo aktuálny transfer odborných  a metodických informácií 
prostredníctvom efektívneho informačného systému. 

 Pripravovať pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie. 
 
 
Ciele v oblasti ekonomickej a materiálno – technickej: 
 

 doplniť interaktívnu výpočtovú techniku ako nástroj moderného vyučovania, 
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 pripraviť projekt pre výstavbu nových dielní, skladovacích priestorov a garáži, 
 pripraviť projekt pre obnovu vnútorného vybavenie školy –výmena dlažieb, stoličiek, lavíc, 

zateplenia a fasády školy a domova mládeže, 
 inovovať postupne inventár školy 
 z hľadiska úspory tepelnej energie zakúpiť regulačné ventily na jednotlivé radiátory.  

 
 
 
Ciele v oblasti organizačnej: 
 

 pokračovať a rozšíriť systém odovzdávania informácií vo vnútri školy a pre rodičov 
prostredníctvom výpočtovej techniky – systém ASC agenda, okrem elektronickej žiackej 
knižky tiež posielanie informácií rodičom priamo na mobilný telefón, 

 dobudovať televízne štúdio a zabezpečiť vysielanie v káblovej televízii (predstavenie 
jednotlivých odborov, ukážky a návody prác žiakov, praktické informácie z vyhlášky o cestnej 
premávke ...), 

 pokračovať v podpore aktivít európskeho významu – zapojiť sa do programu Európsky 
parlament, 

 vytvárať pozitívnu sociálnu klímu v škole, 
 zdokonaľovať sa v metódach pozitívneho riadenia, prehlbovať právne vedomie žiakov 

o ľudských hodnotách, 
 neustále zdokonaľovať školský manažment, posilňovať jeho tímový charakter, 
 realizovať otvorené hodiny, metodické dni a vzájomné hospitácie ako nástroj zlepšenia 

výchovno-vyučovacieho  procesu. 
 
 
Ciele v oblasti podnikania školy: 
 

Škola podniká v oblasti ubytovania, dopravy a stravovania. Celkový systém podnikania školy 
je nastavený tak, že táto činnosť výraznou mierou napomáha hlavnej činnosti školy. Okrem 
udržania súčasného stavu ďalej doporučujeme: 
Na úseku ubytovania : 
 poskytnúť ubytovaným bližšie informácie o okolí, informácie o dopravnom spojení bezplatne 

zabezpečením pripojenia na informačný systém mesta Snina, 
 za úhradu možnosť pripojenia sa cez WiFi na Internet, 
  sprístupniť kábelovú televíziu pre ubytovaných žiakov a hostí. 
        Na úseku dopravy: 
 udržať v dobrom technickom stave školský autobus, 
 ekonomicky zhodnotiť možnosť využitia školského mikrobusu ako ďalšej možnosti prepravy. 
        Na úseku stravovania: 
  rekonštruovať tanečný parket v spoločenskej miestnosti DM, 
  pokračovať v doplňovaní vybavenia kuchyne. 

 

3. VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY 

Mesto Snina (216 m n. m.) sa nachádza v najvýchodnejšom cípe Slovenska, v Prešovskom 
kraji. Leží na sútoku riek Cirocha a Pčolinka, z juhu je ohraničené Vihorlatskými vrchmi, z východu 
Bukovskými vrchmi, zo severu Nízkymi Beskydmi a na západe sa otvára do Cirošskej doliny. Je 
východiskom do Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat, ktorá je sopečného pôvodu a do Národného 
parku Poloniny, ktorý je od roku 1993 spolu s priľahlými územiami Ukrajiny a Poľska súčasťou 
medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty vyhlásenej organizáciou UNESCO na 
ochranu pralesovitých spoločenstiev. Na východe susedí územie okresu s Ukrajinou, na severe 
s Poľskom, na západe s okresom Humenné a na juhu s okresom Sobrance. 

Stredná odborná škola  je celkom, ktorý sa skladá z troch častí. 



Školský vzdelávací program - 6421 L spoločné stravovanie, SOŠ Snina 
 

10 

 

Najstaršou časťou je SOU poľnohospodárske, pôvodne POU, ktoré vzniklo v školskom roku 
1960/1961. V tomto školskom roku sa na učilišti učilo 110 žiakov pod vedením deviatich 
pedagogických pracovníkov. Škola bola umiestnená v priestoroch kaštieľa, kde sa vytvorili triedy, izby 
pre ubytovaných žiakov aj školská jedáleň. V nasledujúcom období  štyridsiatich rokov prešlo učilište 
mnohými vývojovými zmenami. Postupne sa menili učebné odbory, materiálne podmienky, počet 
žiakov i učiteľský kolektív. Pretože priestory starého kaštieľa už nestačili, vznikla myšlienka 
vybudovania nového areálu školy, internátu a dielní. Vznikli projekty a stará sninská tehelňa musela 
uvoľniť miesto pre novú školu. V roku 1978  bol slávnostne uložený základný kameň a v roku 1985 do 
novej budovy domova mládeže vstúpili noví žiaci. Zároveň rástla budova školy, ktorej brána sa otvorila 
v roku 1993. Vybudovali sa nové dielne, čím sa vyriešil problém s odborným výcvikom. 

V školskom roku 1990/91 vznikla Dievčenská odborná škola, ktorá sídlila v priestoroch SOUP. 
Využili sa odborné učebné šitia a varenia, kde sa dievčatá pripravovali po stránke praktickej. 
Teoretické predmety boli zamerané na ekonomiku a administratívne práce a naše absolventky najprv 
3-ročného štúdia, neskôr aj 2-ročného nadstavbového štúdia sa uplatnili v obchodnej sieti alebo na 
ekonomických úsekoch v rozličných podnikoch a firmách. V školskom roku 2000/2001 ukončila táto 
škola svoju činnosť. 

Najmladšia súčasť tohto celku je Obchodná akadémia, ktorá vznikla v šk. roku 1998/1999.  
OA vytvorí samostatného, odborného, ekonomického pracovníka, ktorý sa môže uchádzať aj o 
štúdium na vysokej škole, najmä ekonomického smeru.  

V školskom roku 2002/2003 sa k SOUP a OA pridružilo Stredné odborné učilište strojárske v 
Snine a vznikla nová škola  - Združená stredná škola.  

Zákonom č. 245/2008 Z. z.  o zmene a doplnení niektorých zákonov o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon)  sa v šk. roku 2008/2009  zmenil názov Združená stredná škola na 
Stredná odborná škola. 

 

Silné stránky Slabé stránky 

- škola pružne reaguje na záujem Žižkov 
a zamestnávateľov a otvára nové študijné  
  a učebné odbory s potrebami regiónu, 

- kvalifikovanosť pedagogických zamestnan- 
  cov v oblasti teoretického aj praktického  
  vyučovania, 

- produktívna činnosť žiakov učebných odbo- 
  rov napomáha k lepšej vlastnej hospodár- 
  skej činnosti školy, 

- škola má dobré materiálno-technické  
  zabezpečenie, dopravné, strojové vybave- 
  nie, telocvičňu, športoviská, posilňovňu, 

- kvalitné vybavenie školy výpočtovou tech- 
  nikou s vlastnou sieťou a internetom, vlast- 
  ná web stránka školy,  

- výborná prezentácia školy na verejnosti, 

- úspešnosť v projektoch Infovek, Otvorená  
  škola .. 

- výborné výsledky v súťažných prehliadkach. 

- nezamestnanosť v regióne negatívne 
vplýva  na výchovno-vyučovacie výsledky 
a správanie žiakov, 

- škola nemá, okrem poskytovania 
sociálnych  štipendií, možnosti tento 
problém riešiť, 

 - vysoký počet zameškaných 
a neospravedlnených hodín, vysoké 
percento výchovne  a prospechovo 
zaostávajúcich žiakov, 

- slabšie využitie školskej jedálne a domova   
mládeže, 

- nedostatok absolventov základných škôl, 

- nedostatok pedagogických zamestnancov 
vyučujúcich cudzie jazyky  

- nezáujem žiakov o odbory strojárskeho 
zamerania 

- nedostatočná vybavenosť moderných 
jazykových tried. 

Príležitosti Ohrozenia 

- okrajový región s dostatočnou ponukou  - neúspešný rozvoj dvoch nosných 

http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208259&FileName=zz2008-00245-0208259&Rocnik=2008
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208259&FileName=zz2008-00245-0208259&Rocnik=2008
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  študijných a učebných odborov, 

- rozvojové plány v Snine sa spájajú 
s cestovným ruchom a to ponúka ďalšie 
možnosti uplatnenia našich absolventov v tejto   
oblasti, 

- výborné podmienky na zavádzanie  
  informačno-komunikačných technológií, 

- dobrá a funkčná spolupráca so 
zamestnávateľmi a zriaďovateľom. 

podnikov  (JAS, Vihorlat),  

- pokles reálnych miezd, 

- odchod kvalifikovaných pracovníkov mimo 
regiónu, 

- nedostatok finančných prostriedkov na  
rozvoj školy a modernizáciu. 

    

4. Charakteristika školy 

 

 Areál školy je tvorený samotnou školou, školským internátnom, školskou jedálňou, dielňami 
odborného výcviku (OV), skladmi, garážami, plynovou kotolňou a športovým areálom. Škola v svojej 
činnosti využíva aj areál „kaštieľa“, kde sa nachádzajú dielne OV, sklady, šatne majstrov, garáže 
a hospodárska budova /nevyužíva sa/. 

SOŠ má 18 kmeňových učební, 12 odborných učební a 17 dielní OV. 

Škola má tri poschodia a prízemie, kde a nachádzajú zamykateľné šatne a skrinky. Ďalej sa tu 
nachádza internetová knižnica so zameraním na anglický jazyk s voľným WiFi pripojením na internet 
a školský bufet. Na prízemí sa nachádza aj moderná telocvičňa s posilňovňou. Manažment školy má 
svoje priestory na prvom poschodí, učitelia využívajú kabinety a zborovňu.  Všetky kabinety sú 
vybavené výpočtovou technikou s pripojením na internet a audiovizuálnou technikou. Na škole je 
jedna miestnosť s interaktívnou tabuľou, dataprojektorom, integrovaným televíznym systémom 
a ďalším vybavením pre realizáciu pracovných stretnutí žiakov, učiteľov a širokej verejnosti.  Škola má 
pomerne dobre vybavenú knižnicu, ktorá slúži ako informačné centrum, tropickú záhradu, malé 
múzeum zvyklostí a tradícií .  Celkovo sú na škole štyri učebne informatiky, ktoré sú pripojené na 
školský server a celkovo tri oddelené počítačové siete.  Výchovní poradcovia majú k dispozícii 
kabinet, kde sa stretávajú so žiakmi, rodičmi, sociálnymi zamestnancami a pod. Hygienické zariadenia 
sú na každom poschodí, telocvičňa má vlastné hygienické priestory a sprchy.     

Školský internát  je súčasťou školy a je s ňou prepojený uzatvorenou zastrešenou chodbou, 
ktorá spája druhé poschodie školy s prvým poschodím školského internátu.  Prízemie internátu sa 
využíva ako učebne školy a tiež dielne odborného výcviku pre odbory kaderník a mechanik 
elektronických zariadení. Ľavé krídlo prvého poschodia internátu  slúži ako  učebne školy, pravé ako 
kancelárie ekonomického a hospodárskeho úseku. Druhé poschodie poskytuje ubytovanie pre viac 
než 60 žiakov. Izby sú štandardne vybavené. Spoločné hygienické zariadenia prešli rekonštrukciou 
a sú veľmi dobre vybavené. Tretie poschodie poskytuje ubytovanie a slúži k podnikateľskej činnosti 
školy. Sociálne zariadenia podobne ako na druhom pochodí sú spoločné a zrekonštruované.  Pre 
vedúcu výchovy a vychovávateľov sú vyhradené osobitné priestory (kancelárie, kabinety a spoločná 
miestnosť na oddych). Školský internát má vlastnú spoločenskú miestnosť, internetovú študovňu 
vybavenú  notebookmi, solárium a káblovú televíziu. 

Pre praktickú prípravu žiakov slúži sedem dielní. Pre odbor kuchár jedna cvičná kuchyňa, pre 
odbor kaderník dve školské kaderníctva, štyri dielne pre odbor autoopravár – mechanik.  Dielne OV sa 
nachádzajú v areáli školy. Ich súčasťou sú kabinety pre majstrov OV, šatne pre žiakov, odborné 
učebne a sociálne zariadenia. Dielne sú vybavené na veľmi dobrej úrovni moderným zariadením.  

Na škole vyvíja veľmi dobrú činnosť Rada školy,  záujmy rodičov zastupuje Rodičovská rada. 
Rada žiakov zastupuje záujmy žiakov na našej škole, organizuje žiacke aktivity a vytvára podmienky 
pre dobrú komunikáciu a spoluprácu medzi učiteľmi a žiakmi.  

 
Plánované aktivity školy 



Školský vzdelávací program - 6421 L spoločné stravovanie, SOŠ Snina 
 

12 

 

Dosahovanie požadovaných aktivít a vhodná prezentácia školy sú výsledkom kvality vzdelávania. 
Škola sa bude snažiť v priebehu troch rokov vytvoriť a zabezpečiť všetky podmienky pre skvalitnenie 
života na škole: 

 
Záujmové aktivity: 
     
Krúžková činnosť na škole sa flexibilne  prispôsobuje  záujmom žiakov .     

 
Súťaže 

 Olympiáda z cudzích jazykov. 

 Školské kolo - odbor kaderník - Účesová tvorba. 

 Školské kolo - odbor cukrár - O najkrajší zákusok. 

 Školské kolo - odbor kuchár - Palacinková fantázia. 

 Školské kolo - odbor autoopravár - Súťaž zručnosti. 

 Medzinárodný veľtrh cvičných firiem – Bratislava. 

 Medzinárodný veľtrh cvičných firiem – Košice. 

 Castrol Junior krajské kolo – Košice. 

 Rolandov hrebeň – Bardejov. 

 Nohejbalový turnaj - okresné kolo. 

 Obvodné kolo cezpoľného behu SŠ – chlapci, dievčatá. 

 Cena Michala Bosáka. 

 CPPPaP - Život máš len, raz tak si ho nepokaz. 

 Súťaž žiakov SŠ v spracovaní informácií na počítači – písanie. 

 Súťaž žiakov SŠ v spracovaní informácií na počítači - úprava textu. 

 Súťaž Mladý účtovník. 

 Stredoškolská odborná činnosť. 

 Paintballový turnaj – Prešov. 

 Červený kríž - súťaž v poskytovaní prvej pomoci. 

 Olympijský festival detí a mládeže. 

 Otázniky histórie . 
             KEMP  vo Vojenskom výcvikovom stredisku Lešť 

 

Exkurzie 

 Veľtrh cvičných firiem – Košice   

  Exkurzia do Planetária v Prešove   

  Exkurzia do OĽH v Humennom   

  Exkurzia do Technického múzea   v Košiciach       

  Návšteva divadelného predstavenia Košice      

  Návšteva divadelného predstavenia Prešov  

  Košice –Technické múzeum,  

  Observatórium Kolonica 

  Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica, Múzeum TANAP,   

  Smokovec – lanovka na hrebienok, Štrbské Pleso   

  Slovenské jaskyne – Dobšinská ľadová jaskyňa,  

  Ochtinská aragonitová jaskyňa     

  HEJCE – Maďarsko – pamätník leteckej havárie    

  ZOO Košice    

  Záhrada  Prešov  

Spoločenské a kultúrne podujatia 

 Návšteva divadelné predstavenia Prešov, Košice. 

 Dni otvorených dverí pre žiakov ZŠ Sniny a okolia.  

 Plenárne rodičovské združenie s ukážkami prác našich žiakov - jednotlivých odborov školy.  

 Spoločenské stretnutie bývalých zamestnancov SOU poľnohospodárskeho a SOU 
strojárskeho, z ktorých vznikla SOŠ v Snine.  

 Slávnostné ukončenie kalendárneho roka. 

 Deň učiteľov – slávnostná recepcia s ocenením zamestnancov.  
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 Relaxačný pobyt vo Vysokých Tatrách pre zamestnancov školy. 

 Stretnutie ľudí dobrej vôle za účasti predstaviteľov mesta Sniny, zástupcov organizácií, 
rodičov a zamestnancov školy.  

 Ocenenie žiakov za výchovno- vzdelávacie výsledky a za reprezentáciu školy v 1. polroku - 
riaditeľská lyžovačka - SKI park Chlmec.  

 Ocenenie žiakov za výchovno-vzdelávacie výsledky a za reprezentáciu školy v 2. polroku - 
návšteva termálneho kúpaliska v Maďarsku.  

 Slávnostné ukončenie šk. roka - Vojenská zotavovňa Zemplínska šírava.  

  Burza informácií - Humenné ( prezentácia jednotlivých odborov školy).  

 DDS Osadné - zber hračiek a sladkostí pre klientov.  

 Návšteva Domu dôchodcov a Domovu sociálnych služieb v Novej Sedlici. 

 Návšteva žiakov koncentračného tábora v poľskom Osvienčime.  

 Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Bratislava. 

 Zbierka -   Úsmev ako dar.  

 Spolupráca s mestom Snina - prezentácia prác žiakov na Sninskom jarmoku.  

 "Ďeň proti hladu" - podpora akcie.  

 Oslava ,,Dňa demokracie" - trieda baví triedu.  

 Deň múzeí - návšteva Technického múzea v Košiciach.  

 Liga za duševné zdravie - Dni nezábudiek.  

 Liga proti rakovine - Deň narcisov.  
 

Gastronomické akcie 

 Recepcia pre Základnú umeleckú školu. 

 Recepcia pre účastníkov lekárskeho seminára. 

 Zabezpečovanie slávnostných akcií organizovaných školou, mestom a inými. 

 Slávnostná tabuľa s vianočnou tematikou. 

 Slávnostná tabuľa pre rodičov a žiakov školy. 
 

Mediálna propagácia 

 TV Zemplín - reportáže o škole. 

 TV Zemplín - reklamné spoty. 

 TV ALS Snina - reklamné spoty. 

 Sninské noviny a iná regionálna tlač – články zo života školy. 

 Aktualizácia www stránky – píšu žiaci 

Besedy a pracovné stretnutia 

 Ako na trh práce (úrad práce). 

 Ako vstúpiť do školského vzdelávacieho programu. 

 Ako sa správne učiť (výchovný poradca). 

 Vydieranie a šikana (psychológ, zástupca polície). 

 Odbúranie stresu  - CPPPaP. 

 Ako sa pripraviť na konkurz? 

 Moje skúseností s drogou. 

 Nepriaznivé dôsledky fajčenia a alkoholu – beseda. 

  Sladkosti závislosťou – beseda. 

  Nenič svoje múdre telo – beseda. 

 Zdravý životný štýl – beseda. 

 Zdravá škola – beseda. 

  Kým nie je neskoro – beseda. 

 Škola bez alkoholu, drog a cigariet – beseda. 

 Život máš iba raz, tak si ho nepokaz – beseda. 
 

Všetky aktivity sa budú realizovať s pedagogickými zamestnancami školy, žiakmi 

a sociálnymi partnermi. Aktivity sú určené predovšetkým žiakom, učiteľom, rodičom, 

zamestnávateľom a širokej verejnosti. Vítame všetky ďalšie návrhy a možnosti na aktivizáciu 

práce školy. 
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5.  Charakteristika pedagogického zboru 

 

Stabilizovaný pedagogický kolektív vrátane majstrov odborného výcviku a vychovávateľov tvorí 
viac ako 61 zamestnancov, z ktorých niektorí pracujú na čiastočný pracovný úväzok. Všetci učitelia 
spĺňajú požiadavky na odbornú a pedagogickú spôsobilosť. Výchovní poradcovia školy,  riaditeľ a 
zástupcovia majú okrem odbornej a pedagogickej spôsobilosti aj zákonom predpísané vzdelanie 
v oblasti výchovného poradenstva a školského manažmentu.  Škola má aj koordinátora prevencie 
drogových závislostí a ďalších sociálnopatologických javov 

 

6.  Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 

 

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

Uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe. 

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

Príprava pedagogických zamestnancov na tvorbu školského vzdelávacieho programu. 

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

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

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

Príprava pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných  funkcií, napr. triedny učiteľ, 
výchovný poradca, predseda predmetovej komisie, knihovník atď. 

Príprava pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj školského 
systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba štandardov, tvorba pedagogickej 
dokumentácie (pokiaľ bude v platnosti v dobiehajúcich ročníkoch), atď. 
 
Príprava pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi prostriedkami: 
videotechnikou, výpočtovou technikou,  multimédiami a pod. Zhromažďovanie a rozširovanie 
progresívnych skúsenosti z pedagogickej  a riadiacej praxe, podnecovať a rozvíjať tvorivosť 
pedagogických zamestnancov. 
 
Sprostredkúvanie operatívneho a časovo aktuálneho transferu odborných  a metodických informácií 
prostredníctvom efektívneho informačného systému. 

Príprava pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie 

 

  

7. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 

 

 Je účinným nástrojom zabezpečenia harmonickej organizácie celého výchovno-vzdelávacieho 
procesu a ďalších školských aktivít. Naša škola bude využívať štandardné spôsoby hodnotenia: 
formatívne a sumatívne. Formatívne hodnotenie použijeme na zvýšenie kvality výchovy a vzdelávania. 
Sumatívne hodnotenie použijeme na rozhodovanie. Vnútorný systém kontroly by sa mal zameriavať 
hlavne na celkový priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti na škole, na tvorbu školských vzdelávacích 
programov, na dodržiavanie plnenia plánov predmetových komisií, 
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 Na zabezpečenie vyučovania didaktickou technikou a ostatným materiálno-technickým 
vybavením, na hodnotenie žiakov počas vyučovacej hodiny s uplatnením sebahodnotenia žiaka, na 
vystupovanie a rečovú kultúru vyučujúcich, na uplatňovanie didaktických zásad, na mimoškolskú 
činnosť učiteľov, ale aj na kontrolnú činnosť výchovných poradcov, hospodárskeho a ekonomického 
úseku. Na hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov školy použijem tieto metódy: 

 Pozorovanie (hospitácie). 

 Rozhovor. 

 Výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy zadané naraz 
vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a pod). 

 Hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby 
učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod. 

 Hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy. 

 Vzájomné hodnotenie učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“) 

 Hodnotenie učiteľov žiakmi. 
 

8. Dlhodobé projekty 

 

Projekčná činnosť je súčasťou vzdelávacieho procesu. Zaraďovanie projektov rôznych časových dĺžok 
a foriem prebieha v jednotlivých predmetoch aktuálne v závislosti na možnostiach a danom učive. 
Naša škola dlhodobo využíva možnosti rozvojových projektov: 

 Nové trendy vo vzdelávaní manažmentu školy.       

 Globálny etický program – Etika v podnikaní. 

 Projekt ESF – Brána jazykov pre učiteľov otvorená. 

 Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania. 

 Jazykové laboratóriá pre základné a stredné školy.  

 Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc  

 Modelový Európsky parlament 

 Otvorená škola  Desiatimi prstami po celom svete. 

 Projekt Úspešní v škole, kvalitní v živote. 

 Projekt NPOA – Spájame mladých ľudí na východnej hranici SOŠ Snina – Odborná škola 
Vinogradovo Ukrajina 

 Projekt Kurz učiteľov a žiakov v letných a v zimných športoch SOŠ Snina – Odborná škola 
Vinogradovo Ukrajina 

. 

Výstupy z týchto projektov prispejú k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti 
využívania interaktívnych metód vyučovania a zvyšovania počítačovej gramotnosti žiakov a učiteľov.  

Škola bola zapojená aj do projektov financovaných z ESF „Národný projekt ďalšieho vzdelávania 
učiteľov odborných predmetov v oblasti ukončovania štúdia na stredných školách“, ktoré cieľom bola 
príprava učiteľov na tvorbu tém a kritérií hodnotenia sumatívneho hodnotenia žiakov.   

 
 

9. Spolupráca so sociálnymi partnermi 

 

Škola rozvíja všetky formy spolupráce so sociálnymi partnermi a verejnosťou. Predovšetkým sa 
zameriava na pravidelnú komunikáciu so svojími zákazníkmi – žiakmi, ich rodičmi a zamestnávateľmi.   

Spolupráca s rodičmi 

Rodičia sú členmi Rady školy. Všetci sú informovaní o priebehu vzdelávania žiakov na 
triednych schôdzkach a konzultáciami s vyučujúcimi. Majú možnosť sledovať priebežné študijné 
výsledky prostredníctvom internetu. Zároveň sú rodičia informovaní o aktuálnom dianí na škole, 
o pripravovaných akciách prostredníctvom www stránok školy alebo priamo e-mailom. Majú 
k dispozícii aj portfólium žiaka. Cieľom školy je zvýšiť komunikáciu s rodičmi. Sme maximálne otvorení 
všetkým pripomienkam a podnetom zo strany rodičovskej verejnosti. Jednou z hlavných úloh školy 
bude otvorenie spolupráce s rodičmi na školskom vzdelávacom programe.  
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Zamestnávatelia 

Škola aktívne spolupracuje so zmluvnými zamestnaneckými organizáciami. Spolupráca je 
zameraná hlavne na poskytovanie odborného výcviku, materiálno-technické zabezpečenie výchovno-
vzdelávacieho procesu, tematické prednášky, besedy a súťaže, sprostredkovanie rôznych 
zaujímavých exkurzií a výstav. Zástupcovia zamestnávateľov sa zúčastňujú pravidelne na 
zasadaniach Rady školy, pedagogických poradách a aktívne pôsobia v rámci odborného výcviku. 
Väčšina zamestnávateľov zamestnáva aj našich absolventov. 

Iní partneri 

Škola aktívne spolupracuje v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a výchove mimo 
vyučovania s ďalšími partnermi: Domovom dôchodcov v Novej Sedlici, Jednotou dôchodcov na 
Slovensku, s mestom Snina, s policajným zborom v Snine, Vojenskou zotavovňou Zemplínska šírava, 
Regrutačným strediskom Prešov,Úradom práce a rodiny a zriaďovateľom Prešovským samosprávnym 
krajom. Škola spolupracuje aj so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou pri organizovaní 
záverečných skúšok, s priamo riadenými organizáciami MŠ SR, CPPPaP, a pod.     

 
 

10. POPIS VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ÚPLNÉHO  
        STREDNÉHO ODBORNÉHO VZDELANIA PRE    
        ABSOLVENTOV UČEBNÝCH ODBOROV 

 

 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma výchovy a vzdelávania 
Denné štúdium pre absolventov trojročných 
učebných odborov kuchár, cukrár 

Poskytnutý stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie18 

Vyučovací jazyk Štátny jazyk 

Nevyhnutné vstupné požiadavky na 
štúdium 
 

Stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore 
vzdelávania a splnenie podmienok prijímacieho 
konania 

 Spôsob ukončenia štúdia 
 Maturitná skúška 
  

Doklad o získanom stupni vzdelania  Vysvedčenie o maturitnej skúške 

Doklad o získanej kvalifikácii Vysvedčenie o maturitnej skúške 

Možnosti pracovného 
uplatnenia absolventa 

Absolvent nájde uplatnenie podľa profilácie: 
- v remeslách a službách, 
- v súkromných a štátnych podnikoch 
a organizáciách 
- v cestovnom ruchu, hotelierstve, gastronómii, 
- ako radový pracovník, riadiaci pracovník strednej 
úrovne alebo sa môže uplatniť ako súkromný 
podnikateľ 

Možnosti ďalšieho štúdia 

Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého 
alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo 
ďalšie vzdelávacie programy zamerané na 
rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie 

10.1 Popis školského vzdelávacieho programu 

Príprava v školskom vzdelávacom programe SPOLOČNÉ STRAVOVANIE v študijnom odbore 6421 L 
spoločné stravovanie zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Teoretické vyučovanie je 
poväčšine organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou praxe 
v škole a priamo na pracoviskách zamestnávateľov. Dvojročný odbor štúdia je koncipovaný 
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homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre úsek riadenia zariadení spoločného stravovania so 
všeobecným prehľadom o celej oblasti stravovacích služieb a so základnými predpokladmi pre výkon 
obchodno-podnikateľských aktivít.  

Predpokladom pre prijatie do študijného odboru nadstavbového štúdia je úspešné ukončenie 
trojročného učebného odboru príslušného zamerania s výučným listom a zdravotné požiadavky 
uchádzačov o štúdium. Pri prijímaní na štúdium sa hodnotí tiež prospech a správanie počas 
trojročného štúdia, záujem uchádzačov o štúdium a výsledky prijímacieho konania. Konkretizácia 
kritérií na prijímacie skúšky vrátane bodového hodnotenia sú stanovené každoročne.   

Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových 
kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka. Všeobecná zložka vzdelávania 
vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je 
vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho 
odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského 
a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, 
zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy matematiky, chémie, biológie 
a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná 
na oblasť ekonomiky, spoločenskej komunikácie, manažmentu a marketingu v spoločnom stravovaní,  
techniky prevádzky a pod. V rámci praxe žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti na úseku 
podnikateľského myslenia v oblastiach spojených s výrobou, odbytom, skladovaním a ošetrovaním 
tovarov, ubytovacími službami, službami v oblasti cestovného ruchu a vidieckeho turizmu. Veľký dôraz 
sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, 
postojov a hodnotovej orientácie.  

Škola vo výučbovej stratégii uprednostňuje tie vyučovacie metódy, ktoré vedú k harmonizácii 
teoretickej a praktickej prípravy tak pre profesionálny život, ako aj pre život v spoločnosti a medzi 
ľuďmi. Výučba je orientovaná na uplatnenie autodidaktických metód (samostatné učenie a práca) 
hlavne pri riešení problémových úloh, tímovej práci a spolupráci. Uplatňujú sa metódy dialogické 
slovné formou účelovo zameranej diskusií alebo brainstormingu, ktoré naučia žiakov komunikovať 
s druhými ľuďmi na báze ľudskej slušnosti a ohľaduplnosti. Poskytujú žiakom priestor na vytvorenie si 
vlastného názoru založeného na osobnom úsudku. Vedú žiakov k odmietaniu populistických praktík 
a extrémistických názorov. Učia ich chápať zložitosť medziľudských vzťahov a nevyhnutnosť 
tolerancie. Metódy činnostne zameraného vyučovania (praktické práce) sú predovšetkým aplikačného 
a heuristického typu (žiak poznáva reálny život, vytvára si názor na základe vlastného pozorovania 
a objavovania), ktoré im pomáhajú pri praktickom poznávaní reálneho sveta a života. Aj keby boli 
vyučovacie metódy tie najlepšie, nemali by šancu na úspech bez pozitívnej motivácie žiakov, tzn. 
vnútorné potreby žiakov vykonávať konkrétnu činnosť sú tou najdôležitejšou oblasťou výchovno-
vzdelávacieho procesu. Preto naša škola kladie veľký dôraz na motivačné činitele – zaraďovanie hier, 
súťaží, simulačných a situačných metód, riešenie konfliktových situácií, verejné prezentácie prác 
a výrobkov a pod. Uplatňované metódy budú konkretizované na úrovni učebných osnov jednotlivých 
predmetov. Metodické prístupy sú priebežne vyhodnocované a modifikované podľa potrieb a na 
základe skúseností vyučujúcich učiteľov.   

Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na Sládkovičovej 2723/120, Snina. Praktická 
príprava prebieha v 1. a 2. ročníku v školských odborných učebniach pre odbor kuchár a v školskej 
jedálni. 

Kľúčové, všeobecné a odborné kompetencie sú rozvíjané priebežne a spôsob ich realizácie je 
konkretizovaný v učebných osnovách jednotlivých vyučovacích predmetov. Škola bude rozvíjať aj 
kompetencie v rámci pracovného prostredia školy napr. schopnosť autonómneho rozhodovania, 
komunikačné zručnosti, posilňovanie sebaistoty a sebavedomia, schopnosť riešiť problémy a správať 
sa zodpovedne (umiestnime na chodbách schránku dôvery, prostredníctvom ktorej môžu žiaci 
zadávať otázky, vznášať protesty a pripomienky).  

Školský vzdelávací program Stravovacie služby je určený pre uchádzačov s dobrým zdravotným 
stavom. V prípade talentovaných žiakov sa výučba bude organizovať formou individuálnych učebných 
plánov a programov, ktoré sa vypracujú podľa reálnej situácie. Pri práci so žiakmi so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje s ohľadom na doporučenie špeciálnych pedagógov 
a psychológov vo vzťahu na individuálne potreby žiaka, stupeň a typ poruchy, úroveň kompenzácie 
poruchy a možnosti školy. Študijný odbor 6421 L spoločné stravovanie nie je vhodný pre žiakov 
s mentálnym postihnutím, s vážnymi poruchami zraku a sluchu a s vážnym telesným narušením. Pre 
tento odbor sa vyžaduje zdravotný preukaz.  
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Činnosť školy v oblasti spoločenského a kultúrneho života je veľmi bohatá a pestrá nielen pri 
aktivitách súvisiacich s činnosťou školy, ale aj v mimoškolskej oblasti. Žiaci svoje odborné vedomosti 
a zručnosti budú prezentovať na mnohých gastronomických akciách, ktoré organizujú súkromní 
podnikatelia, hotely a veľké gastronomické firmy. Týchto aktivít sa zúčastnia aj učitelia všeobecných 
a odborných predmetov vo funkcii pedagogického dozoru. Samostatnosť, húževnatosť a pracovitosť 
našich žiakov bude ocenená tak zo strany školy, ako zo strany zamestnávateľov. Veľké množstvo 
záujmových krúžkov (jazykové, športové, informatické a iné) ponúkajú našim žiakom efektívne 
využívať svoj voľný čas.  

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

10.2 Základné údaje o štúdiu 

Kód a názov študijného odboru: 6421 L spoločné  stravovanie 

 

Dĺžka štúdia: 2 roky 

 
 

Forma výchovy a vzdelávania: 
 

 
Denné štúdium pre absolventov trojročných 
učebných odborov 

Poskytnutý stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie18 

 Vyučovací jazyk: 
 
 

 
Štátny jazyk/Jazyk národnostných menšín a etnických skupín 

 

Nevyhnutné vstupné 
požiadavky na štúdium: 

 
Stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore 
vzdelávania a splnenie podmienok prijímacieho konani 

Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška 

Doklad o získanom stupni 

vzdelania: 
 Vysvedčenie o maturitnej skúške 

 Doklad o získanej kvalifikácii: Vysvedčenie o maturitnej skúške 

Možnosti pracovného 

uplatnenia absolventa: 
Absolvent nájde uplatnenie podľa profilácie: 
- v remeslách a službách, 
- v súkromných a štátnych podnikoch 
a organizáciách 
- v cestovnom ruchu, hotelierstve, gastronómii, 
- ako radový pracovník, riadiaci pracovník strednej 
úrovne alebo sa môže uplatniť ako súkromný 
podnikateľ 

Možnosti ďalšieho štúdia: Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého 
alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo 
ďalšie vzdelávacie programy zamerané na 
rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie. 



Školský vzdelávací program - 6421 L spoločné stravovanie, SOŠ Snina 
 

19 

 

10.3 Organizácia výučby 

Príprava v školskom vzdelávacom programe SPOLOČNÉ STRAVOVANIE v študijnom odbore 6421 L 
spoločné stravovanie  zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Výučba je organizovaná v  
cykloch – v týždni sa striedajú štyri dni teoretického vyučovania a jeden deň praxe.  

Teoretické vyučovanie je poväčšine organizované v priestoroch školy na Sládkovičovej 2723/120, 
Snina.  Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov 
učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú 
komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa 
v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú 
s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania 
a protokolu. Osvojujú si základy matematiky, chémie, biológie a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre 
výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť ekonomiky, spoločenskej 
komunikácie, manažmentu a marketingu v spoločnom stravovaní, techniky prevádzky a pod. V rámci 
praxe žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti na úseku podnikateľského myslenia v oblastiach 
spojených s výrobou, odbytom, skladovaním a ošetrovaním tovarov, ubytovacími službami, službami 
v oblasti cestovného ruchu a vidieckeho turizmu. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na 
formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.  

Praktické vyučovanie je organizované formou praxe  v škole a v školskej jedálni. Odborné zručnosti 
žiaci získavajú pri rôznych spoločenských akciách,  pri komerčných objednávkach alebo v rámci 
školských akcií. Tieto vyučovacie aktivity prebiehajú pod dozorom učiteľa alebo majstra odborného 
výcviku. Žiaci majú možnosť vyskúšať svoje teoretické a praktické zručnosti priamo v styku s klientmi  
v škole pri organizovaní svadieb, stužkových slávnosti alebo osláv organizovaných strednou odbornou 
školou. Takéto podujatia sú pre žiakov veľmi lákavé, motivujúce a inšpirujúce. Plánujeme realizovať 
spoločenské akcie pri príležitosti organizovania rôznych domácich a zahraničných aktivít, sympózií a  
športových stretnutia spoločenských akcií Domova dôchodcov v Novej Sedlici.   

Dvojročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre úsek 
podnikateľského myslenia v oblastiach spojených s výrobou, odbytom, skladovaním a ošetrovaním 
tovarov, ubytovacími službami, službami v oblasti cestovného ruchu a vidieckeho turizmu so 
všeobecným prehľadom o celej oblasti stravovacích služieb a so základnými predpokladmi pre výkon 
obchodno-podnikateľských aktivít.  

Študijný odbor 6421 L spoločné stravovanie  integruje teoretické a praktické vyučovanie. V 1. ročníku 
dominujú vyučovacie predmety všeobecného zamerania. Prax  je v 1. ročníku  zameraná  na prácu vo 
výrobnom a odbytovom stredisku. V 2. ročníku je prax zameraná na osvojovanie praktických zručnosti 
v skladovacom a ubytovacom stredisku i v oblasti ostatnej obchodnej činnosti.  

Dôvodom takejto organizácie je skutočnosť,  aby si žiaci precvičili a vyskúšali aj také zručnosti, 
situácie a javy, ktoré sa vyskytujú v bežnej praxi.  Tieto vyučovacie aktivity prebiehajú pod dozorom 
učiteľa alebo majstra odborného výcviku.  

Maturitná skúška sa koná v súlade s platnými predpismi a pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ 
SR.  

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

10.4 Zdravotné požiadavky na uchádzača 
 

Do študijného odboru môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť na prihláške potvdil  
všeobecný lekár. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie 
všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor 

10.5 Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci 

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

Priestory pre výučbu musia zodpovedať svojimi podmienkami požiadavkám stanovených 
v zdravotníckych predpisoch (hygienické požiadavky na priestory, prevádzka školských zariadení, 
bezpečná prevádzka, používanie strojov, prístrojov a pod.). Nácvik a precvičovanie činností musí byť 
v súlade s požiadavkami, ktoré upravujú prácu pre mladistvých (napr. Zákonník práce) a v súlade 
s podmienkami, podľa ktorých môžu mladiství vykonávať zakázané práce z dôvodu prípravy na 
povolanie. Základnými podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa rozumie: 

 dôkladne a preukázané oboznámenie žiakov s predpismi o BOZP, protipožiarnymi predpismi 
a s technologickými postupmi, 

 používanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipožiarnym 
predpisom, 

 používanie ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov, 

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

 práca pod dozorom si vyžaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej dozorom, ktorá 
dohliada na dodržiavanie BOZP a pracovného postupu. Táto osoba musí zrakovo obsiahnuť 
všetky pracovné miesta tak, aby mohla bezpečne zasiahnuť v prípade porušenia BOZP, 

 práca pod dohľadom si vyžaduje prítomnosť osoby poverenej dohľadom kontrolovať 
pracoviská pred začatím práce a pokiaľ nemôže zrakovo všetky pracoviská obsiahnuť, 
v priebehu práce ich obchádza a kontroluje.  

Stanovením príslušného stupňa dozoru je poverený pedagogický zamestnanec školy alebo 
zamestnanec školskej jedálne v závislosti od charakteru práce, podmienok a tematického celku 
výučby.  

 

Pri nástupe žiaka na štúdium sa vyžaduje: 

1. Pracovné oblečenie 

 Biele tričko (košeľa) 

 Biele nohavice 

 Biele ponožky 

 Zdravotné topánky (nie vsuvky) 

 Biela pokrývka hlavy (šatka, čiapka, lodička) 
 

2. Zdravotný preukaz pre prácu s potravinami 

Zakazuje sa nosenie „pírsingu“. Prax budú žiaci vykonávať na určených pracoviskách aj v čase 
školských prázdnin, prípadne v sobotu a v nedeľu podľa potreby a záujmu žiakov.  

 

11. PROFIL ABSOLVENTA ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6421 L  
          SPOLOČNÉ STRAVOVANIE 

 

 
Názov a adresa školy Stredná odborná škola  

Sládkovičova 2723/120, 069027 Snina 

Názov školského vzdelávacieho programu SPOLOČNÉ STRAVOVANIE 

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

Kód a názov študijného odboru 6421 L spoločné stravovanie 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia  denná 
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11.1 Charakteristika absolventa 

 
Cieľom vzdelávacieho programu skupiny odborov 63 Ekonomika a organizácia,obchod a služby I a 64 
Ekonomika a organizácia, obchod a služby II je pripraviť absolventov, ktorí budú schopní uplatniť sa 
vo svojich povolaniach so všeobecnovzdelávacím základom a odbornými teoretickými vedomosťami a 
praktickými zručnosťami aplikovateľnými v praxi s prirodzenou profesionálnou hrdosťou. Absolventi 
získajú schopnosť komunikovať minimálne v jednom cudzom jazyku, riešiť problémové úlohy a 
pracovať v skupine. Aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti a zručnosti priebežne 
aktualizovať podľa potrieb a požiadaviek trhu práce. Budú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú 
prácu a za prácu ostatných. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získajú zručnosti pri práci s 
informačnými a komunikačnými technológiami. Naučia sa efektívne využívať informačné a 
komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci. Odborné vzdelávanie v skupine 
odborov ekonomika a organizácia, obchod a služby je dôležitou súčasťou stredoškolského odborného 
vzdelávania. Jeho charakteristickou črtou je široko koncipovaná odborná orientácia. Vzdelávanie 
pripravuje absolventov pre uplatnenie sa vo výrobných podnikoch, v obchode, cestovnom ruchu, 
gastronómi hotelierstve, v prevádzkových službách, osobných službách, beauty službách a v ďalších 
službách podľa ich profilácie. Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje týmito 
kompetenciami 

11.2 Kľúčové kompetencie 
 

V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie 21 
ŠVP vymedzil nasledovné kľúčové kompetencie:  

 
a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 

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

- logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 

- porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, 
  morálne zásady, vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom 
  existuje, 
- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti, 
- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností, 
- vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia, 
- popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby, 
- definovať svoje ciele a prognózy, 
- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie 
 

b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné    
     technológie, komunikovať v materinskom a cudzom jazyku 
  
Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej na 
vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer  života, sebazdokonaľovanie a 
zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, 
aktualizovania a udržovania potrebnej základnej úrovne jazykových schopností, informačných a 
komunikačných zručností. Od žiaka sa vyžaduje efektívne využívať písaný a hovorený materinský a 
cudzí jazyk, disponovať s čitateľskou a matematickou gramotnosťou a prehodnocovať základné 
zručnosti 
 
Absolvent má: 

- vyjadrovať sa správne v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 
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- vyjadrovať sa spoľahlivo v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 
- riešiť matematické príklady a rôzne situácie, 
- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje, 
- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, 
- hodnotiť kriticky získané informácie, 
- formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy, 
- overovať a interpretovať získané údaje, 
- pracovať s elektronickou poštou, 
- pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami 
 

c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách  

 
Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových typov spolupráce. 
Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa 
nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiak musí byť schopný učiť sa, nažívať a pracovať nielen 
ako jednotlivci, ale v sociálne vyváženej skupine. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných 
vedomostí, sociálnych zručnosti, interkulturálnych kompetencií, postojov a hodnotovej 
orientáciiumožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a 
získané poznatky využívať v osobnom živote a povolaní. 
 
Absolvent má: 
 - prejaviť empatiu a sebareflexiu, 
- vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu, 
- motivovať pozitívne seba a druhých, 
- ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie), 
- stanoviť priority cieľov, 
- predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre ostatných členov   
   tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť, 
- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje, 
- diskutovať konštruktívne, aktívne predkladať progresívne návrhy a pozorne počúvať druhých, 
- budovať a organizovať vyrovnanú a udržateľnú spoluprácu, 
- uzatvárať jasné dohody, 
- rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností, 
- analyzovať hranice problému, 
- identifikovať oblasť dohody a rozporu, 
- určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom kontexte   
  aj v dlhodobejších súvislostiach, kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia, 
- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, 
- pracovať samostatne a riadiť práce v menšom kolektíve - určovať vážne nedostatky a kvality vo               
   vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste, 
- predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy  
  druhých, 
- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom,  
   nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe 

 

11.3 Odborné kompetencie 

 
Absolvent  má: 
- charakterizovať podstatu ekonomickej činnosti, ktorej cieľom je výroba, 
 rozdeľovanie, výmena a spotreba materiálnych i nemateriálnych statkov 
 a služieb, 
- vysvetliť podstatu správneho životného štýlu človeka, 
- popísať zásady bezpečnosti a hygieny práce, ochrany pred požiarom a ochrany 
životného prostredia, 
- zhodnotiť funkčné súvislosti medzi geografickým prostredím, človekom 
a spoločnosťou. 
 Požadované zručnosti 

 Absolvent vie: 
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- aplikovať v praxi etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania 
  a vystupovania, 
- pracovať s odbornou literatúrou, 
- nakladať s materiálom, energiou, odpadom, vodou a inými látkami 
  ekonomicky a s ohľadom na životné prostredie, 
- hospodáriť s pracovnými prostriedkami so snahou dosiahnuť efektívny 
  ekonomický výsledok, 
- aplikovať estetické hľadiská v praxi, 
- aplikovať návyky z oblasti osobnej a prevádzkovej hygieny, bezpečnosti 
  a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia, 
- získať informácie o všeobecných ľudských právach 

 
Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 
  Absolvent sa vyznačuje: 
- empatiou, toleranciou, 
- vytrvalosťou, flexibilitou, 
- kreativitou, komunikatívnosťou, 
- spoľahlivosťou, presnosťou, sebadisciplínou, 
- diskrétnosťou a zodpovednosťou, 
- iniciatívnosťou, adaptabilnosťou 
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12. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6421 L SPOLOČNÉ STRAVOVANIE 

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP 
 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723, 069 27 Snina 

Názov ŠkVP SPOLOČNÉ STRAVOVANIE 

Kód a názov  ŠVP 64 EKONOMIKA ORGANIZÁCIA 

Kód a názov študijného 
odboru 

6421 L spoločné stravovanie 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 2 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 

Jazyk a komunikácia 12 Všeobecné vzdelávanie – povinné 
predmety 

33  

Verbálne vyjadrovanie  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Slovenský jazyk a literatúra 

 
 
 
 
 
 
 

6 

 

Písomné vyjadrovanie 

Štylistika 

Jazykové prostriedky a náuka o jazyku 

Práca s textom a získavanie informácií 

Literatúra v živote človeka 

Staroveká a stredoveká literatúra 

Humanizmus a renesancia 

Barok 

Novodobá slovenská literatúra 

Literárny realizmus a literárna moderna 

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

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

Počúvanie s porozumením  
 

Cudzí jazyk (anglický jazyk,  
nemecký jazyk,  

 
 

 
 Čítanie s porozumením 
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Písomný prejav  ruský jazyk) 
 

6  

 
 
 
Ústny prejav 

Konverzácia v cudzom jazyku 
3 3 

Človek a spoločnosť  2    

Občan a štát  Dejepis 1  

Filozofický exkurz  Občianska náuka 1  

Človek a príroda 1    

Človek a životné prostredie  Biológia 2 2 

Elektrické a magnetické javy  

Chémia 4 3 Svetlo a žiarenie 

Formy a príčiny mechanického pohybu 

Matematika a práca s informáciami 6    

Čísla, premenná a počtové výkony s čílami  
 
 
 

 
Matematika 

 
 
 

4 

 
 
 
 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 

Geometria a meranie 

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika  

Logika, dôvodenie, dôkazy 

  Informatika 4 2 

Zdravie a pohyb 2    

Ľudský organizmus ako celok z hľadiska stavby a f  
 
 
 

 
 
 

Telesná a športová výchova 

 
 
 

2 

 

Vplyv telesnej výchovy a športu na somatický, funkčný a zdravotný stav 
človeka 

Kondičná príprava a všestranne rozvíjajúce cvičenia a pohybové hry, 
športový tréning 

Základy techniky a taktiky vybraných športových odvetví, odborná 
terminológia, pravidlá 

Regenerácia, kompenzácia 

Poradové cvičenia 

Hygiena a bezpečnosť pri telesnej výchove a športe, základy prvej pomoci 

Šport a pobyt v prírode 

Teoretické vzdelanie 15 Odborné vzdelávanie – povinné 
predmety 

24  

Ekonomika 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ekonomika 3  

Manažment v spoločnom stravovaní 4  

Technik prevádzky 4 2 

Marketing 1 1 

Účtovníctvo a štatistika 4 4 

Právna náuka 1 1 

Regionálna gastronómia 1 1 

Hotelové služby 1 1 
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Komunikácia 
 
 
Technické a technologické vzdelanie 

 Cestovný ruch  
 

2 
2 

Hospodárske výpočty 
2 

2 

Praktická príprava 8    

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

 

Prax 12 4 

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

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

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

Nácvik komunikácie so zákazníkom a spoločenského vystupovania  

Administratívne práce v prevádzke 

Simulácia činností spojených so zakladaním vlastnej prevádzky 12  68  

CELKOM 68 Teoretická príprava 3 hodiny  

  Praktický výcvik 18 hodín  
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Stredná odborná škola Snina Sládkovičova 2723/120 

Názov ŠkVP SPOLOČNÉ STRAVOVANIE 

Kód a názov ŠVP 64 EKONOMIKA, ORGANIZÁCIA 

Kód a názov študijného odboru 6424 L SPOLOČNÉ STRAVOVANIE 

Stupeň vzdelávania úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia Denná 

Druh školy Štátna 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí 

Počet týždenných vyučovacích hodín 
v ročníku 

Celkový 
počet hodín 
za štúdium 

1. 2. spolu 

1038 
VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 16 17 33 

Jazyk a komunikácia 

 slovenský jazyk a literatúra 

 prvý cudzí jazyk 

 konverzácie z cudzieho jazyka 

 
3 
3 

1 (0+1) 

3 
3 

2 (0+2) 

6 
6 

3 (0+3) 

 
189 
189 
93 

Človek a spoločnosť 

 dejepis 

 občianska náuka 

1 
0 

0 
1 

1 
1 

 
33 
30 

Človek a príroda 

 chémia 

 biológia 

2 (1+1) 
1 (0+1) 

2 (0+2) 
1 (0+1) 

4 (1+3) 
2 (0+2) 

 
126 
63 

Matematika a práca s informáciami 

 matematika 

 informatika 

2 
2 (1+1) 

2 
2 (1+1) 

4 
4 (2+2) 

 
126 
126 

Zdravie a pohyb 

 telesná a športová výchova 
1 1 2 

 
63 

 
ODBORNÉ VZDELÁVANIE 

18 17 35 1104 

Teoretické vzdelanie     

 ekonomika 2 1 3 96 

 účtovníctvo a štatistika 2 (0+2) 2 (0+2) 4 (0+4) 126 

 technika prevádzky 2 2 4 126 

 manažment v spoločnom stravovaní 2 2 4 126 

 marketing 1 0 1 33 

 právna náuka 1 0 1 33 

 hotelové služby 1 (0+1) 0 1 (0+1) 33 

 cestovný ruch 0 2 (0+2) 2 (0+2) 60 

 hospodárske výpočty 1 (0+1) 1 (0+1) 2 (0+2) 63 

 regionálna gastronómia 0 1 (0+1) 1 (0+1) 30 

Praktická príprava     

 prax 6 (4+2) 6 (4+2) 12 (8+4) 378 

Spolu 34 34 68 2142 
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Prehľad využitia týždňov    

Činnosť 1. ročník 2. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 30 

Maturitná skúška  - 2 

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

6 4 

Účasť na odborných akciách 1 1 

Spolu týždňov 40 37 

 

 

Poznámky k učebnému plánu:  

 
1. Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy podľa potrieb odboru štúdia. 

 
2. Predmet telesná výchova možno vyučovať 1 hodinu týždenne aj v popoludňajších hodinách 

a spájať do viachodinových celkov. 
 

3. Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie požadovaných 
praktických zručností a činností formou cvičení (v laboratóriách, dielňach, odborných učebniach, 
cvičných firmách a pod.) a odbornej praxe. Na cvičeniach a odbornej praxi sa môžu žiaci deliť do 
skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky 
podľa platných predpisov. Počet žiakov na jedného majstra odbornej praxe je stanovený  platnou 
legislatívou.   

 
4. Odbornú prax môžu žiaci absolvovať aj v zahraničí. 

 
5. Žiaci v každom ročníku môžu absolvovať exkurzie (1 až 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie, 

upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou 
výchovno-vzdelávacieho procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac 
súvisí s obsahom exkurzie.  
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Tabuľka vzťahu kľúčových kompetencií k obsahu vzdelávania 

 

 

Prehľad kľúčových 
kompetencií 

 
 

Komunikatívne 
a sociálno interakčné 

spôsobilosti 

Interpersonálne 
a intrapersonálne 

spôsobilosti 

Schopnosti tvorivo 
riešiť problémy 

Prehľad názov redmetov    

Všeobecné vzdelávanie    

Slovenský jazyk a literatúra    

cudzí jazyk    

konverzácie z cudzieho 
jazyka 

   

dejepis     

občianská náuka    

chémia    

biológia     

matematika    

informatika    

telesná výchovy    

Odborné vzdelávanie    

ekonomika    

účtovníctvo a štatistika    

technika  prevádzky    

manažment v spoločnom 
stravovaní  

   

marketing    

právna náuka    

hotelové služby    

cestovný ruch    

hospodárske výpočty    

regionálna gastronómia    

prax     

Kľúčové kompetencie predstavujú spoločne uplatňované zásady a pravidlá pri vybraných postupoch, 
metódach a formách práce, pri organizovaní rôznych slávnostných alebo výnimočných príležitostí, akcií alebo 
 aktivít, mali by podporovať a rozvíjať aktivitu, tvorivosť, zručnosť, učenie žiaka. Výchovné a vzdelávacie 
stratégie (ďalej len „VVS“) nie sú formulované ako ciele, konkrétne metódy, postupy, pokyny alebo 
predpokladané výsledky žiakov, ale predstavujú spoločný postup, prostredníctvom ktorého by učitelia doviedli 
žiakov k vytváraniu alebo ďalšiemu rozvoju kľúčových kompetencií.  
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VVS sú v našom školskom vzdelávacom programe stanovené pre každý vyučovací predmet a pre vybrané 
kľúčové kompetencie tak, ako to ukazuje tabuľka. Táto stratégia bola odsúhlasená všetkými predmetovými 
komisiami na škole.   
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13. Učebné osnovy všeobecno-vzdelávacích predmetov 

 

Názov a adresa školy Stredná odborná škola  
Sládkovičova 2723/120, Snina 

Názov školského vzdelávacieho programu Spoločné stravovanie 

Kód a názov ŠVP 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II 
6421 L spoločné stravovanie 
64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 
Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky dňa 7. februára 2013 
pod číslom 2013-762/1889:23-925 s účinnosťou od 
1.9.2013 

Kód a názov študijného odboru 6421 L spoločné stravovanie 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 2 roky 
Forma štúdia  denná 

 

 

Názov predmetu 
SLOVENSKÝ JAZYK A  LITERATÚRA

1 

Časový rozsah výučby 
 

3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov učebného odboru 6426 L vlasová kozmetika 
6421 L spoločné stravovanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu    
    

Vzdelávací program zo slovenského jazyka a literatúry je spracovaný na základe štátneho 
vzdelávacieho programu s dotáciou 3 hodiny týždenne. Predmet slovenský jazyk a literatúra ako súčasť 
vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia je zameraný na rozvoj komunikačných schopností žiakov 
v materinskom jazyku, osvojenie si správneho pravopisu a gramatiky v ústnej a písanej podobe a získavanie 
čitateľských zručností. 

V predmete slovenský jazyk a literatúra sa do popredia kladie rozvoj komunikačných schopností 
žiakov. Zdôrazňuje sa chápanie jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, čoho výrazom je 
preferovanie rozvoja komunikačných kompetencií v rámci komunikačno-zážitkového modelu  vyučovania 
slovenského jazyka a literatúry. Obsah predmetu sa zredukoval v prospech aktivít žiakov, ktorí majú v čo 
najväčšom rozsahu interpretačno -hodnotiacim spôsobom pracovať s jazykovými komunikátmi. Najväčší 
akcent sa kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, 
schopnosť argumentovať ap. Analýza a interpretácia jazykových prejavov poskytne žiakom priestor na 
sebauvedomenie: dá šancu objaviť a následne prejaviť pozitívny vzťah k sebe a iným, nadobudnúť primeranú 
sebadôveru, schopnosť dokázať hodnotiť svoje prednosti i nedostatky, umožní dokázať vyjadrovať svoje 
pocity a hodnotiť svoj vlastný citový stav, dokázať hodnotiť svoje správanie a jeho dôsledky, úspešne sa 
uplatniť v súkromnom živote a na trhu práce. 

Vyučovanie literárnej výchovy smeruje k nadobudnutiu vzťahu k slovesným umeleckým dielam, k 
vlastným čitateľským zážitkom, k rozvíjaniu pozitívneho vzťahu žiakov k literatúre a k ďalším druhom umenia. 

V predmete slovenský jazyk a literatúra sa rozvíjajú kľúčové kompetencie: počúvanie, komunikácia 
(hovorenie), čítanie, písanie – s porozumením 

Vyučovací predmet pozostáva z 3 kompatibilných zložiek: jazyk, sloh a literatúra. 
Obsah učiva SJL   je v jednotlivých ročníkoch usporiadaný do tematických celkov: 
I. Zvuková rovina jazyka a pravopis 
II.  Významová/lexikálna rovina 
III.  Tvarová/morfologická rovina jazyka 
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IV.  Syntaktická/skladobná rovina 
V. Sloh 

Obsah učiva L  je rozdelený do tematických celkov v rámci jednotlivých modulov, ktoré zohľadňujú nie 
literárnohistorický aspekt usporiadania učiva, ale aspekt literárno-druhový a žánrový. Namiesto faktografickej 
orientácie je obsah zameraný na analyticko-interpretačné činnosti. Obsah literárnej výchovy sa 
v najvšeobecnejšom zmysle orientuje na dve činnosti: recepciu a tvorbu. 
  

Učivo predmetu využíva vedomosti z cudzích jazykov, dejepisu, náuky o spoločnosti, ekonomiky, 
geografie, etiky, filozofie a psychológie. Vzhľadom k vedecko – technickému pokroku v súčasnosti dotvára 
výučbu slovenského jazyka aj prepojenie na technické smery, najmä informatiku, ktorej nosným pilierom je 
možnosť využitia informačno- technologických postupov v danom predmete. 

Proces vyučovania predmetu prebieha v triede slovenského jazyka, kde sa nachádza interaktívna 
tabuľa a je k dispozícii 8 počítačov. Trieda sa nedelí na skupiny.  Keďže poznatky žiak neprijíma hotové, 
proces systematizácie a upevňovania získaných vedomostí sa je možný v pracovných skupinách, čo prispieva 
k rozvoju sociálnych väzieb žiaka a k rozvoju schopnosti kooperácie. 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 Cieľom vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra v študijnom odboroch je zabezpečenie 
kontinuálnej vzostupnosti literárneho a jazykového vzdelania so sústredením sa na dosiahnutie týchto 
poznatkov:  

Všeobecné ciele predmetu:  

 nadobúdať a rozvíjať pozitívny vzťah k materinskému jazyku a pochopiť jeho potenciálne zdroje pre svoje  
     osobné a kultúrne bohatstvo,  

v rámci jednotlivých sociálnych  
    prostredí,  

ostredníctvom významu jazyka pre  
    národnú kultúru,  

– písať, počúvať, hovoriť,  

si zdokonaľovať čitateľskú gramotnosť, a to tak ako pri vecnom, tak aj umeleckom texte.  
 

Špecifické ciele predmetu: 

Literárna zložka predmetu 

 umelecké dielo demonštrovať ako autorov model sveta 

 vcítiť sa do vnútorného života literárnych postáv 

 akceptovať skupinové hodnoty, formulovať vlastný názor a obhájiť ho  

 prehlbovať a rozvíjať úroveň čitateľského obrazného zovšeobecňovania a obraznej konkretizácie  pri 

interpretácii diel 

 rozvíjať vzťah k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským zážitkom, formovať pozitívny 
vzťah k literatúre a k ďalším druhom umenia vychádzajúcich z umeleckých textov.  

 

Jazyková zložka predmetu 

 

 zvoliť komunikatívnu stratégiu adekvátnu komunikačnému zámeru, podmienkam a normám 
komunikácie 
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 používať vhodné jazykové prostriedky (zvukové, verbálne, neverbálne, rečová etika) a reagovať na 
vopred nenacvičenú situáciu 

 vyjadrovať vhodným spôsobom svoj úmysel, prezentovať sám seba, podávať a získavať ústne alebo 
písomne požadovanú alebo potrebnú informáciu všeobecného alebo odborného charakteru 

 zapájať sa do diskusie, obhajovať svoj názor, pohotovo reagovať na nepredvídané situácie (otázka, 
rozhovor, anketa), uplatňovať verbálne a neverbálne prostriedky, spoločenskú a rečovú etiku 

 používať postupy a jazykové prostriedky (zvukové, lexikálne, gramatické) administratívneho a 
hovorového štýlu 

 v ústnom a písomnom prejave dodržiavať  jazykové  normy, výstižné, logické a jazykovo správne a 
bohaté vyjadrovanie 

 získať informácie z prečítaného a vypočutého textu, dokázať text zaradiť do niektorých z funkčných 
štýlov 

 vedieť spracovať výpisky z textu a dokázať ho primerane reprodukovať a interpretovať 
 uvádzať správne bibliografické údaje a citáty 
 odlíšiť jednotlivé slovné druhy v texte a uplatňovať gramatické kategórie slovných druhov pri tvorbe 

viet a textov 
 v texte odlíšiť plnovýznamové slovné druhy od neplnovýznamových. 
 v texte odlíšiť plnovýznamové slovesá od neplnovýznamových. 
 vysvetliť funkciu vetných členov vo vete. 
 odlišovať jednoduchú vetu od súvetia  
 pri organizácii myšlienok vo vlastných jazykových prejavoch dodržiavať nadväznosť myšlienok 
 vytvoriť názov textu, rozčleniť text na odseky a na úvod, jadro a záver. 
 uplatňovať vo vlastných jazykových prejavoch správny slovosled 

Kľúčové kompetencie predmetu 

 Vo vyučovacom predmete slovenský jazyk a literatúra využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú:    

Literárna zložka: 

 Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti  

 Zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť.  

 Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi.  

 Na základe indukcie a zovšeobecnenia odvodiť charakteristiky (definície) nových javov.  

 Usporiadať známe javy do tried a systémov.  

 Aplikovať literárnovedné vedomosti na literárne texty aj na štrukturálne odlišné literárne texty    
 Analytické a interpretačné zručnosti  

 Odlíšiť medzi sebou epické, lyrické a dramatické texty.  

 Extrahovať a lineárne reprodukovať dejovú líniu epického diela.  

 Odlíšiť dejový a významový plán umeleckého diela, resp. identifikovať neprítomnosť významového 
plánu v diele.  

 Chápať umelecké dielo ako štylizovanú autorskú výpoveď o svete.  

 Analyzovať literárny text po štylisticko-lexikálnej a kompozičnej stránke a určiť funkciu týchto prvkov 
pre dejový a významový plán diela.  

 Hodnotiť dielo z vlastného stanoviska a v súčasnom kontexte.  

 Vo forme diskusného príspevku alebo referátu napísať/verejne predniesť ucelenú analýzu, 
interpretáciu a hodnotenie umeleckého diela.  
 

 Tvorivé zručnosti  

 Zhustiť dej epického (básnického, prozaického alebo dramatického) diela.  

 Samostatne napísať básnický text, poviedku  alebo iný kratší text primerane náročného žánru.  
 
Jazyková zložka: 
 
 Analytické a syntetické zručnosti  

 Odlíšiť medzi sebou umelecký a vecný text.  

 Odlíšiť medzi sebou texty z hľadiska jazykového štýlu, slohových postupov a žánrov.  
 



Školský vzdelávací program - 6421 L spoločné stravovanie, SOŠ Snina 
 

34 

 

 
 

 Tvorivé zručnosti  

 Vytvoriť vlastný text na základe dodržania stanoveného žánru (slohového postupu, jazykového štýlu).  

  Ústne prezentovať vlastný text.  

  Samostatne napísať krátky príbeh (vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh).  

  Porozprávať príbeh na danú tému (podľa názvu, obrázkov atď.) s použitím priamej reči.  

  Dokončiť rozprávanie alebo neukončené prozaické dielo.  
  

 Informačné zručnosti  

  Používať jazykové slovníky a korigovať podľa nich vlastné texty.  

  Vyhľadávať, spracúvať a používať informácie z literárnych prameňov.  
 

 Komunikačné zručnosti  

  Adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu.  

 Neverbálne sa vyjadrovať a chápať neverbálnu komunikáciu.  

 Verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor. 

 
Prierezové témy 

 
Osobnostný a sociálny rozvoj– jazykové štýly, slovná zásoba, učenie sa,  jazykovedné slovníky, súkromný 
list, administratívny štýl, práca s literárnym textom  
Environmentálna výchova– spoluhlásky, neživotné podstatné mená, neohybné slovné druhy  
Mediálna výchova– diskusný príspevok, informačný slohový postup, dramatické umenie  
Ochrana života a zdravia–  umelecké texty – Gavlovič: Valaská škola  
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti– vybrané literárne dielo alebo autor  
 

  

Stratégie vyučovania 

    Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

 
 

Literárna teória 

 
 
 
 

 
Informačnoreceptívna – výklad 
Reproduktívna - rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh   

Frontálna výučba  
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov  
Práca s knihou  
Demonštrácia a pozorovanie 

 
 
 

Krátka epická próza 

 
 
 
 

 
Informačnoreceptívna - výklad 
Reproduktívna - riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie   
úloh 

 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou  
Demonštrácia a pozorovanie 

 
 
Veľká epická próza 
 
 
 
 
 

 
Informačnoreceptívna - výklad 
Reproduktívna -  rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie   
úloh 

 
Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou  
Výpisok a výstrižok 
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Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

 
 

Lyrická poézia 

 
 

 

Informačnoreceptívna - výklad 
Reproduktívna - riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie   
Úloh 
 

 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou  
Demonštrácia a pozorovanie 

 
 
 
Epická poézia 

 

Informačnoreceptívna - výklad 
Reproduktívna - riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie   
Úloh 
 

 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou  
Demonštrácia a pozorovanie 

 
 
Všeobecné otázky 
dramatickej literatúry 

 

Informačnoreceptívna - výklad 
Reproduktívna - riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie   
Úloh 
 

 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou  
Demonštrácia a pozorovanie 

 
 
 
Práca s informáciami 

 
Informačnoreceptívna - výklad 
Reproduktívna - riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie   
Úloh 
 

 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou  
Demonštrácia a pozorovanie 

 
 

Zvuková a lexikálna rovina 
jazyka 

 

Informačnoreceptívna - výklad 
Reproduktívna - riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie   
Úloh 
 

 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou  
Demonštrácia a pozorovanie 

 
 
 

Sloh 

I 
Informačnoreceptívna - výklad 
Reproduktívna - riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie   
Úloh 
 

 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 

 
 
 

Morfologická rovina jazyka 

 
Informačnoreceptívna - výklad 
Reproduktívna - riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie   
Úloh 
 

 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 

 
 
 

Syntaktická rovina jazyka 

 
Informačnoreceptívna - výklad 
Reproduktívna - riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie   
Úloh 
 

 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a pozorovanie  
Individuálna práca žiakov 
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Kontrolné písomné práce  
Kontrolné diktáty 

 
Informačnoreceptívna - výklad 
Reproduktívna - riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie   
Úloh 
 

 
 
 

 Práca s PSP 

 

 

 

Učebné zdroje 

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

 

Názov tematického celku Odborná literatúra   Didaktická    
    technika 

     Materiálne 
     výučbové  
   prostriedky 

   Ďalšie  
   zdroje 

 

 
 
 
 
 
 

Práca s informáciami 

 

CALTÍKOVÁ, M.: Slovenský 
jazyk pre stredné školy. 
Učebnica. Bratislava: Orbis 
Pictus Istropolitana, 2010. 
ISBN 978-80-8120-045-8 
KAČALA, J.: Spisovná  
slovenčina v 20. storočí.  
Bratislava: VEDA, 1998 

 

Tabuľa 
 Videotechnika  
 tabuľa  
  

 
 

Učebnice 
 
 
Texty 
 
 

 
  
 

Knižnica  

 
 
Sloh a komunikácia 

CALTÍKOVÁ, M.: Slovenský 
jazyk pre stredné školy. 
Cvičebnica. Bratislava: Orbis 
Pictus Istropolitana, 2009. 
ISBN 978-80-7158-964-8 

 
PC 
Tabuľa 

 

Učebnice 
 
 
Texty 
 

 
 

Knižnica 

 
 

Zvuková a lexikálna 
rovina jazyka 

 
 

Findra, J.: Štylistika  
slovenčiny. Martin:  
OSVETA, 2004.  
Mistrík, J.: Gramatika  
slovenčiny. Bratislava: 
SPN, 2003.  

 
PC 
Tabuľa 

 

Učebnice 
 
Texty 

 
 

Knižnica 

Sloh 

CALTÍKOVÁ, M.: Slovenský 
jazyk pre stredné školy. 
Učebnica. Bratislava: Orbis 
Pictus Istropolitana, 2010. 
ISBN 978-80-7158-999-0 
 
CALTÍKOVÁ, M.: Slovenský 
jazyk pre stredné školy. 
Cvičebnica. Bratislava: Orbis 
Pictus Istropolitana, 2009. 
ISBN 978-80-7158-937-2 

 
 
 
 
 
Magnetická 
tabuľa 

 
 
 
 
 
PC 

 
 
 
 
 
Knižnica 

Morfologická rovina 
jazyka 

SOKOLOVÁ, M.: Morfológia. 
Prešov: Čierny Peter, 2006. 

 
Videotechnika 

 
Literárne diela 

 
Knižnica 
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Syntaktická rovina 
jazyka 

NIŽNÍKOVÁ, J.: Praktická 
príručka slovenskej skladby. 
Prešov: Slovacontact, 1994. 
ISBN 80-901417-5-7 

Videotechnika 
  
Tabuľa 

 
Učebnice 
Umelecké texty 

 
 
Internet 

Literárna teória 

 
ŽILKA, T.: Teória literatúry. 
Bratislava: Litera, 1997. ISBN 
80-85452-52-9 
 

 
PC 
 
Videotechnika 

 
 
Umelecké texty 

 
 
Knižnica 

 

Názov tematického celku Odborná literatúra   Didaktická    
    technika 

     Materiálne 
     výučbové  
   prostriedky 

   Ďalšie 
zdroje 

 

 
 

Krátka epická próza - 
poviedka 

 
 

 

POLAKOVIČOVÁ, A.: 
Literatúra pre stredné školy. 
Bratislava: Orbis Pictus 
Istropolitana, 2011. ISBN 
978-80-8120-061-8 

 

 
 
 
Videotechnika 

 
 
 
Periodika 
 
 
 

 
   
 
Internet 

 

 
 
 
 
 
Veľká epická próza 

POLAKOVIĆOVÁ, A.: 
Zbierka textov a úloh 
z literatúry pre stredné 
školy. Bratislava: Orbis 
Pictus Istropolitana, 2011. 
ISBN 978-80-8120-060-1 
 
ŽILKA, T.: Teória literatúry. 
Bratislava: Litera, 1997. 
ISBN 80-85452-52-9 

 
 
 
 
 
PC 

 
 
 
 
 
Učebnice 

 
 
 
 
 
Internet 

 
 

Lyrická poézia 

 
 

POLAKOVIĆOVÁ, A.: 
Zbierka textov a úloh 
z literatúry pre stredné 
školy. Bratislava: Orbis 
Pictus Istropolitana, 2011. 
ISBN 978-80-8120-060-1 

 
Tabuľa 
 
Videotechnika 
 
 

 
 
Umelecké texty 

 
 
Knižnica 

 
 
 
Epická poézia 

POLAKOVIČOVÁ, A.: 
Literatúra pre stredné školy. 
Bratislava: Orbis Pictus 
Istropolitana, 2011. ISBN 
978-80-8120-061-8 

 
PC 
Tabuľa 

 
 
Učebnice 

 
 
Internet 

 
 

Všeobecné otázky 
dramatickej literatúry 

ŽILKA, T.: Teória literatúry. 
Bratislava: Litera, 1997. 
ISBN 80-85452-52-9 

 
PC 
Videotechnika 

 
Učebnice 
Umelecké texty 

 
Knižnica 
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Názov predmetu:    Slovenský jazyk a literatúra                                                                                                                                                                                            Počet hodín týždenne:  
                               Časť:  literárna výchova                                                                                                                Celkový hodín týždenne: 3 

Ročník:  prvý – nadstavbové štúdium                                                                                                    Celkový počet hodín: 99 Počet hodín: 33                                            
 Názov tematického celku 

Témy  
Hodiny Očakávané 

vzdelávacie výstupy 
Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 
Metódy a prostriedky 

hodnotenia 
Medzipredmetové 

vzťahy 

  Žiak má : 
 
Žiak :   

 
 

I. LITERÁRNA TEÓRIA   
 

1. Téma a kompozičné postupy 
2. Vonkajšia a vnútorná kompozícia 
3. Horizontálne a vertikálne 

členenie textu 
4. Typy literárnych  postáv 

         
 

II. KRÁTKA EPICKÁ PRÓZA  
1. Poviedka, novela 
2. M. Kukučín: Keď báčik 

z Chochoľova umrie 
3. B. S. Timrava: Ťapákovci 

 
 
   

III. VEĽKÁ EPICKÁ PRÓZA  
1. Román, druhy románu 
2. M. Kukučín: Dom v stráni 
3. J. C. Hronský: Jozef Mak 

 
 

IV. LYRICKÁ POÉZIA  
1. Veršové systémy  
2. Umelecké jazykové prostriedky 
3. A. Sládkovič: Marína 
4. J. Smrek, I. Krasko 

 
 

V. EPICKÁ POÉZIA   
1. Rytmus, rým 
2. Významová rovina diela 
3. H. Gavlovič: Valaská škola 
4. S. Chalupka: Mor ho! 
5. J.Kollár: Předzpěv zo Slávy 

dcery 
 
 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

3 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 
Reprodukovať základné teoretické poznatky o literatúre, 
vysvetliť pojmy: téma, kompozičné postupy, horizontálne  
a vertikálne členenie textu. Identifikovať rozprávača a jeho 
druhy, typy literárnych postáv. Aplikovať teoretické vedomosti 
v texte. Porovnať rozdiely a odlíšiť medzi sebou epické, 
lyrické a dramatické texty. 

Charakterizovať epiku z hľadiska jazyka, definovať jej žánre. 
Uviesť odlišnosti medzi poviedkou a novelou. Vysvetliť 
významovú rovinu diela, dejový plán, poznať rytmicky 
neviazanú reč, rozlíšiť vševediaceho rozprávača. Analyzovať 
literárne diela, odlíšiť viazanú reč od neviazanej a vysvetliť 
rozdiely medzi nimi aj pri aplikácii na konkrétne dielo. Plynulo 
čítať umelecký text, frázovať text v zhode s vlastným 
chápaním jeho významu.   
 
Určiť druhy a znaky románu, rozlíšiť autorskú reč a reč 
postáv, vlastnými slovami pomenovať podstatu epickosti 
textu. Umelecké dielo uviesť ako autorov model sveta a vcítiť 
sa aj do vnútorného života iných ľudí. 
 
 
Odlíšiť epiku od lyriky, vysvetliť pojem symbol. Aplikovať 
literárnovedné vedomosti o  veršových systémoch na 
štandardizované literárne dielo. Vyhľadať umelecké jazykové 
prostriedky a určiť ich funkciu vo významovom pláne diela.  
Analyzovať literárne diela, rozoznať stopy daktyl a trochej. 
Hodnotiť dielo v kontexte doby jeho vzniku. 
 
 
 
Definovať pojem rytmus a sylabický veršový systém, 
identifikovať sylabickú organizáciu verša. V texte hľadať 
umelecké prostriedky – anafora, metafora, básnické 
prirovnania. Analyzovať literárne diela. 
 

 

 

 
Reprodukoval základné teoretické 
poznatky o literatúre, vysvetlil pojmy: 
téma, kompozičné postupy, 
horizontálne  a vertikálne členenie 
textu. Identifikoval rozprávača a jeho 
druhy, typy literárnych postáv. 
Aplikoval teoretické vedomosti 
v texte. Porovnal rozdiely a odlíšil 
medzi sebou epické, lyrické 
a dramatické texty. 

Charakterizoval epiku z hľadiska 
jazyka, definoval jej žánre. Uviedol 
odlišnosti medzi poviedkou 
a novelou. Vysvetlil významovú 
rovinu diela, dejový plán, poznal 
rytmicky neviazanú reč, rozlíšil 
vševediaceho rozprávača. 
Analyzoval literárne diela, odlíšil 
viazanú reč od neviazanej a vysvetlil 
rozdiely medzi nimi aj pri aplikácii na 
konkrétne dielo. Plynulo čítal 
umelecký text, frázoval text v zhode 
s vlastným chápaním jeho významu.   
Určil druhy a znaky románu, rozlíšil 
autorskú reč a reč postáv, vlastnými 
slovami pomenoval podstatu 
epickosti textu. Umelecké dielo 
uviedol ako autorov model sveta 
a vcítil sa aj do vnútorného života 
iných ľudí. 
Odlíšil epiku od lyriky, vysvetlil 
pojem symbol. Aplikoval 
literárnovedné vedomosti o  
veršových systémoch na 
štandardizované literárne dielo. 
Vyhľadal umelecké jazykové 
prostriedky a určil ich funkciu vo 
významovom pláne diela.  
Analyzoval literárne diela, rozoznal 
stopy daktyl a trochej. Hodnotil dielo 
v kontexte doby jeho vzniku. 

 

 

 

 

 

opakovanie frontálne 
a individuálne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- didaktický test      

 
 
 
 

 

- krátka písomná   

  Previerka 

 

 

 

 

  -ústne skúšanie 

 a)frontálne 

 b)individuálne       

 

 

 

Filozofia 

 

 

 

Dejepis 

 

 

 

 

 

Geografia 

 

 

 

Filozofia 

 

 

 

 

Ochrana života a 
zdravia 

História 
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Názov tematického celku 
Témy 

Hodiny Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy a prostriedky 
hodnotenia 

Medzipredmetové 
vzťahy 

  Žiak má : 
 
   Žiak:   

 
VI. VŠEOBECNÉ OTÁZKY 

DRAMATICKEJ 
LITERATÚRY   
 

1. Divadelná hra, herec, režisér 
2. Sofokles: Antigona 
3. W. Shakespeare: Hamlet 
4. J. G. Tajovský: Statky-zmätky 

    

 

5 

 

 

Charakterizovať drámu ako literárny druh. Vysvetliť základné 
žánre drámy, jej horizontálne a vertikálne členenie, 
z dostupných zdrojov vyhľadať informácie o  základných 
pojmoch dramatického umenia. Teoretické poznatky 
aplikovať na konkrétne divadelné hry. 

 
 
 
 
Analyzoval literárne diela.                                  
Charakterizoval drámu ako literárny 
druh. Vysvetlil základné žánre 
drámy, jej horizontálne a vertikálne 
členenie, z dostupných zdrojov 
vyhľadal informácie o  základných 
pojmoch dramatického umenia. 
Teoretické poznatky aplikoval na 
konkrétne divadelné hry 
 
 

 

 

 

 

- didaktický test      

   z tematického celku 

    

 

 

 

 

Divadlo 
dejiny umenia 
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Názov predmetu:    Slovenský jazyk a literatúra                                                                                                                                                                                            Počet hodín týždenne:  
                               Časť: Slovenský jazyk                                                                                                                                    Celkový počet hodín: 9 

Ročník:  prvý  - nadstavbové štúdium                                                                                                                                            Počet hodín: 66 
 Názov tematického celku 

Témy  
Hodiny Očakávané 

vzdelávacie výstupy 
Kritériá hodnotenia vzdelávacích 

výstupov 
Metódy a prostriedky 

hodnotenia 
Medzipredmetové 

vzťahy 

  Žiak má : 
 
Žiak :   

1. PRÁCA S INFORMÁCIAMI    

        1.Zdroje informácií 

        2. Spôsoby spracovania informácií,  
            učenie sa 

        3.Slohotvorný proces, štýlotvorné  
          činitele 

 
II. SLOH A  KOMUNIKÁCIA   
1. Druhy komunikácie 
2. Administratívny štýl  
3. Diskusný príspevok 

 
 

III. ZVUKOVÁ A LEXIKÁLNA 
ROVINA JAZYKA  

1. Systém hlások 
2. Spodobovanie 
3. Slovná zásoba 
4. Tvorenie slov 

 
IV. SLOH  

1. Charakteristika 
2. Beletrizovaný životopis 
 
 

V. MORFOLOGICKÁ ROVINA 
JAZYKA  

 
1. Gramatický tvar a gramatické 

kategórie 
2. Ohybné slovné druhy 
3. Neohybné slovné druhy 

 

   11 

 

 

 

 

      
     9 
 
 
 
 
 
    11 
 
 
 
 
 
 
      4 

 

 

     12 

Určiť komunikačný reťazec a špecifikovať 
komunikačnú situáciu. Vytvoriť osnovu, konspekt, 
bibliografický zápis a v praxi rozoznať citáciu od 
parafrázy, Priradiť moderné postupy tvorivého 
myslenia. Využívať zdroje informácií pri tvorbe 
vlastného jazykového prejavu. Pomenovať 
pôsobenie štýlotvorných činiteľov pri tvorbe 
jazykových prejavov.  
Zorientovať sa v danej komunikačnej situácii 
a reagovať na počutý text. Pomenovať rozdiely 
medzi hádkou, debatou, polemikou a diskusiou. 
V praxi správne aplikovať klasické a moderné 
útvary bežnej komunikácie. 
Vytvoriť útvary administratívneho štýlu, vypĺňať 
základné administratívne tlačivá. Vymenovať a 
používať požiadavky slovenskej štátnej normy na 
vybrané písomnosti.  
Zopakovať a skoncipovať útvary pracovnej 
komunikácie. 
Definovať pojmy jazykový systém, diakritické 
a interpunkčné znamienka, rytmické krátenie. 
Charakterizovať vzťah graféma – fonéma, 
vysvetliť zásady spodobovania a správnej 
výslovnosti. 
Na základe komunikačnej situácie použiť vhodnú 
slovnú zásobu, jej druhy a systém. Vzhľadom na 
komunikačnú situáciu vhodne použiť 
frazeologizmus, odlíšiť združené pomenovanie 
od ustálených slovných spojení, zdôvodniť 
potrebu slovotvorby. 
Správne určiť vhodný slohový útvar 
a zodpovedajúci jazykový štýl a na ich základe 
vytvoriť požadovaný text. 
 
Určiť slovnodruhovú platnosť všetkých slov vo 
vete. Aplikovať gramatické kategórie slovných 
druhov pri tvorbe vlastných viet a textov. 
Klasifikovať slovné druhy do systémov. Uviesť 
rozdiely medzi neplnovýznamovými slovesami. 

 

Určil komunikačný reťazec a špecifikoval 
komunikačnú situáciu. Vytvoril osnovu, konspekt, 
bibliografický zápis a v praxi rozoznal citáciu od 
parafrázy, Priradil moderné postupy tvorivého 
myslenia. Využíval zdroje informácií pri tvorbe 
vlastného jazykového prejavu. Pomenoval 
pôsobenie štýlotvorných činiteľov pri tvorbe 
jazykových prejavov.  
 
Zorientoval sa v danej komunikačnej situácii 
a reagoval na počutý text. Pomenoval rozdiely 
medzi hádkou, debatou, polemikou a diskusiou. 
V praxi správne aplikoval klasické a moderné 
útvary bežnej komunikácie. 
 
 
Vytvoril útvary administratívneho štýlu, vypĺňal 
základné administratívne tlačivá. Vymenoval a 
používal požiadavky slovenskej štátnej normy na 
vybrané písomnosti.  
Zopakoval a skoncipoval útvary pracovnej 
komunikácie. 
Definoval pojmy jazykový systém, diakritické 
a interpunkčné znamienka, rytmické krátenie. 
Charakterizoval vzťah graféma – fonéma, 
vysvetlil zásady spodobovania a správnej 
výslovnosti. 
Na základe komunikačnej situácie použil vhodnú 
slovnú zásobu, jej druhy a systém. Vzhľadom na 
komunikačnú situáciu vhodne použil 
frazeologizmus, odlíšil združené pomenovanie od 
ustálených slovných spojení, zdôvodnil potrebu 
slovotvorby. 

Správne určil vhodný slohový útvar 

 
opakovanie frontálne 
a individuálne 

 

 

 

 

-didaktický test 

 

 

 

 

 

 

-krátka písomná previerka 

 

 

 

 

Ústne skúšanie 

a. Individuálne 

b. frontálne 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 

Informatika 

 

 

Multikultúrna 
výchova 

Administratíva 
a korešpondencia 

Mediálna výchova 

 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 

Spoločenská 
komunikácia 

 

 

 

 

 

Estetika 

Enviromentálna 
výchova 
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Názov tematického celku 
Témy 

Hodiny Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 
výstupov 

Metódy a prostriedky 
hodnotenia 

Medzipredmetové 
vzťahy 

  Žiak má : 
 
   Žiak:   

 
II. SYNTAKTICKÁ ROVINA JAZYKA  

 
1. Vetné členy 
2. Súvetia 
3. Nadvetná syntax 

 
 

VI. KONTROLNÉ DIKTÁTY  /2/ 
VII. KONTROLNÉ PÍSOMNÉ PRÁCE  

 
 
 
 
 

 

   
    11 
 
   

 

    

    2 
    6 

 
Zdôvodniť vzťah medzi členmi skladov vo vete 
na základe ich funkcie. Určiť hlavné a vedľajšie 
vetné členy vo vete. Pomenovať druh 
jednoduchého súvetia a druh vedľajšej vety 
v podraďovacom súvetí. 
 

Aplikovať potrebné vedomosti a vlastné postoje 
pri tvorbe vlastnej písomnej práce. 

 
 
Správne určil vhodný slohový útvar 
a zodpovedajúci jazykový štýl a na ich základe 
vytvoril požadovaný text. 
Určil slovnodruhovú platnosť všetkých slov vo 
vete. Aplikoval gramatické kategórie slovných 
druhov pri tvorbe vlastných viet a textov. 
Klasifikoval slovné druhy do systémov. Uviedol 
rozdiely medzi neplnovýznamovými slovesami. 
Zdôvodnil vzťah medzi členmi skladov vo vete 
na základe ich funkcie. Určil hlavné a vedľajšie 
vetné členy vo vete. Pomenoval druh 
jednoduchého súvetia a druh vedľajšej vety 
v podraďovacom súvetí. 
 
Aplikoval potrebné vedomosti a vlastné postoje 
pri tvorbe vlastnej písomnej práce. 
 
 
 
 
 
 

 

 

- didaktický test      

   z tematického  

   celku  
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Všeobecné pokyny hodnotenia 

Pri hodnotení v predmete slovenský jazyk a literatúra sa berú do úvahy tri zložky: literárna, jazyková 

a slohová. 

Výsledky klasifikácie musia byť v súlade s požiadavkami stanovenými v učebných osnovách a vo 

vzdelávacích štandardoch. 

Hodnotí sa: 

a/ schopnosť žiaka získať, upraviť, spracovať, používať, prezentovať vedomosti, zručnosti a návyky 

v konkrétnej jazykovej situácii a to v ústnej a písomnej podobe 

b/ obsahová kvalita a jazyková správnosť odpovede žiaka, t.j. rozsah SZ, gramatická správnosť, 

štylistická pôsobivosť, stupeň rečovej pohotovosti 

Známkou výborný (1﴿ sa hodnotí: 

a/ žiak, ktorý sa vyjadruje spisovne správne a výstižne v ústnom aj v písomnom prejave 

b/ žiak, ktorý uplatňuje logickú nadväznosť, komunikatívnu funkčnosť slov, viet 

c/ žiak, ktorý číta plynule s porozumením, rozlišuje texty z hľadiska jazykových štýlov, interpretuje 

literárne a vecné texty 

d/ žiak, ktorý hodnotí a porovnáva umelecké texty 

e/ žiak, ktorý spája poznatky z jednotlivých jazykových rovín, štylistiky, teórie a dejín literatúry 

Známkou chválitebný (2﴿ sa hodnotí: 

a/ žiak, ktorý takmer vždy sa vyjadruje spisovne správne a výstižne v ústnom aj v písomnom prejave 

b/ žiak, ktorý  takmer vždy uplatňuje logickú nadväznosť, komunikatívnu funkčnosť slov, viet 

c/ žiak, ktorý takmer vždy číta plynule s porozumením, rozlišuje texty z hľadiska jazykových štýlov, 

interpretuje literárne a vecné texty 

d/ žiak, ktorý takmer vždy hodnotí a porovnáva umelecké texty 

e/ žiak, ktorý takmer vždy spája poznatky z jednotlivých jazykových rovín, štylistiky, teórie a dejín 

literatúry 

Známkou dobrý (3﴿ sa hodnotí: 

a/ žiak, ktorý nie vždy sa vyjadruje spisovne správne a výstižne v ústnom aj v písomnom prejave 

b/ žiak, ktorý  nie vždy uplatňuje logickú nadväznosť, komunikatívnu funkčnosť slov, viet 

c/ žiak, ktorý nie vždy číta plynule s porozumením, rozlišuje texty z hľadiska jazykových štýlov, 

interpretuje literárne a vecné texty 

d/ žiak, ktorý nie vždy hodnotí a porovnáva umelecké texty 
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e/ žiak, ktorý nie vždy spája poznatky z jednotlivých jazykových rovín, štylistiky, teórie a dejín 

literatúry 

 

Známkou dostatočný (4﴿ sa hodnotí: 

a/ žiak, ktorý sa vyjadruje čiastočne správne, má obmedzenú SZ, často používa nesprávne jazykové 

prostriedky v  ústnom aj v písomnom prejave 

b/ žiak, ktorý s pomocou učiteľa tvorí jednoduché druhy textov 

c/ žiak, ktorý čiastočne porušuje logickú nadväznosť, komunikatívnu funkčnosť slov, viet 

c/ žiak, ktorý číta pomaly, nesúvislo, s prestávkami 

d/ žiak, ktorý s pomocou učiteľa odpovedá na jednoduché otázky súvisiace s textom 

Známkou nedostatočný (5﴿ sa hodnotí: 

a/ žiak, ktorý vo vyjadrovaní robí gramatické chyby, má obmedzenú SZ, často používa nesprávne 

jazykové prostriedky v  ústnom aj v písomnom prejave 

b/ žiak, ktorý iba s pomocou učiteľa tvorí jednoduché druhy textov 

c/ žiak, ktorý robí štylistické a gramatické chyby 

c/ žiak, ktorý číta pomaly, nesúvislo, s prestávkami a v textoch sa orientuje len s pomocou učiteľa 

d/ žiak, ktorý iba  s pomocou učiteľa odpovedá na jednoduché otázky súvisiace s textom 

 

Za klasifikačné obdobie (I. a II. polrok﴿ každý žiak má známku: 

 z diktátu 

 z kontrolnej práce 

 z ústnej odpovede 

 z opakovacieho testu z TC 

 z bleskoviek 

Učiteľ hodnotí aj: 

 domáce úlohy (podľa náročnosti﴿, cvičné práce, individuálne, skupinové práce pochvalou, 

prípadne známkou 

 aktivitu na hodinách 

 referáty, slohové práce, prezentácie a iné, ktoré sú robené dobrovoľne nad rámec obsahu 

učiva 

 

Kritéria hodnotenia kontrolných diktátov: 
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0 – 1 chyba                  výborný (1﴿ 
2 – 3 chyby                  chválitebný  (2﴿       
4 – 6 chýb                    dobrý   (3﴿ 
7 – 9 chýb                    dostatočný  (4﴿ 
10 a viac                       nedostatočný (5﴿ 
 
Poznámky: 

 
Za chybu sa nepovažuje, ak žiak na konci riadka napíše neslabičnú predložku alebo  
spojku (a, i , v, s, z, k, u, o). 

 
Ak sa rovnaká chyba v tom istom tvare slova vyskytuje viackrát, považuje sa za jednu chybu. 

 
Všetky chyby majú rovnakú hodnotu. 

 
Za chybu sa pokladá: - nesprávne rozdelené slovo na konci riadka - nečitateľné písmeno / slovo - 
vynechané alebo naviac napísané písmeno / slovo - nenapísané interpunkčné znamienko za vetou - 
nenapísané alebo nesprávne napísané interpunkčné znamienko  
za vetou. 
 
Percentuálne hodnotenie písomných prác / testov: 
 
100 %  – 95 %  výborný (1﴿ 
94 %  - 80 %     chválitebný (2﴿ 
79 % - 50 %      dobrý (3﴿ 
49 % - 30 %      dostatočný (4﴿  
29 % - 0 %        nedostatočný (5﴿ 

 

Kritéria hodnotenia kontrolných písomných prác 

Berieme do úvahy: 

a/ vonkajšiu formu t.j. celkovú úpravu, rozsah, čistota textu, čitateľnosť, členenie textu na odseky, 

doťahovanie riadkov... 

b/ vnútornú formu t.j. obsah, kompozíciu, pravopis a jazykové prostriedky, dodržanie štýlu 

Kontrolná slohová práca je hodnotená jednou známkou, zápis známky je slovný, v zátvorke číslicou 
(napr. výborný (1﴿ + podpis). 
 

Kritériá hodnotenia projektovej práce 
 

V projektovej práci sa hodnotia nasledujúce oblasti: 
 slovná zásoba 
 úprava ( písomná, grafická) 
 kreativita 
 vynaložené úsilie 
 zreteľnosť 
 lingvistická správnosť (morfológia, syntax, lexikológia, pravopis) 

 
Pri prezentácii sa hodnotí plynulosť jazykového prejavu, zrozumiteľnosť a celková kultúra 
vystupovania. V prípade, že žiak nevypracuje projekt, je hodnotený známkou nedostatočný. 
 

Pri hodnotení má vyučujúci na zreteli jeho informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu. 
Vyučujúci dbá na pravidelnosť v hodnotení s ohľadom na vývoj konkrétneho žiaka, kombinuje slovné 
hodnotenie s hodnotením známkou a rešpektuje vekové a individuálne osobitosti žiaka. 

Výsledná známka na konci klasifikačného obdobia nie je aritmetickým priemerom známok. 
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Názov predmetu 
SLOVENSKÝ JAZYK A  LITERATÚRA

2
 

Časový rozsah výučby 
 

3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov učebného odboru 6426 L vlasová kozmetika 
6421 L spoločné stravovanie 
3757 L dopravná prevádzka 

  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
  

Ciele vyučovacieho predmetu 

 Cieľom vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra v druhom ročníku nadstavbového štúdia 

je zabezpečenie kontinuálnej vzostupnosti literárneho a jazykového vzdelania so sústredením sa na 

dosiahnutie týchto poznatkov:  

Všeobecné ciele predmetu: 

 
 nadobúdať a rozvíjať pozitívny vzťah k materinskému jazyku a pochopiť jeho potenciálne zdroje     

pre svoje osobné a kultúrne bohatstvo,  

mci jednotlivých 
sociálnych prostredí,  

jazyka pre národnú kultúru,  

– písať, počúvať, hovoriť,  

tateľskú gramotnosť, a to tak ako pri vecnom, tak aj umeleckom texte.  
 

 

Špecifické ciele predmetu: 

Literárna zložka predmetu 

 dokázať kriticky myslieť a vytvárať si vlastný hodnotový systém 

 na základe indukcie a zovšeobecnenia odvodiť charakteristiky (definície) nových javov – 
nespoľahlivý rozprávač, reťazový kompozičný princíp 

 odlíšiť intencionálny (programový) lyricky text od pocitového (impresívneho) 

 interpretovať význam výpovede literárneho diela, argumentovať a hodnotiť dielo v kontexte doby 
jeho vzniku. 

 

Jazyková zložka predmetu 

 ovládať a používať odbornú terminológiu a internacionálne termíny 

 vo všetkých prejavoch uplatňovať logickomyšlienkové činnosti, ako sú analýza a syntéza, 

abstrakcia, zovšeobecnenie, porovnanie, indukcia a dedukcia, analógia 
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 v texte realizovať logickú štruktúru a komunikatívnu funkčnosť – racionálnosť, 

neutrálnosť, terminologickosť alebo expresívnosť, obraznosť 

 v hovorených prejavoch uplatňovať funkčné striedanie tempa a sily hlasu, dôrazu, 

pauzy, správnu intonáciu. 

Kľúčové kompetencie predmetu 

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

 

Literárna výchova: 

 
 Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti 

  

 Vedieť demonštrovať  znalosť definícií v akomkoľvek texte.  

 Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi.  

 Na základe indukcie a zovšeobecnenia odvodiť charakteristiky (definície) nových javov.  

 Integrovať literárnoteoretické a literárnohistorické vedomosti a čitateľské skúsenosti s 
teoretickými a historickými vedomosťami a recepčnými skúsenosťami z iných druhov umenia. 

 
 Analytické a interpretačné zručnosti  

 Odlíšiť intencionálny (programový) lyrický text od pocitového (impresívneho).  

 Odlíšiť dejový a významový plán umeleckého diela, resp. identifikovať neprítomnosť 
významového plánu v diele.  

 Chápať umelecké dielo ako štylizovanú autorskú výpoveď o svete.  

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

 Hodnotiť dielo v kontexte doby jeho vzniku.  
 

 Tvorivé zručnosti  
  

 Samostatne napísať básnický text, poviedku, scenár pre videofilm alebo iný kratší text 
primerane náročného žánru.  

 Inscenovať kratší dramatický text.  
 

 Informačné zručnosti  
 

 Pracovať s údajmi o knižnom fonde v lístkovej a elektronickej podobe.  

 Vedieť získať informácie z integrovaného informačného systému a internetu.  
 

 
Jazyková zložka: 
 

 Verejná prezentácia textu, verejný prejav  

 Pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu, spisovnú výslovnosť a správne 
uplatňovať suprasegmentálne javy.  

 Pri ústnom prejave primerane uplatňovať paralingválne javy. 
  

 Komunikačné zručnosti  

 Adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu.  

 Neverbálne sa vyjadrovať a chápať neverbálnu komunikáciu.  

 Verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor 

 



Školský vzdelávací program - 6421 L spoločné stravovanie, SOŠ Snina 
 

47 

 

Prierezové témy 

 
Osobnostný a sociálny rozvoj– prozodické vlastnosti reči  
Mediálna výchova– rečnícky štýl, populárna pieseň, dramatizácia textu  
Multikultúrna výchova– nárečia, jazyk a reč 
Ochrana života a zdravia– periodizácia literatúry, úvaha, výklad 
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti– slávnostný prejav, vybrané literárne dielo alebo autor  

Stratégie vyučovania 

                                Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

 
 

Veľká epická próza 
 
 

Informačnoreceptívna - výklad 
Reproduktívna - rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie   
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou  
Demonštrácia a pozorovanie 

 

Lyrická poézia 
Informačnoreceptívna - výklad 
Reproduktívna - riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie   
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou  
Demonštrácia a pozorovanie 

 

Dramatická literatúra 
Informačnoreceptívna - výklad 
Reproduktívna -  rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie   
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou  
Výpisok a výstrižok 

 

Netradičná epická próza 
 
 

Informačnoreceptívna - výklad 
Reproduktívna - riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie   
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou  
Demonštrácia a pozorovanie 

 

Súčasná lyrická poézia 
Informačnoreceptívna - výklad 
Reproduktívna - riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie   
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a pozorovanie  
Výpisok a výstrižok 

 

Dejiny literatúry 
Informačnoreceptívna - výklad 
Reproduktívna - riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie   

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

 
 

Sloh a učenie 

Informačnoreceptívna - výklad 
Reproduktívna - riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie   
úloh  
 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou  
Demonštrácia a pozorovanie 

 

Zvukové jazykové 
prostriedky 

Informačnoreceptívna - výklad 
Reproduktívna - riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie   
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a pozorovanie 

 

Jazykoveda a sloh 
Informačnoreceptívna - výklad 
Reproduktívna - riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie   
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 
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Jazyk a reč 
Informačnoreceptívna - výklad 
Reproduktívna - riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie   
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 

 

Jazyková kultúra 
Informačnoreceptívna - výklad 
Reproduktívna - riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie   
úloh  
Informačnoreceptívna - výklad 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a pozorovanie  
Individuálna práca žiakov 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

 

Kontrolné písomné práce  
Kontrolné diktáty 
 
 
 

 
Reproduktívna - riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie   
úloh 

 
Práca s PSP 

 

Učebné zdroje 

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

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra   Didaktická    
    technika 

     Materiálne 
     výučbové  
   prostriedky 

   Ďalšie zdroje 

(internet, knižnica, 
... 

 

 
Veľká epická próza 
 
 
 

ŽILKA, T.: Teória literatúry. 
Bratislava: Litera, 1997. 
ISBN 80-85452-52-9 
 

 
PC 
Tabuľa 
 

 
Umelecké 
texty 
 
 
 

 
Knižnica 

 

 
Lyrická poézia 

POLAKOVIČOVÁ, A.: 
Literatúra pre stredné školy. 
Bratislava: Orbis Pictus 
Istropolitana, 2011. ISBN 
978-80-8120-061-8 

 
PC 
Tabuľa 
 

 
Periodiká 

 
Internet 

 

 
 
 
Dramatická literatúra 
 
 
 

POLAKOVIĆOVÁ, A.: 
Zbierka textov a úloh z 
literatúry pre stredné školy. 
Bratislava: Orbis Pictus 
Istropolitana, 2011. ISBN 
978-80-8120-060-1 
ŽILKA, T.: Teória literatúry. 
Bratislava: Litera, 1997. 
ISBN 80-85452-52-9 

 
 
PC 
Tabuľa 

 
 
Učebnice 
 

 
 
Internet 

 

 
 
Netradičná epická 
próza 

POLAKOVIĆOVÁ, A.: 
Zbierka textov a úloh z 
literatúry pre stredné školy. 
Bratislava: Orbis Pictus 
Istropolitana, 2011. ISBN 
978-80-8120-060-1 

 
 
Tabuľa 

 
 
Umelecké texty 

 
 
Knižnica 

 

Súčasná lyrická 
poézia 

POLAKOVIČOVÁ, A.: 
Literatúra pre stredné školy. 
Bratislava: Orbis Pictus 
Istropolitana, 2011. ISBN 
978-80-8120-061-8 

 
 
Tabuľa 

 
 
Knihy 
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Dejiny literatúry 

ŽILKA, T.: Teória literatúry. 
Bratislava: Litera, 1997. 
ISBN 80-85452-52-9 

 
 
PC 

 
Učebnice 
Umelecké texty 

 
 
Knižnica 

 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra   Didaktická    
    technika 

     Materiálne 
     výučbové  
   prostriedky 

   Ďalšie zdroje 

(internet, knižnica, 
... 

 

 
 
 
 
 
Sloh a učenie 
 
 
 

CALTÍKOVÁ, M.: Slovenský 
jazyk pre stredné školy. 
Učebnica. Bratislava: Orbis 
Pictus Istropolitana, 2010. 
ISBN 978-80-8120-045-8 
KAČALA, J.: Spisovná  
slovenčina v 20. storočí.  
Bratislava: VEDA, 1998. 
 
 

 
 
 
 
 
PC 
Tabuľa 

 
 
 
 
 
Učebnice 
Texty 

 
   
 
 
 
 
Knižnica 

 

 
 
Zvukové jazykové 
prostriedky 

CALTÍKOVÁ, M.: Slovenský 
jazyk pre stredné školy. 
Cvičebnica. Bratislava: Orbis 
Pictus Istropolitana, 2009. 
ISBN 978-80-7158-964-8 

 
 
PC 
Tabuľa 

 
 
Učebnice 
Texty 

 
 
Knižnica 

 

 
Jazykoveda a sloh 
 
 
 

Findra, J.: Štylistika  
slovenčiny. Martin:  
OSVETA, 2004.  
Mistrík, J.: Gramatika  
slovenčiny. Bratislava: 
SPN, 2003. 

 
PC 
Tabuľa 

 
Učebnice 
Texty 

 
Internet 

 
 

 
 
 
 
 
Jazyk a reč 

CALTÍKOVÁ, M.: Slovenský 
jazyk pre stredné školy. 
Učebnica. Bratislava: Orbis 
Pictus Istropolitana, 2010. 
ISBN 978-80-7158-999-0 
CALTÍKOVÁ, M.: Slovenský 
jazyk pre stredné školy. 
Cvičebnica. Bratislava: Orbis 
Pictus Istropolitana, 2009. 
ISBN 978-80-7158-937-2 

 
 
Interaktívna 
tabuľa 

 
 
PC 

 
 
Knižnica 

 

 
Jazyková kultúra 
 

KAČALA, J.: Spisovná  
slovenčina v 20. storočí.  
Bratislava: VEDA, 1998. 

 
PC 
Tabuľa 

 
Literárne diela 

 
Knižnica 

 

Kontrolné písomné 
práce, diktáty 
 

Ondrejovič, S. a kol.:  
Pravidlá slovenského  
pravopisu. Bratislava: 
VEDA, 2000. 

 
 
PC 
Tabuľa 

 
 
Učebnice 

 
 
Internet 
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Názov predmetu: Slovenský jazyk a literatúra                           
                             Časť. Literárna výchova                                                                                                                           Celkový počet hodín:  90 

Ročník:        druhý                                                                                                                                                                              Počet hodín:  30 
 Názov tematického celku 

Témy  
Hodiny Očakávané 

vzdelávacie výstupy 
Kritériá hodnotenia vzdelávacích 

výstupov 
Metódy a prostriedky 

hodnotenia 
Medzipredmetové 

vzťahy 

  Žiak má : 
 
Žiak :   

I.VEĽKÁ EPICKÁ PRÓZA /5/   

 

1. Dejový  plán diela, priamy 
rozprávač 

2. E. M. Remarque: Na 
západe nič nového 

3. A. S. Puškin: Kapitánova 
dcéra 

4. D. Chrobák: Drak sa vracia 

 

II.LYRICKÁ POÉZIA /3/ 

1. Čistá lyrika, zvukomaľba 

2. Druhy lyriky 

3. R. Dilong 

  

III.DRAMATICKÁ LITERATÚRA /6/ 

1. Tragická dráma, I. Bukovčan: 
Kým kohút nezaspieva 

 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 

Vysvetliť významovú rovinu diela, dejový plán, 
rytmicky neviazanú reč, rozlíšiť typy rozprávača. 
Analyzovať literárne diela, odlíšiť viazanú reč od 
neviazanej a vysvetliť rozdiely medzi nimi aj pri 
aplikácii na konkrétne dielo. 

 

 

 

Odlíšiť epiku od lyriky, vysvetliť chápanie čistej 
lyriky. Poznatok aplikovať na ktorýkoľvek 
básnický text. Tlmočiť otvorenosť básnickej 
výpovede. V texte identifikovať lexikálne, 
štylistické, kompozičné a rytmotvorné činitele a 
na ich základe odôvodniť svoje chápanie diela. 

 

 

Vysvetliť podstatu tragédie a  z hľadiska 
dichotomie tragédia/komédia určiť akúkoľvek hru. 
Zaujať hodnotiace stanovisko k jednotlivým 
typom hier. Pomenovať absurdnú drámu ako 
aplikáciu asociatívneho princípu štylizácie textu 
na divadelný dialóg.  

Vysvetlil významovú rovinu diela, dejový plán,  
rytmicky neviazanú reč, rozlíšil typy rozprávača. 
Analyzoval literárne diela, odlíšil viazanú reč od 
neviazanej a vysvetlil rozdiely medzi nimi aj pri 
aplikácii na konkrétne dielo. 

 

 

 

 

Odlíšil epiku od lyriky, vysvetlil chápanie čistej 
lyriky. Poznatok aplikoval na ktorýkoľvek 
básnický text. Tlmočil otvorenosť básnickej 
výpovede. V texte identifikoval lexikálne, 
štylistické, kompozičné a rytmotvorné činitele a 
na ich základe odôvodnil svoje chápanie diela. 

 

 

Vysvetlil podstatu tragédie a  z hľadiska 
dichotomie tragédia/komédia určiť akúkoľvek hru. 
Zaujal hodnotiace stanovisko k jednotlivým 
typom hier. Pomenoval absurdnú drámu ako 
aplikáciu asociatívneho princípu štylizácie textu 
na divadelný dialóg.  

Frontálne a individuálne 
opakovanie 

 

 

 

 

 

 

Didaktický test      

 

 

Krátka písomná previerka 

 

 

 

 

Ústne skúšanie 

 

Administratíva a 
korešpondencia  

 

 

 

 

 

Psychológia 

 

 

 

 

Občianska náuka 

 

 

Mediálna výchova 
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Názov tematického celku 
Témy 

Hodiny Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 
výstupov 

Metódy a prostriedky 
hodnotenia 

Mezipredmetové 
vzťahy 

  Žiak má : 
 
   Žiak:   

2. Absurdná dráma 

3. S. Beckett: Čakanie na Godota 

4. M. Lasica – J. Satinský: Soirée 

 

 

IV.NETRADIČNÁ EPICKÁ PRÓZA  /7/ 

1. Asociácia, prúd autorovho 
vedomia 

2. D. Dušek: Kufor na sny 

3. Retrospektívny kompozičný 
postup 

4. A. Bednár: Kolíska 

5. L. Mňačko: Ako chutí moc 

6. J. D. Salinger: Kto chytá v žite 

 

V.SÚČASNÁ LYRICKÁ POÉZIA /5/ 

1. Populárna pieseň 

2. M. Válek: Dotyky 

3. M. Rúfus 

4. J. Urban 

 

 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

. Určiť alogické spojenia medzi replikami a aj 
vnútri replík. Vysvetliť viacvýznamovosť slov 
alebo účelovo nekorektného pochopenia 
niektorých slov zo strany postavy. 

 

 

 

 

Uviesť rozdiely medzi chronologickým a 
retrospektívnym kompozičným postupom, 
dokumentovať ich v jednotlivých dielach. 
Vysvetliť dôsledky retrospektívy v dramatickosti 
rozprávania, koncepcii postáv a vo vyústení 
diela do pointy. Zostaviť z nej klasickú osnovu 
vnútornej kompozície. 

 

 

 

 

Jazykovo správne prečítať text básne a uplatniť 
v nej vlastné frázovanie. Vysvetliť princíp 
voľného priraďovania lyrických pasáží, 
pomenovať vnútornú spojitosť v kompozícii 
básnickej výpovede a prezentovať svoj názor. 

 

 
. Určil alogické spojenia medzi replikami a aj 
vnútri replík. Vysvetlil viacvýznamovosť slov 
alebo účelovo nekorektného pochopenia 
niektorých slov zo strany postavy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uviedol rozdiely medzi chronologickým a 
retrospektívnym kompozičným postupom, 
dokumentoval ich v jednotlivých dielach. 
Vysvetlil dôsledky retrospektívy v dramatickosti 
rozprávania, koncepcii postáv a vo vyústení 
diela do pointy. Zostavil z nej klasickú osnovu 
vnútornej kompozície. 
 
 
 
 
 
 
Jazykovo správne prečítal text básne a uplatnil v 
nej vlastné frázovanie. Vysvetlil princíp voľného 
priraďovania lyrických pasáží, pomenoval 
vnútornú spojitosť v kompozícii básnickej 
výpovede a prezentoval svoj názor. 

Didaktický test    z 
tematického celku  

 

 

 

 

 

 

Písomná previerka 

 

 

 

Skupinová písomná práca 

 

 

Ústne odpovede 

Spoločenská  

komunikácia 

 

 

 

Náuka o spoločnosti 

Mediálna výchova 

 

 

 

 

 

Politológia 
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Názov tematického celku 
Témy 

Hodiny Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 
výstupov 

Metódy a prostriedky 
hodnotenia 

Mezipredmetové 
vzťahy 

  Žiak má : 
 
   Žiak:   

VI.DEJINY LITERATÚRY /4/ 

1. Literárne druhy a žánre 

2. Periodizácia literárneho vývoja 

3. Literárna tradícia 

4 Identifikovať periodizáciu literárneho vývoja, 
zopakovať podstatu literárnych javov 
(jazykových prostriedkov, motívov, typov 
kompozície﴿, aplikovať získané vedomosti z 
teórie a dejín literatúry na literárne texty. 

Identifikoval periodizáciu literárneho vývoja, 
zopakoval podstatu literárnych javov (jazykových 
prostriedkov, motívov, typov kompozície﴿, 
aplikoval získané vedomosti z teórie a dejín 
literatúry na literárne texty. 

Ústne odpovede Ochrana života a 
zdravia 

Estetika 
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Názov predmetu:   Slovenský jazyk a literatúra  
                                Časť: slovenský jazyk                                                                                                                   Celkový počet hodín: 90 

Ročník:       druhý                                                                                                                                                            Počet hodín:      60 
 Názov tematického celku 

Témy  
Hodiny Očakávané 

vzdelávacie výstupy 
Kritériá hodnotenia vzdelávacích 

výstupov 
Metódy a prostriedky 

hodnotenia 
Medzipredmetové 

vzťahy 

  Žiak má : 
 
Žiak :   

I. SLOH A UČENIE SA /8 /  

1. Náučný štýl 

2. Kompozícia a štylizácia úvahy 

3. Príprava, realizácia 
a prezentácia projektu 

4. Logické myšlienkové operácie 

 

II.ZVUKOVÉ JAZYKOVÉ PROSTRIEDKY   
/13/ 

1. Fonetika a fonológia 

2. Zvukové javy reči 

3. Šilová, časová, tónová 
modulácia reči 

4. Ortoepia 

5. Ortografia 

 

III. JAZYKOVEDA A SLOH   /10/ 

1. Rečnícky štýl 

2. Fázy tvorenia prejavu 

3. Žánre rečníckeho štýlu 

4. Mimojazykové prostriedky 

 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

Vymenovať znaky náučného štýlu, komunikačnú 
sféru, jeho žánre. Vyhľadať verbálne a 
neverbálne jazykové prostriedky. Vytvoriť 
kompozične zrozumiteľný text, v ktorom uplatní 
logické, časové a príčinno-následné súvislosti 
textu a požiadavky slovosledu v slovenčine. V 
texte použiť prostriedky súdržnosti, upraviť 
poradie viet podľa ich vecného významu a 
vlastných postojov. Realizovať a vhodne 
prezentovať projekt. 

 Vysvetliť pojmy: fonéma, graféma, hláska, 
Pomenovať  systém slovenských hlások a 
samohláskových skupín. Povedať názvy 
jazykovedných disciplín, ktoré skúmajú zvukovú 
a písomnú podobu reči, ich základné jednotky. 
Vo vlastných prejavoch uplatňovať pravidlá 
spisovnej výslovnosti, správne artikulovať. Použiť 
vhodnú intonáciu, významové, fyziologické 
pauzy, primerané tempo reči, správne frázovanie 
výpovede a vhodnú moduláciu hlasu. 

 

Pomenovať rozdiely medzi agitačnými, náučnými 
a príležitostnými prejavmi. Pri tvorbe vlastného 
prejavu aplikovať, resp. prispôsobovať si fázy 
tvorby prejavu s dôrazom na jeho ústnu 
prezentáciu. Pri ústnej prezentácii aktívne 
využívať vhodné mimojazykové prostriedky, 
ktorými umocňuje celkové vyznenie prejavu. Pri 
prezentácii dodržiavať zásady spoločenského 
taktu. 

 

Vymenoval znaky náučného štýlu, komunikačnú 
sféru, jeho žánre. Vyhľadal verbálne a 
neverbálne jazykové prostriedky. Vytvoril 
kompozične zrozumiteľný text, v ktorom uplatnil 
logické, časové a príčinno-následné súvislosti 
textu a požiadavky slovosledu v slovenčine. V 
texte použil prostriedky súdržnosti, upravil 
poradie viet podľa ich vecného významu a 
vlastných postojov. Realizoval a vhodne 
prezentoval projekt. 

 Vysvetlil pojmy: fonéma, graféma, hláska, 
Pomenoval  systém slovenských hlások a 
samohláskových skupín. Povedal názvy 
jazykovedných disciplín, ktoré skúmajú zvukovú 
a písomnú podobu reči, ich základné jednotky. 
Vo vlastných prejavoch uplatňoval pravidlá 
spisovnej výslovnosti, správne artikuloval. Použil 
vhodnú intonáciu, významové, fyziologické 
pauzy, primerané tempo reči, správne frázovanie 
výpovede a vhodnú moduláciu hlasu. 

Pomenoval rozdiely medzi agitačnými, náučnými 
a príležitostnými prejavmi. Pri tvorbe vlastného 
prejavu aplikoval, resp. prispôsoboval si fázy 
tvorby prejavu s dôrazom na jeho ústnu 
prezentáciu. Pri ústnej prezentácii aktívne 
využíval vhodné mimojazykové prostriedky, 
ktorými umocňuje celkové vyznenie prejavu. Pri 
prezentácii dodržiaval zásady spoločenského 
taktu. 

Frontálne a individuálne 
opakovanie 

 

 

 

Didaktický test      

 

 

 

 

 

 

 

Krátka písomná previerka 

 

 

 

 

Ústne skúšanie 

 

 

Administratíva a 
korešpondencia  

Ochrana života a 
zdravia 

 

 

 

Psychológia 

Osobnostný  

a sociálny rozvoj 

 

 

 

Občianska náuka 

 

Mediálna výchova 

 

Tvorba projektu 

 a prezentačné 

schopnosti 
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Názov tematického celku 
Témy 

Hodiny Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 
výstupov 

Metódy a prostriedky 
hodnotenia 

Mezipredmetové 
vzťahy 

  Žiak má : 
 
   Žiak:   

IV.JAZYK A REČ /10/ 

1. Jazyk a reč, jazykový znak 

2. Funkcie jazyka 

3. Vznik a vývin jazyka 

4. Národný jazyk 

5. Slovanské jazyky 

 

 

V.JAZYKOVÁ KULTÚRA /11/ 

1. Norma a kodifikácia 

2. Vývin spisovného jazyka 

3. Platné kodifikačné príručky 

 

 

 

VI.KONTROLNÉ PRÁCE, DIKTÁTY /8/ 

 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

Uviesť rozdiel medzi chápaním jazyka a reči. 
Odlíšiť národný, úradný jazyk a jazyky 
národnostných menšín. Zoradiť skupinu 
slovanských jazykov. Vysvetliť vývojovú líniu 
jazyka od indoeurópskeho jazyka po jej 
začlenenie do rodiny západoslovanských 
jazykov. Pomenovať dôvody, pre ktoré sa 
staroslovienčina stala spisovným jazykom.    

 

 

Pri tvorbe vlastných prejavov aktívne používať 
platné kodifikačné príručky. Vysvetliť pojmy 
norma a kodifikácia. 

 

 

 

 

Aplikovať potrebné fakty a vlastné postoje pri 
tvorbe kontrolnej písomnej práce, Využiť 
jazykovedné znalosti a korigovať podľa nich 
vlastné písomné prejavy. 

 
Uviedol rozdiel medzi chápaním jazyka a reči. 
Odlíšil národný, úradný jazyk a jazyky 
národnostných menšín. Zoradil skupinu 
slovanských jazykov. Vysvetlil vývojovú líniu 
jazyka od indoeurópskeho jazyka po jej 
začlenenie do rodiny západoslovanských 
jazykov. Pomenoval dôvody, pre ktoré sa 
staroslovienčina stala spisovným jazykom.    
 
 
 
 
Pri tvorbe vlastných prejavov aktívne používal 
platné kodifikačné príručky. Vysvetlil pojmy 
norma a kodifikácia. 
 
 
 
 
 
 
Aplikoval potrebné fakty a vlastné postoje pri 
tvorbe kontrolnej písomnej práce, Využi 
jazykovedné znalosti a korigoval podľa nich 
vlastné písomné prejavy. 

Didaktický test    z 
tematického celku  

 

 

 

 

 

 

Skupinová písomná 
previerka 

 

 

 

 

Písomná práca 

Multikultúrna 
výchova 

 

Náuka o spoločnosti 

Dejepis 

 

 

Politológia 

 

Spoločenská 
komunikácia 
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Všeobecné pokyny hodnotenia 

Pri hodnotení v predmete slovenský jazyk a literatúra sa berú do úvahy tri zložky: literárna, jazyková 

a slohová. 

Výsledky klasifikácie musia byť v súlade s požiadavkami stanovenými v učebných osnovách a vo 

vzdelávacích štandardoch. 

Hodnotí sa: 

a/ schopnosť žiaka získať, upraviť, spracovať, používať, prezentovať vedomosti, zručnosti a návyky 

v konkrétnej jazykovej situácii a to v ústnej a písomnej podobe 

b/ obsahová kvalita a jazyková správnosť odpovede žiaka, t.j. rozsah SZ, gramatická správnosť, 

štylistická pôsobivosť, stupeň rečovej pohotovosti 

Známkou výborný (1﴿ sa hodnotí: 

a/ žiak, ktorý sa vyjadruje spisovne správne a výstižne v ústnom aj v písomnom prejave 

b/ žiak, ktorý uplatňuje logickú nadväznosť, komunikatívnu funkčnosť slov, viet 

c/ žiak, ktorý číta plynule s porozumením, rozlišuje texty z hľadiska jazykových štýlov, interpretuje 

literárne a vecné texty 

d/ žiak, ktorý hodnotí a porovnáva umelecké texty 

e/ žiak, ktorý spája poznatky z jednotlivých jazykových rovín, štylistiky, teórie a dejín literatúry 

Známkou chválitebný (2﴿ sa hodnotí: 

a/ žiak, ktorý takmer vždy sa vyjadruje spisovne správne a výstižne v ústnom aj v písomnom prejave 

b/ žiak, ktorý  takmer vždy uplatňuje logickú nadväznosť, komunikatívnu funkčnosť slov, viet 

c/ žiak, ktorý takmer vždy číta plynule s porozumením, rozlišuje texty z hľadiska jazykových štýlov, 

interpretuje literárne a vecné texty 

d/ žiak, ktorý takmer vždy hodnotí a porovnáva umelecké texty 

e/ žiak, ktorý takmer vždy spája poznatky z jednotlivých jazykových rovín, štylistiky, teórie a dejín 

literatúry 

Známkou dobrý (3﴿ sa hodnotí: 

a/ žiak, ktorý nie vždy sa vyjadruje spisovne správne a výstižne v ústnom aj v písomnom prejave 

b/ žiak, ktorý  nie vždy uplatňuje logickú nadväznosť, komunikatívnu funkčnosť slov, viet 

c/ žiak, ktorý nie vždy číta plynule s porozumením, rozlišuje texty z hľadiska jazykových štýlov, 

interpretuje literárne a vecné texty 

d/ žiak, ktorý nie vždy hodnotí a porovnáva umelecké texty 

e/ žiak, ktorý nie vždy spája poznatky z jednotlivých jazykových rovín, štylistiky, teórie a dejín literatúry 
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Známkou dostatočný (4﴿ sa hodnotí: 

a/ žiak, ktorý sa vyjadruje čiastočne správne, má obmedzenú SZ, často používa nesprávne jazykové 

prostriedky v  ústnom aj v písomnom prejave 

b/ žiak, ktorý s pomocou učiteľa tvorí jednoduché druhy textov 

c/ žiak, ktorý čiastočne porušuje logickú nadväznosť, komunikatívnu funkčnosť slov, viet 

c/ žiak, ktorý číta pomaly, nesúvislo, s prestávkami 

d/ žiak, ktorý s pomocou učiteľa odpovedá na jednoduché otázky súvisiace s textom 

Známkou nedostatočný (5﴿ sa hodnotí: 

a/ žiak, ktorý vo vyjadrovaní robí gramatické chyby, má obmedzenú SZ, často používa nesprávne 

jazykové prostriedky v  ústnom aj v písomnom prejave 

b/ žiak, ktorý iba s pomocou učiteľa tvorí jednoduché druhy textov 

c/ žiak, ktorý robí štylistické a gramatické chyby 

c/ žiak, ktorý číta pomaly, nesúvislo, s prestávkami a v textoch sa orientuje len s pomocou učiteľa 

d/ žiak, ktorý iba  s pomocou učiteľa odpovedá na jednoduché otázky súvisiace s textom 

 

Za klasifikačné obdobie (I. a II. polrok﴿ každý žiak má známku: 
 

 z diktátu 

 z kontrolnej práce 

 z ústnej odpovede 

 z opakovacieho testu z TC 

 z bleskoviek 

Učiteľ hodnotí aj: 

 domáce úlohy (podľa náročnosti﴿, cvičné práce, individuálne, skupinové práce pochvalou, 

prípadne známkou 

 aktivitu na hodinách 

 referáty, slohové práce, prezentácie a iné, ktoré sú robené dobrovoľne nad rámec obsahu 

učiva 

 

Kritéria hodnotenia kontrolných diktátov: 
 

0 – 1 chyba                  výborný (1﴿ 
2 – 3 chyby                  chválitebný  (2﴿       
4 – 6 chýb                    dobrý   (3﴿ 
7 – 9 chýb                   dostatočný  (4﴿ 
10 a viac                      nedostatočný (5﴿ 
 
Poznámky: 
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Za chybu sa nepovažuje, ak žiak na konci riadka napíše neslabičnú predložku alebo  
spojku (a, i , v, s, z, k, u, o). 

 
Ak sa rovnaká chyba v tom istom tvare slova vyskytuje viackrát, považuje sa za jednu chybu. 

 
Všetky chyby majú rovnakú hodnotu. 

 
Za chybu sa pokladá: - nesprávne rozdelené slovo na konci riadka - nečitateľné písmeno / slovo - 
vynechané alebo naviac napísané písmeno / slovo - nenapísané interpunkčné znamienko za vetou - 
nenapísané alebo nesprávne napísané interpunkčné znamienko za vetou. 
 
Percentuálne hodnotenie písomných prác / testov: 
 
100 %  – 95 %  výborný (1﴿ 
94 %  - 80 %     chválitebný (2﴿ 
79 % - 50 %      dobrý (3﴿ 
49 % - 30 %      dostatočný (4﴿  
29 % - 0 %        nedostatočný (5﴿ 
 

Kritéria hodnotenia kontrolných písomných prác 

Berieme do úvahy: 

a/ vonkajšiu formu t.j. celkovú úpravu, rozsah, čistota textu, čitateľnosť, členenie textu na odseky, 

doťahovanie riadkov... 

b/ vnútornú formu t.j. obsah, kompozíciu, pravopis a jazykové prostriedky, dodržanie štýlu 

 

Kontrolná slohová práca je hodnotená jednou známkou, zápis známky je slovný, v zátvorke číslicou 
(napr. výborný (1﴿ + podpis). 
 

Kritériá hodnotenia projektovej práce 
 

V projektovej práci sa hodnotia nasledujúce oblasti: 
 slovná zásoba 
 úprava ( písomná, grafická) 
 kreativita 
 vynaložené úsilie 
 zreteľnosť 
 lingvistická správnosť (morfológia, syntax, lexikológia, pravopis) 

 
Pri prezentácii sa hodnotí plynulosť jazykového prejavu, zrozumiteľnosť a celková kultúra 
vystupovania. V prípade, že žiak nevypracuje projekt, je hodnotený známkou nedostatočný. 

 
 

Kritériá hodnotenia písomných a ústnych maturitných prác: 
  

Pri hodnotení písomných maturitných prác sa vyučujúci riadia pokynmi NÚCEMu. 
Pri hodnotení ústnych odpovedí na MS sa PMK riadi pokynmi Vyhlášky MŠ SR č.318. 
 

Pri hodnotení má vyučujúci na zreteli jeho informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu. 
Vyučujúci dbá na pravidelnosť v hodnotení s ohľadom na vývoj konkrétneho žiaka, kombinuje slovné 
hodnotenie s hodnotením známkou a rešpektuje vekové a individuálne osobitosti žiaka. 

Výsledná známka na konci klasifikačného obdobia nie je aritmetickým priemerom známok. 
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Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia sa žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: 

    Didaktická  Materiálne 
Ďalšie 
zdroje 

Názov tematického celku Odborná literatúra technika  výučbové    

      prostriedky   

  Ihnátková, N. - Bajzíková, Tabuľa  Učebnice Internet  

  E. - Horecký, J: Slovenský        

Učebné Výkladový 

slohový postup jazyk pre 3. - 4 ročník  PC     

  stredných škôl. Bratislava:       

  SPN, 1994.        

          

  
Findra, J.: Jazyk, reč, 
človek.       

  Bratislava:  Q 111, 1998.       

  Obert, V. - Bátorová, M. - PC Učebnice Internet  

Svetová literatúra medzi Ivanová, M. - Špaček, J.:       

dvoma svetovými vojnami Literatúra pre 3. ročník Tabuľa  Texty Knižnica 

  gymnázií a stredných škôl.       

  Bratislava: LITERA,  1995.  Videotechnika      

  
Findra, J.: Jazyk, reč, 
človek. PC Knihy Internet 

  Bratislava: Q 111, 1998.       

Náučný štýl    Videotechnika  Periodiká   

  Ihnátková, N. - Bajzíková,       

  E. - Horecký, J: Slovenský  Tabuľa     

  jazyk pre 3. - 4 ročník        

  stredných škôl. Bratislava:       

  SPN, 1994.        

  Obert, V. - Bátorová, M. - PC Literárne   

Poézia nadrealizmu Ivanová, M. - Špaček, J.:   diela    

a katolícka moderna  Literatúra pre 3. ročník Videotechnika     

  gymnázií a stredných škôl.   Umelecké    

  Bratislava: LITERA,  1995.  Tabuľa texty   

          

  Ihnátková, N. - Bajzíková, Videotechnika Učebnice Internet  

  E. - Horecký, J: Slovenský        

Zvuková a grafická  jazyk pre 3. - 4 ročník  Magnetická      

stránka slovenčiny  stredných škôl. Bratislava: tabuľa     

  SPN, 1994.        
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Názov predmetu Nemecký jazyk1 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

Ročník  Prvý   

6421 L spoločné stravovanie 6421 L spoločné stravovanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu 

Predmet nemecký jazyk  v študijnom odbore 6421 L spoločné stravovanie / dvojročné nadstavbové 
denné štúdium / svojím obsahom nadväzuje na učivo strednej školy, rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. 
Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy), pričom sa prihliada na 
proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov. 

Jeho výučba je realizovaná počas dvoch rokov štúdia s časovou dotáciou 3 hodiny v každom ročníku, 
výučba prebieha dennou formou. Časová dotácia pre jednotlivé tematické celky  obsahuje i čas 
potrebný na cvičenia a upevnenie učiva. Výučba predmetu sa bude realizovať  v triedach, ktoré sú 
delené na skupiny, pričom často tieto skupiny vznikajú spájaním žiakov z niekoľkých tried.  Pri štúdiu 
v tomto predmete žiaci získavajú nielen jazykové vedomosti, ale aj praktické rečové zručnosti 
a poznatky z reálií.  

Učivo predmetu nemecký jazyk poskytuje žiakom vedomostí umožňujúce aplikovať ich 
v každodenných situáciách. Predmet rozvíja logické myslenie a dáva teoretický základ pre správne 
posudzovanie  a riešenie každodenných komunikačných situácií.  
Dôraz pri vyučovaní cudzích jazykov sa kladie na praktické využitie osvojených spôsobilostí a 
efektívnu komunikáciu, pričom komunikácia v cudzích jazykoch je podľa Európskeho referenčného 
rámca (ES, 2007, s. 5) založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a 
názory ústnou a písomnou formou v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa 
želaní a potrieb jednotlivca.  

Nemecký jazyk svojou komunikatívnou funkciou prispieva k formovaniu vzťahov medzi ľuďmi, učí ich 
kultivovane sa vyjadrovať a vystupovať, prostredníctvom jazyka poznávať myslenie a názory druhých 
ľudí a kultúrne hodnoty minulosti a súčasnosti.  

Významne sa podieľa na príprave žiakov, na aktívny život v multikultúrnej spoločnosti, vedie žiakov 
k osvojeniu si praktických rečových zručností cudzieho jazyka, ako nástroja dorozumievania v rôznych 
situáciách každodenného osobného a pracovného života.  Pripravuje ich k účasti v priamej a 
nepriamej komunikácií vrátane prístupu k informačným zdrojom a rozširuje ich poznatky o svete. 
Prispieva k formovaniu osobnosti žiaka, rozvíja ich schopnosti učiť sa po celý život, učí ich byť 
vnímavými ku kultúre, disponovať schopnosťami, používať rôzne spôsoby dorozumievania s inými 
kultúrami. 

Obsah učiva tvoria rečové zručnosti, ktoré sa rozvíjajú jednak na základe všeobecnej nemčiny, jednak 
na základe odbornej nemčiny, poznanie reálií a lingvistické poznatky vybrané z komunikatívno-
funkčného hľadiska. 

Vo vyučovaní predmetu nemecký jazyk sa budú využívať moderné interaktívne vzdelávacie metódy 
a internet, pričom práca s webovými stránkami umožní rozvoj počítačových internetových zručností 
žiakov a využívanie moderných informačných služieb a technológií (IKT). Vyučovanie využíva všetky 
vhodné učebné pomôcky. 
 
V rámci predmetu nemecký jazyk bude hodnotenie realizované priebežne písomnou a ústnou formou 
pri preberaní jednotlivých tematických celkov a taktiež formou písomných previerok. 
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Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú 
sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

Tento predmet je medzipredmetovo previazaný s  vyučovacími predmetmi slovenský jazyk, 
spoločenská komunikácia, občianska náuka, etická výchova, geografia, biológia, matematika, 
estetická výchova, ekonomika. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 
Ciele vyučovacieho predmetu cudzí jazyk vychádzajú z modelu všeobecných kompetencií a 
komunikačnej jazykovej kompetencie, ako ich uvádza Spoločný európsky referenčný rámce pre jazyky 
(ŠPÚ, 2006). Po absolvovaní vyučovania predmetu nemecký jazyk by žiaci mali: 

 
 ● v receptívnych jazykových činnostiach (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením) 
a stratégiách dokázať ako poslucháči alebo čitatelia spracovať hovorený alebo napísaný text,  
 ● v produktívnych (ústny prejav, písomný prejav) a interaktívnych jazykových činnostiach 
(ústna interakcia, písomná interakcia) a stratégiách dokázať vytvárať ústny alebo písomný text,  
 ● získať jazykové i nejazykové poznatky potrebné na realizáciu komunikatívneho cieľa a 
osvojiť si informácie o živote v krajinách, ktorých jazyk sa učia 
 ● efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale sú 
nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností,  
 ● dokázať využívať komunikačnú kompetenciu, aby realizovali komunikačný zámer 
vymedzeným spôsobom,  
 ●  zvládať spoločenské dimenzie jazyka.  
 
 Vyučovanie cudzieho jazyka sa má podieľať na utváraní vlastností a schopností, ktoré si 
potrebné na úspešné zaradenie absolventa strednej odbornej školy 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.                                                                        
  

 
 
 

Kompetencie absolventa 

Absolvent uvedeného študijného odboru po absolvovaní vzdelávacieho programu disponuje týmito 
kompetenciami: 

 

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

Absolvent má: 
- logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 
- porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, 
  morálne zásady, vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom  existuje, 
- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti, 
- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností, 
- vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia, 
- popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia  a potreby, 
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- definovať svoje ciele a prognózy, 
- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie. 
 

b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné 
technológie, komunikovať v materinskom a cudzom jazyku 
Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej na 
vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, sebazdokonaľovanie a zvyšovanie 
výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania 
a udržovania potrebnej základnej úrovne jazykových schopností, informačných a komunikačných 
zručností. Od žiaka sa vyžaduje efektívne využívať písaný a hovorený cudzí jazyk, disponovať s 
čitateľskou gramotnosťou a prehodnocovať základné zručnosti. 

 
Absolvent má: 
- vyjadrovať sa spoľahlivo v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 
- riešiť rôzne situácie, 
- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné  zdroje, 
- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, 
- hodnotiť kriticky získané informácie, 
- formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy, 
- overovať a interpretovať získané údaje, 
- pracovať s elektronickou poštou, 
- pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými 
  technológiami. 
 

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

Absolvent má: 
- prejaviť empatiu a sebareflexiu, 
- vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu, 
- motivovať pozitívne seba a druhých, 
- ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie), 
- stanoviť priority cieľov, 
- predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre  ostatných členov   
  tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú  schopní určené kompetencie zvládnuť, 
- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje, 
- diskutovať konštruktívne, aktívne predkladať progresívne návrhy a pozorne  počúvať druhých, 
- budovať a organizovať vyrovnanú a udržateľnú spoluprácu, 
- uzatvárať jasné dohody, 
- rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností, 
- analyzovať hranice problému, 
- identifikovať oblasť dohody a rozporu, 
- určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady  a zápory v danom  
  kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, kritériá pre voľbu 
  konečného optimálneho riešenia, 
- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, 
- pracovať samostatne a riadiť práce v menšom kolektíve,  určovať vážne nedostatky a kvality vo  
  vlastnom učení, pracovných výkonoch  a osobnostnom raste, 
- predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti 
  posudzovať návrhy druhých, 
- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať  osobným konfliktom,  
  nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe  k druhým. 
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Všeobecné kompetencie  
 
Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú nevyhnutné pre 
rôzne činnosti, vrátane rečových zručností.  

 
Žiak po absolvovaní daného študijného odboru má dokázať: 
 

• vedome získať nové vedomosti a zručnosti,  
• opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,  
• uvedomovať si stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka,  
• opísať rôzne stratégie učenia sa s cieľom pochopiť ich a používať,  
• pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,  
• poznať a uvedomiť si spoločné a rozdielne črty medzi vlastnou a cieľovou jazykovou skupinou, 
• disponovať vedomosťami o spoločnosti a kultúre komunity, v ktorej sa cieľový  jazyk používa 
/ životné podmienky, kultúrne tradície, hodnoty a presvedčenia, spoločenské normy 
 a presvedčenia /, 
• identifikovať rôzne stratégie, ktoré sú potrebné na kontakt s nositeľmi iných kultúr,   
• spoľahlivo plniť úlohu kultúrneho sprostredkovateľa medzi vlastnou a cudzou kultúrou, 
• cieľavedome sústrediť sa na prijímanie poskytovaných informácií, 
• osvojiť si jazyk na základe uplatnenia komparácie, kognitívnych procesov a činnostných aktivít, 
• využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu, 
• stanoviť si vlastné učebné ciele a spôsoby ich dosiahnutia, 
• dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným učivom, systematizovať 
ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,  
• kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho rozvoja,  
• udržať pozornosť pri prijímaní informácií, 
• pochopiť zámer zadanej úlohy,  
• účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách, 
• aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk,  
• byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.  

 

Odborné kompetencie 
 
Komunikačné jazykové kompetencie  
Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa používať konkrétne jazykové 
prostriedky v komunikácii.  
Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikatívne správanie, ktoré je 
primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí. Komunikatívne 
kompetencie zahŕňajú nasledovné zložky:  

 
Receptívne jazykové činnosti a stratégie: 
Žiak po absolvovaní daného študijného odboru má dokázať: 
 
     • porozumieť rečový prejav živý aj zo záznamu na známe aj menej známe témy, s ktorými sa   
       stretáva v osobnom a spoločenskom živote, 
     • sledovať a pochopiť hlavné myšlienky v jazykovo zložitejších prejavoch / prednášky, prezentácie,  
       diskusie / na konkrétne aj abstraktné témy v spisovnom jazyku, 
     • sledovať a porozumieť dlhšiemu, zložitejšiemu prejavu s argumentáciou za predpokladu, že téma  
       je dostatočne známa, identifikovať názory a postoje hovoriaceho, 
     • prečítať dlhšie aj zložitejšie texty / novinové a iné správy, články, osobnú aj úradnú  
       korešpondenciu / a pochopiť ich základný význam, zorientovať sa v ich obsahu, rozhodnúť sa, či  
       má zmysel, aby sa nimi podrobnejšie zaoberal, 
     • porozumieť textom, v ktorých autori zaujímajú konkrétne postoje alebo názory, 
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     • porozumieť dlhším návodom a inštrukciám za predpokladu, že ťažké úseky si môžu opakovane  
       prečítať. 

 
 
Produktívne jazykové činnosti a stratégie: 
Žiak po absolvovaní daného študijného odboru má dokázať: 
 

• jasne sa vyjadriť k rôznym témam, o ktoré sa zaujíma, rozvíjať svoje myšlienky   a dopĺňať ich 

o argumenty a príklady, 
• systematicky rozvíjať opis a prezentáciu so zvýraznením hlavných myšlienok a uvedením 

podrobností, 
• argumentovať a svoju argumentáciu primerane rozvinúť ďalšími argumentmi a prípadnými 

podrobnosťami, 
• vysvetliť svoj názor na aktuálny problém, uviesť výhody a nevýhody rôznych postojov, 
• napísať jasný text na témy, ktoré ho zaujímajú, pričom dokáže syntetizovať a vyhodnocovať 

informácie a argumenty z celého radu zdrojov, 
• podrobne opísať udalosti a zážitky, skutočné alebo vymyslené príbehy, 
• vyjadriť vzťah medzi myšlienkami v produkovanom texte pomocou vhodných konektorov, 
• dodržiavať formálne znaky daného žánru, 

• napísať referát na zadanú tému. 
 
Interaktívne jazykové činnosti a stratégie: 
Žiak po absolvovaní daného študijného odboru má dokázať: 

 
• zapojiť sa do konverzácie na väčšinu všeobecných tém, dokonca aj v hlučnom prostredí,  

• presne sa vyjadriť v diskusii a objasniť svoje myšlienky a názory a argumentačne ich zdôvodniť, 
• spoľahlivo porozumieť a konať podľa podrobných pokynov a inštrukcií, 
• jasne načrtnúť situáciu alebo problém, uvažovať o príčinách alebo následkoch a diskutovať 

o výhodách alebo nevýhodách rôznych riešení, 
• spoľahlivo získať a odovzdať podrobné informácie z viacerých zdrojov, 
• podrobne opísať, vysvetliť a argumentovať postupy rôznych činností, 
• vyžiadať si alebo poskytnúť písomné informácie na abstraktné aj konkrétne témy, pýtať sa na 

problémy alebo ich vysvetliť, 
• viesť osobnú a úradnú korešpondenciu, opisujúcu skúsenosti, pocity, postoje a udalosti. 

 
Jazykové kompetencie: 
Žiak po absolvovaní daného študijného odboru má dokázať: 

• ovládať lexikálne jednotky v takom rozsahu, aby vedel opísať situácie a vysvetliť myšlienky alebo 
problémy, 

• ovládať lexikálne jednotky v takom rozsahu, aby mohol podať zrozumiteľný opis, 
• kompenzovať prípadné medzery v ovládaní lexikálnych jednotiek pomocou synoným a opisných 

vyjadrení, 
• dobre ovládať celý repertoár segmentálnych javov / výslovnosť všetkých hlások/foném / a pre 

správne pochopenie výpovede relevantne používať suprasegmentálne javy / intonácia, slovný 
a vetný prízvuk /, 

• vytvoriť pravopisne a interpunkčne správny súvislý text, ktorý je zrozumiteľný, 
• v prípade potreby overiť správny pravopis zložitejších alebo menej známych výrazov v slovníku. 

 
Sociolingvistická kompetencia  
Žiak po absolvovaní daného študijného odboru má dokázať: 
 

• použiť širokú škálu jazykových prostriedkov rôznych funkčných štýlov relevantne danej situácii, 
• komunikovať s rodenými hovoriacimi a správať sa v súlade so spoločenskými a kultúrnymi 

konvenciami danej jazykovej komunity, 
• prispôsobiť svoj jazykový prejav situácii a príjemcovi výpovede, 
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• použiť cieľu primerané jazykové prostriedky a ak si to situácia vyžaduje, dokázať ich 
preformulovať a adaptovať, 

• vyjadriť sa v logickom slede k rôznym témam a situáciám v ústnej a písomnej forme, pričom 
dokážu rozvinúť hlavné kompozičné zložky opisu a doložiť ich   adekvátnymi podrobnosťami 
a príkladmi, 

• účinne využívať rozličné spojovacie výrazy tak, aby vystihli vzťah medzi jednotlivými 
myšlienkami a v texte ich štandardne usporiadali a začlenili do odsekov.  

 

I. ROČNÍK 
Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky pri používaní a učení sa jazyka sa 
rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva nielen všeobecné kompetencie, ale aj celý rad 
komunikačných jazykových kompetencií, ktoré spolupôsobia v rozličných kontextoch a v rôznych 
podmienkach. Zapája sa do rečových činností, v rámci ktorých vytvára a prijíma texty vo vzťahu k 
témam z konkrétnych oblastí. Preto základným princípom jazykového vzdelávania na báze 
kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci sa:.  
 

• dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal cudzincom, 
ktorí sú na návšteve v jeho krajine,  

• dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným 
jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity v jazyku,   ktorý si učiaci sa osvojuje,  

• viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne  dedičstvo.  

 
Jazyková kompetencia  
Učiaci sa na úrovni B1 má osvojené jazykové kompetencie na úrovni A2 a ďalej si ich rozvíja tak, aby 
dokázal používať:  
 

• slovnú zásobu vrátane frazeológie v rozsahu komunikačných situácií a 
   tematických okruhov (lexikálna kompetencia),  
• morfologické tvary a syntaktické modely (gramatická kompetencia),  
• slovotvorbu a funkcie gramatických javov (sémantická kompetencia),  
• zvukové a grafické prostriedky jazyka (fonologická kompetencia: ortoepická a 
   ortografická).  

 
Učiaci sa na úrovni B1 ovláda jazyk:  

• v takom rozsahu, aby sa dohovoril a vedel vyjadriť s použitím osvojenej slovnej zásoby na 
vymedzené témy týkajúce sa bežného života, aj keď jeho obmedzená slovná zásoba mu 
príležitostne spôsobuje ťažkosti s formuláciou jeho výpovede, pričom používa opisné 
jazykové prostriedky,  

• v dostatočnom rozsahu na to, aby mohol opísať nepredvídateľné situácie, vysvetliť hlavné 
body, myšlienky či problémy so značnou dávkou precíznosti a vyjadriť myšlienky, ktoré sa 
týkajú aj abstraktných tém, ktoré sú uvedené v učebných osnovách.  

 
Sociolingvistická kompetencia  
Učiaci sa na úrovni B1 má osvojené sociolingvistické kompetencie na úrovni A2 a ďalej si ich rozvíja 
tak, aby dokázal:  
 

• správne reagovať v rôznych bežných spoločenských komunikačných situáciách,  
• dodržiavať konvencie slušnosti (vyjadrenie záujmu o druhého, výmena názorov a informácií, 

vyjadrenie obdivu, srdečnosti, pohostinnosti; vyjadrenie poľutovania, ospravedlnenia a 
vďaky; vyhýbanie sa priamym príkazom), 

• používať základné bežné frazeologické spojenia, príslovia a porekadlá,  
• uvedomovať si rozdiely v rôznych formách prejavu (formálneho, neformálneho).  

 
Učiaci sa dokáže uplatňovať širokú škálu jazykových funkcií, používajúc bežné prostriedky 
neutrálneho štýlu. Uvedomuje si konvencie slušnosti a podľa nich aj koná.  

 
Pragmatická kompetencia  
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Učiaci sa na úrovni B1 má osvojené pragmatické kompetencie na úrovni A2 a ďalej si ich rozvíja tak, 
aby sa dokázal vyjadriť:  
 

• v súlade s požadovanou stratégiou (zámer, téma, následnosť, príčina, kohézia,   koherencia, 
štýl, register, rétorika),  

• funkčne využíval jazykové prostriedky na získavanie informácií, vyjadrenie postojov (súhlas, 
nesúhlas), modality (povinnosť, schopnosť), vôle (túžby, zámery), emócií (radosť, 
uspokojenie, nevôľa, záujem, prekvapenie, strach), etických zásad (ospravedlnenie, ľútosť, 
poľutovanie, súhlas, nesúhlas,   pozdravenie, žiadosť, odmietnutie), 

• pri interakcii (výmena informácií) alebo transmisii (sprostredkovanie informácií).  

 

Komunikačné zručnosti  
Komunikačné zručnosti nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú a dopĺňajú (ide o 
integrované zručnosti).  

 
1 Počúvanie s porozumením  
Učiaci sa rozumie krátkym jednoduchým monologickým, dialogickým a kombinovaným ústnym 
prejavom informatívneho charakteru s tematikou každodenného života, ktoré sú prednesené v 
štandardnom jazyku a primeranom hovorovom tempe reči.  
Učiaci sa na úrovni B1 má rozvinuté zručnosti na úrovni A2 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby dokázal 
porozumieť :  

• prejavu ako celku, téme a hlavnej myšlienke,  
• špecifické informácie a dokázal zachytiť logickú štruktúru textu, vedel rozlíšiť podstatné 

informácie od nepodstatných, rozlíšiť hovoriacich,  
• jednoduchým rečovým prejavom informatívneho charakteru s tematikou každo denného života 

(oznamy, inštrukcie, opisy, odkazy, pokyny, upozornenia, rady) prednesenom v primeranom 
hovorovom tempe reči a v štandardnom jazyku,  

• autentické dialógy na bežné témy, napr. telefonický rozhovor, interview,  
• prejavy naratívneho charakteru, napr. zážitok, príbeh,  
• podstatné informácie v jednoduchých prednáškach, referátoch, diskusiách, ak mu je tematika 

známa, a ak sú prednesené v primeranom hovorovom tempe reči a v štandardnom jazyku,  
• základné informácie z rozhlasových a televíznych správ s tematikou 
   každodenného života, ktoré sú prednesené v primeranom tempe reči.  

 
2 Čítanie s porozumením  
Učiaci sa porozumie jednoduchým textom informatívneho a faktografického charakteru, primerane 
náročným textom s tematikou každodenného života a jednoduchším beletrizovaným textom.  
Učiaci sa na úrovni B1 má rozvinuté zručnosti na úrovni A2 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby 
dokázal:  
 

• získať informácie z jednoduchších textov,  
• po príprave čítať plynulo a nahlas texty, ktorých obsah, štýl a jazyk sú primerané jazykovej 

úrovni a skúsenostiam učiacich sa,  
• vyhľadať špecifické a detailné informácie v rôznych textoch, rozlíšiť základné a rozširujúce 

informácie v texte s jasnou logickou štruktúrou,  
• chápať logickú štruktúru jednoduchšieho textu na základe obsahu, ale aj lexikálnych a 

gramatických prostriedkov,  
• odhadnúť význam neznámych slov v náročnejšom texte a pružne meniť stratégie čítania podľa 

typu textu a účelu čítania,  
• rozumieť korešpondencii: úradnému a súkromnému listu, pohľadnici, telegramu, e-mailu,  
• čítať a porozumieť rôzne texty informatívneho charakteru,  
• rozumieť jednoduchým textom z masovokomunikačných prostriedkov, v ktorých vie pochopiť 

hlavnú myšlienku,  
• porozumieť obsahu jednoduchšieho autentického textu.  

 
3 Písomný prejav  
Učiaci sa na úrovni B1 dokáže napísať jednoduchý súvislý prejav na témy z každodenného života a 
dokáže vyjadriť svoje postoje, pocity a dojmy. Vie správne používať základné lexikálne, gramatické, 
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syntaktické a štylistické prostriedky vo formálnom a neformálnom písomnom prejave. Správne 
používa kompozičné postupy s ohľadom na obsah a adresáta písomného prejavu, ako aj s ohľadom 
na slohový útvar.  
Učiaci sa na úrovni B1 má rozvinuté zručnosti na úrovni A2 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby dokázal 
zrozumiteľne, v súlade s pravopisnými normami a štylisticky vhodne:  

• napísať hlavné myšlienky alebo informácie z vypočutého alebo prečítaného textu,  
• zostaviť osnovu, konspekt, anotáciu textu,  
• napísať krátky oznam, správu, odkaz, ospravedlnenie,  
• jednoducho opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, udalosť,  
• napísať jednoduchší súkromný list,  
• napísať obsahovo a jazykovo jednoduchý úradný list: žiadosť, inzerát a odpoveď naň,  
• napísať jednoduchý životopis,  
• napísať príbeh, rozprávanie,  
• napísať krátky súvislý slohový útvar s vyjadrením vlastného názoru a pocitov.  
 

Odporúča sa napísať dve kontrolné slohové práce v ročníku / jednu za polrok /. 
Odporúča sa písať kontrolnú slohovú prácu na dvoch vyučovacích hodinách  
/ na prvej hodine si žiak pripraví koncept, na druhej hodine s ním pracuje a vy- 
pracuje čistopis /. V prvom ročníku by mal žiak napísať prácu v rozsahu 130 –  
150 slov. V druhom ročníku v rozsahu 160 – 180 slov. 

 
4 Ústny prejav  
Ústny prejav – dialóg  
Učiaci sa vie jazykovo správne a primerane reagovať v bežných životných situáciách. Dokáže 
bezprostredne nadviazať rozhovor na témy z každodenného života.  
Učiaci sa na úrovni B1 má rozvinuté zručnosti na úrovni A2 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby 
dokázal:  
 

• reagovať na podnety v rôznych komunikačných situáciách jazykovo správne, zrozumiteľne a 
primerane situácii,  

• začať, udržiavať a ukončiť rozhovor, 
• správne reagovať na partnerove repliky v prirodzených a simulovaných situáciách a v situačných 

dialógoch,  
• interpretovať a odovzdávať informácie.  

 
Ústny prejav – monológ  
Učiaci sa vie súvislo a s využitím jednoduchších jazykových prostriedkov hovoriť o svojich 
skúsenostiach, pocitoch, zážitkoch. Vie odôvodniť a vysvetliť svoj názor. Dokáže porozprávať 
jednoduchý príbeh a prerozprávať obsah prečítaného alebo vypočutého textu a vyjadriť svoj postoj.  
Učiaci sa na úrovni B1 má rozvinuté zručnosti na úrovni A2 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby 
dokázal:  
 

• vyjadrovať sa jazykovo správne, zrozumiteľne a primerane situácii k témam z bežného života,  
• opísať osoby, predmety, činnosti a udalosti,  
• opísať obrázky, mapy, jednoduchšie grafy, porovnať ich a vyjadriť svoj názor na ne,  
• interpretovať a odovzdávať informácie,  
• dokáže tvoriť jednoduché príbehy (na základe obrázkov alebo osnovy).  
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Prehľad spôsobilostí a funkcií komunikácie stanovených pre úrovne A1 až B2 
podľa SERR pre jazyky:  
 

Spôsobilosti  Funkcie  

 
1. Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou 
situáciou  
 

Upútať pozornosť  
Pozdraviť  
Odpovedať na pozdrav  
Rozlúčiť sa  
Poďakovať a vyjadriť svoje uznanie  

 
2. Vypočuť si a podať informácie  
 

Informovať sa  
Potvrdiť (trvať na niečom)  
Začleniť informáciu  
Odpovedať na žiadosť  

 
3. Vybrať si z ponúkaných možností  
 

Identifikovať  
Opísať  
Potvrdiť/Odmietnuť (vyjadriť nesúhlas)  
Opraviť (korigovať)  

 
 
4. Vyjadriť svoj názor  
 

Vyjadriť svoj názor  
Vyjadriť svoj súhlas  
Vyjadriť svoj nesúhlas  
Vyjadriť presvedčenie  
Vyjadriť vzdor  
Protestovať  
Vyjadriť stupeň istoty  

 
5. Vyjadriť svoju vôľu  
 

Vyjadriť svoje želania/túžby  
Vyjadriť svoje plány (blízke a budúce)  

 
6. Vyjadriť svoju schopnosť  
 

Vyjadriť vedomosti/poznatky/zistenia  
Vyjadriť neznalosť  
Vyjadriť svoju schopnosť vykonať nejakú 
činnosť  

 
 
7. Vnímať a prejavovať svoje city  
 

Vyjadriť radosť z niečoho, šťastie, uspokojenie  
Vyjadriť smútok, skľúčenosť  
Vyjadriť sympatie  
Vyjadriť fyzickú bolesť  
Utešiť, podporiť, dodať odvahu  

 
 
 
8. Vyjadriť očakávania a reagovať na ne  
 

Vyjadriť nádej  
Vyjadriť sklamanie  
Vyjadriť strach, znepokojenie, obavu  
Ubezpečiť  
Vyjadriť úľavu  
Vyjadriť spokojnosť  
Vyjadriť nespokojnosť, posťažovať si  
Zistiť spokojnosť/nespokojnosť niekoho s 
niekým/s niečím  

 
9. Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus  
 

Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo 
uznávam  
Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád  
Vybrať si z ponúkaných možností 
najobľúbenejšiu  

 
 
10. Reagovať vo vyhrotenej situácii  
 

Vyjadriť svoj hnev, zlú náladu  
Reagovať na hnev, na zlú náladu niekoho 
iného  
Urážať  
Nadávať  

 Vyjadriť príkaz/zákaz  
Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu  
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11. Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá alebo 
povinnosti 
Sľúbiť 
 

Získať povolenie, súhlas  
Dať súhlas, povoliť niečo  
Odmietnuť  
Zakázať  
Vzoprieť sa proti zákazu/Spochybniť zákaz  
Vyhrážať sa  
 

 
 
12. Reagovať na nesplnenie pravidiel alebo 
povinností  
 

Obviniť, obviniť sa, priznať sa  
Ospravedlniť sa  
Odmietnuť obvinenie  
Vyčítať  

 
 
13. Reagovať na príbeh alebo udalosť  
 

Vyjadriť záujem o niečo  
Vyjadriť záujem o to, čo niekto rozpráva  
Vyjadriť prekvapenie  
Vyjadriť, že ma niekto/niečo neprekvapil/-lo  
Vyjadriť nezáujem  

 
 
 
14. Ponúknuť a reagovať na ponuku  
 

Žiadať od niekoho niečo  
Odpovedať na žiadosť  
Navrhnúť niekomu, aby niečo vykonal  
Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne niečo 
vykonali  
Ponúknuť pomoc (urobiť niečo namiesto 
niekoho iného)  
Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem  
Odpovedať na návrh niekoho iného  

 
15. Reagovať na niečo, čo sa má udiať v 
budúcnosti  
 

Varovať pred niekým/niečím  
Poradiť  
Dodať odvahu/Podporiť  
Adresovať niekomu svoje želanie  

 
 
16. Reagovať na niečo, čo sa udialo v minulosti  
 

Spomenúť si na niečo/niekoho  
Vyjadriť, že som na niečo/niekoho zabudol  
Pripomenúť  
Kondolovať  
Gratulovať  

 
 
17. Reagovať pri prvom stretnutí  
 

Predstaviť niekoho  
Predstaviť sa  
Reagovať na predstavenie niekoho  
Privítať  
Predniesť prípitok  

 
18. Korešpondovať  
 

Korešpondovať  
Začať list  
Ukončiť list  

19. Telefonovať 

 
 
 

Začať, udržiavať a ukončiť telefonický 
rozhovor  

 
 
20. Vymieňať si názory, komunikovať s niekým  
 

Začať rozhovor  
Ujať sa slova v rozhovore  
Vypýtať si slovo  
Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma prerušili  
Zabrániť niekomu v rozhovore  

 
 
21. Vypracovať prezentáciu/prednášku  
 

Uviesť tému, hlavnú myšlienku (hlavné 
myšlienky)  
Oboznámiť s obsahom/osnovou  
Rozviesť tému a osnovu  
Prejsť z jedného bodu na iný  
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Ukončiť svoj výklad  

 
 
22. Obohatiť / Doplniť štruktúrovanú 
prezentáciu/prednášku  
 

Podčiarknuť / dať do pozornosti  
Odbočiť od témy (digresia)  
Vrátiť sa k pôvodnej téme  
Uviesť príklad  
Citovať  
Parafrázovať  

 
 
23. Zúčastniť sa na diskusii / Argumentovať  
 

Navrhnúť novú tému / nové body diskusie  
Odmietnuť diskutovať na ponúkanú tému/bod 
diskusie  
Vrátiť sa k téme / k bodu diskusie  

 
24. Uistiť sa v rozhovore, že moje slová/môj 
výklad/môj argument boli pochopené 

 
 

Uistiť sa, že účastníci komunikácie pochopili 
moje vyjadrenia  
Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo bolo 
povedané  
Požiadať o pomoc pri vyjadrovaní ohľadom 
problematického slova/vyjadrenia/frázy  
Nahradiť zabudnuté/nepoznané slovo  
Hľadať slovo/vetu  
Opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru 

25. Porozprávať niečo Rozprávať príbeh 
Začať príbeh, historku, anekdotu 
Zhrnúť príbeh, historku 

 
 
SLOVNÁ ZÁSOBA  
Slovná zásoba je popri gramatike základným „stavebným materiálom“ pre tvorbu zmysluplných 
verbálnych výpovedí. Preto aj pri vyučovaní a učení sa cudzieho jazyka je potrebné venovať jej výberu 
a osvojovaniu si náležitú pozornosť. Požiadavky na osvojenie si slovnej zásoby sú založené na 
kritériách pre ovládanie cudzieho jazyka podľa úrovní (A1, A2, B1, B2) vymedzených v Spoločnom 
európskom referenčnom rámci pre jazyky. Slovná zásoba má istú tematickú príslušnosť, ktorá sa 
prirodzene vo viacerých prípadoch (najmä pri menej špecifickej, všeobecnej lexike) prelína.  
Žiak by mal zvládnuť slovnú zásobu stanovenú pre základné tematické okruhy (spolu 21 tém), ku 
ktorým boli pričlenené podtémy bližšie špecifikujúce základné témy, najmä podľa úrovní ovládania 
cudzieho jazyka. Je dôležité, aby žiak zvládol základnú slovnú zásobu (pre úroveň A1 a A2) a jej 
rozšírenie o tematicky a štylisticky špecifickejšiu lexiku (pre úroveň B1 a B2). Pri začleňovaní lexiky sa  
začína s výberom slovnej zásoby pre najnižšiu úroveň. Nižšia úroveň vždy tvorí základ pre navŕšenie 
lexiky na vyššej úrovni (až po úroveň B2).  

 

Témy pre komunikačné úrovne  
Zoznam tém pre komunikačné úrovne A1 až B2:  
 
Rodina a spoločnosť  
Osobné údaje  
Rodina - vzťahy v rodine  
Národnosť/štátna príslušnosť  
Tlačivá/dokumenty  
Vzťahy medzi ľuďmi  
Náboženstvo  
Domov a bývanie  
Môj dom/byt  
Zariadenie bytu  
Domov a jeho okolie  
Bývanie v meste a na dedine  
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Spoločnosť a životné prostredie  
Spoločnosť a jej životný štýl  
Ľudské telo, starostlivosť o zdravie  
Ľudské telo  
Fyzické charakteristiky  
Charakterové vlastnosti človeka  
Choroby a nehody  
Hygiena a starostlivosť o telo  
Zdravý spôsob života  
Nemocnica a klinika, lekáreň a lieky, poistenie  
Doprava a cestovanie  
Dopravné prostriedky  
Osobná doprava  
Príprava na cestu a cestovanie  
Turistika a cestovný ruch  
Problémy cestných, železničných a leteckých sietí  
Vzdelávanie a práca  
Škola a jej zariadenie  
Učebné predmety  
Pracovné činnosti a profesie  
Školský systém  
Celoživotné vzdelávanie  
Pracovné podmienky  
Človek a príroda  
Zvieratá/fauna  
Počasie  
Rastliny/flóra  
Klíma  
Človek a jeho životné prostredie  
Príroda okolo nás – ochrana životného prostredia  
Voľný čas a záľuby  
Záľuby  
Knihy a čítanie  
Rozhlas, televízia a internet  
Výstavy a veľtrhy  
Kultúra a jej vplyv na človeka  
Umenie a rozvoj osobnosti  
Stravovanie  
Stravovacie návyky  
Mäso a mäsové výrobky  
Zelenina a ovocie  
Nápoje  
Cestoviny a múčne výrobky  
Mliečne výrobky  
Stravovacie zariadenia  
Príprava jedál  
Kultúra stolovania  
Zdravá výživa  
Multikultúrna spoločnosť  
Cudzie jazyky Rodinné sviatky  
Cudzojazyčná komunikácia  
Štátne a cirkevné sviatky  
Zvyky a tradície v rôznych krajinách  
Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií  
Obliekanie a móda  
Základné druhy oblečenia  
Odevné doplnky  
Výber oblečenia na rôzne príležitosti  
Druhy a vzory odevných materiálov  
Móda a jej trendy  
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Šport  
Druhy športu: zimné a letné, individuálne a kolektívne  
Športové disciplíny  
Význam športu pre rozvoj osobnosti  
Nové trendy v športe  
Fair play športového zápolenia  
Obchod a služby  
Nákupné zariadenia  
Pošta a telekomunikácie  
Druhy a spôsoby nákupu a platenia  
Hotely a hotelové služby  
Centrá krásy a zdravia  
(kaderníctva, fitnes, ...)  
Kultúra nakupovania a služieb  
Krajiny, mestá a miesta  
Krajiny a svetadiely  
Moja krajina a moje mesto  
Geografický opis krajiny  
Kultúrne a historické pamiatky krajín a miest  
Kultúra a umenie  
Druhy umenia  
Kultúra a jej formy  
Umenie – spoločnosť – kultúra  
Človek a spoločnosť; komunikácia  
Jazyk ako dorozumievací prostriedok  
Formy komunikácie  
Kultúra komunikácie   
Mládež a jej svet  
Aktivity mládeže  
Vzťahy medzi rovesníkmi Generačné vzťahy  
Predstavy mládeže o svete  
Zamestnanie  
Pracovné pomery a kariéra  
Platové ohodnotenie  
Nezamestnanosť  
Veda a technika v službách ľudstva  
Technické vynálezy  
Vedecký pokrok  
Vzory a ideály  
Človek, jeho vzory a ideály  
Pozitívne a negatívne vzory  
Slovensko  
Geografické údaje  
História  
Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície  
Krajina, ktorej jazyk sa učím 
Geografické údaje 
História 
 

Prierezové témy 
Vo vyučovaní predmetu nemecký jazyk sa budú využívať aj nasledujúce  prierezové témy: 
 
Osobnostný a sociálny rozvoj – témy: Rodina a príbuzní, Vzdelávanie a práca, Človek 
a spoločnosť, Vzory a idoly, pri práci so slovnou zásobou a s  literárnym textom  
Environmentálna výchova -  témy: Človek a príroda, Bývanie, Doprava a cestovanie, Veda a 
technika 
Mediálna výchova - téma: Masmédiá, publicistický štýl / novinové články / 
Multikultúrna výchova – témy: Multikultúrna spoločnosť, Slovensko, Nemecko,  
Ochrana života a zdravia – témy: Starostlivosť o zdravie, Stravovanie 
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – Prezentácie k jednotlivým témam 
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Metódy a formy práce, učebné zdroje a hodnotenie predmetu 
Metódy, formy a prostriedky vyučovania cudzieho jazyka majú stimulovať rozvoj poznávacích, 
rečových a čitateľských  schopností žiakov, podporovať ich logické myslenie, samostatnosť 
a tvorivosť. Uprednostňujú sa  také stratégie vyučovania, pri ktorých má žiak možnosť spolupracovať 
a spolurozhodovať, učiteľ má zase povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším 
výkonom, podporovať jeho aktivity v oblasti zvýšeného záujmu v rámci študijného odboru. 
Na hodinách cudzieho jazyka sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 
 
Metódy: 
Slovné – rozprávanie / vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie, verbálna komunikácia formou 
otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov/, opisovanie, vysvetľovanie, výklad, diskusia  /vzájomná 
výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovaní za účelom riešenia daného problému /, 
písomné cvičenia, práca s učebnicou, práca s knihami a textovým materiálom / čítanie 
s porozumením, spracovanie textových informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, 
vyhľadávanie, triedenie, využívanie podstatných informácií a samostatné učenie prostredníctvom 
informačnej a komunikačnej techniky /, heuristický rozhovor, interpretácia textu, slovné hry 
Demonštračné – pozorovanie, predvádzanie, demonštrácia obrázkov, textov 
Motivačné – reprodukcia, motivačný rozhovor, stimulačné cvičenia, motivačná výzva, pochvala, 
povzbudenie, kritika 
Fixačné – pamäťová reprodukcia naučeného textu, zápisy prebraného učiva, frontálne písomné 
práce, čítanie s porozumením, opakovanie s využitím učebnice a inej literatúry, domáce úlohy 
Diagnostické – ústne a písomné preverovanie 
Aktivizujúce – diskusné metódy, hranie rolí / dramatizácia, inscenačné metódy - sociálne učenie 
v modelovo predvádzanej situácii, pri ktorej sú žiaci aktérmi danej situácie /, didaktické hry -  
sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti  
Metódy rozvoja kritického myslenia - sokratovská metóda, metóda kladenia otázok 
Metódy rozvoja tvorivého myslenia – problémové vyučovanie, metóda kontrolných otázok 
Metóda práce s audiovizuálnou technikou 
 
Formy: skupinová práca, samostatná práca, frontálna práca, práca vo dvojiciach, vlastná tvorba, 
exkurzia, atď. 
 
Učebné zdroje: 

Predstavujú zdroj informácií pre žiakov. Študenti sa učia z učebníc doplnených 
audiovizuálnymi pomôckami a množstvom ďalších doplnkových materiálov vrátane portfólií. Okrem 
toho používajú mapy, slovníky, internet, nemecké časopisy. 
 
Hodnotenie predmetu: 
           Hodnotenie a klasifikácia vo vyučovaných cudzích jazykoch je založená na hodnotení 
základných všeobecných, sociolingvistických a komunikačných kompetencií, ktoré vychádzajú z 
cieľových požiadaviek na výučbu cudzích jazykov, Spoločného európskeho referenčného rámca pre 
jazyky (SERR), vzdelávacích štandardov ŠVP pre cudzie jazyky ako aj ŠKVP. Výsledky klasifikácie 
musia byť v súlade s požiadavkami stanovenými v učebných osnovách a vo vzdelávacích 
štandardoch. Pri hodnotení sa používa klasifikačná stupnica 1 – 5. Hodnotia sa aj projekty. 
 
Predmetom hodnotenia a klasifikácie v cudzích jazykoch sú nasledovné zručnosti: 

- čítanie s porozumením 
- písanie 
- počúvanie s porozumením 
- samostatný ústny prejav a interakcia v rozhovoroch 

Hodnotí sa: 
a/ schopnosť žiaka získať, upraviť, spracovať, používať, prezentovať vedomosti, zručnosti 
a návyky v konkrétnej jazykovej situácii a to v ústnej  aj písomnej podobe 
b/ obsahová kvalita a jazyková správnosť odpovede žiaka, t.j. rozsah slovnej zásoby, gramatická 
správnosť, štylistická pôsobivosť, stupeň rečovej pohotovosti 
 
Pri hodnotení sa používajú nasledovné metódy hodnotenia: 

- známka podľa klasifikačnej stupnice – na priebežné a záverečné hodnotenie preukázaných 
vedomostí a zručností, klasifikačná stupnica 1-5 
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- ústne hodnotenie – na priebežné informatívne hodnotenie a motiváciu žiakov, vyjadrené 
prostredníctvom kladného a záporného ohodnotenia   
príklady kladného ohodnotenia- vynikajúco, výborne, veľmi dobre, dobre 
príklady záporného ohodnotenia- dnes sa Ti to nepodarilo, nabudúce sa musíš snažiť viac 

 
Hodnotenie žiaka zahŕňa písomné, ústne a interaktívne formy overovania vedomostí 
a zručností.  
Pri hodnotení má vyučujúci na zreteli jeho informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu. 
Vyučujúci dbá počas polrokov na pravidelnosť v hodnotení u každého žiaka s ohľadom na jeho 
konkrétny pokrok, kombinuje slovné hodnotenie s hodnotením známkou pri rešpektovaní 
individuálnej osobitosti žiaka.   
 

Za klasifikačné obdobie / I. a II. polrok /  je každý žiak hodnotený: 
 
● z písomnej odpovede - kontrolná slohová práca / 1 za polrok / 

                                         - diktát / podľa potreby resp. uváženia vyučujúceho / 
                                         - test po tematickom celku / TC / 
                                         - vypracovanie projektu a jeho prezentácia / 1 za polrok / 
                                         - krátke písomné práce tzv. bleskovky  
  
● z ústnej odpovede -    rozhovor, situačný dialóg, opis obrázka 

               
Učiteľ hodnotí aj: 
● domáce úlohy / podľa náročnosti /, cvičné práce, individuálne, skupinové práce pochvalou, prípadne 

známkou 
● aktivitu na hodinách 
● referáty, slohové práce a iné, ktoré sú robené dobrovoľne nad rámec obsahu učiva, účasť na 
súťažiach v rámci predmetu, schopnosť uplatňovať získané vedomosti a zručnosti pri riešení 
konkrétnych úloh, schopnosť komunikácie 

 
Klasifikačná stupnica hodnotenia 1 – 5:  

- využíva sa hodnotení ústneho a písomného prejavu počas školského roka 
      - pri záverečnom hodnotení v predmete / výsledná známka na konci klasifikačného obdobia nie je 
iba  aritmetickým priemerom známok / 

 
(1)Stupňom 1 – výborný  sa hodnotí: 

a/ žiak, ktorý sa vyjadruje spisovne správne a výstižne v ústnom aj v písomnom prejave 

b/ žiak, ktorý uplatňuje logickú nadväznosť, komunikatívnu funkčnosť slov, viet 

c/ žiak, ktorý číta plynule s porozumením, rozlišuje texty z hľadiska jazykových štýlov, interpretuje 
literárne a vecné texty 

d/ žiak, ktorý hodnotí a porovnáva umelecké texty 

e/ žiak, ktorý spája poznatky z jednotlivých jazykových rovín, štylistiky, teórie a dejín literatúry 

 
(2)Stupňom 2 – chválitebný sa hodnotí: 

a/ žiak, ktorý takmer vždy sa vyjadruje spisovne správne a výstižne v ústnom aj v písomnom prejave 

b/ žiak, ktorý  takmer vždy uplatňuje logickú nadväznosť, komunikatívnu funkčnosť slov, viet 

c/ žiak, ktorý takmer vždy číta plynule s porozumením, rozlišuje texty z hľadiska jazykových štýlov, 
interpretuje literárne a vecné texty 

d/ žiak, ktorý takmer vždy hodnotí a porovnáva umelecké texty 

e/ žiak, ktorý takmer vždy spája poznatky z jednotlivých jazykových rovín, štylistiky, teórie a dejín 
literatúry 
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(3)Stupňom 3 – dobrý sa hodnotí: 

a/ žiak, ktorý nie vždy sa vyjadruje spisovne správne a výstižne v ústnom aj v písomnom prejave 

b/ žiak, ktorý  nie vždy uplatňuje logickú nadväznosť, komunikatívnu funkčnosť slov, viet 

c/ žiak, ktorý nie vždy číta plynule s porozumením, rozlišuje texty z hľadiska jazykových štýlov, 
interpretuje literárne a vecné texty 

d/ žiak, ktorý nie vždy hodnotí a porovnáva umelecké texty 

e/ žiak, ktorý nie vždy spája poznatky z jednotlivých jazykových rovín, štylistiky, teórie a dejín literatúry 

 
(4)Stupňom 4 – dostatočný sa hodnotí: 

a/ žiak, ktorý sa vyjadruje čiastočne správne, má obmedzenú SZ, často používa nesprávne jazykové 
prostriedky v  ústnom aj v písomnom prejave 

b/ žiak, ktorý s pomocou učiteľa tvorí jednoduché druhy textov 

c/ žiak, ktorý čiastočne porušuje logickú nadväznosť, komunikatívnu funkčnosť slov, viet 

c/ žiak, ktorý číta pomaly, nesúvislo, s prestávkami 
d/ žiak, ktorý s pomocou učiteľa odpovedá na jednoduché otázky súvisiace s textom 

 (5)Stupňom 5 – nedostatočný sa hodnotí: 

a/ žiak, ktorý vo vyjadrovaní robí gramatické chyby, má obmedzenú SZ, často používa nesprávne 
jazykové prostriedky v  ústnom aj v písomnom prejave 

b/ žiak, ktorý iba s pomocou učiteľa tvorí jednoduché druhy textov 

c/ žiak, ktorý robí štylistické a gramatické chyby 

c/ žiak, ktorý číta pomaly, nesúvislo, s prestávkami a v textoch sa orientuje len s pomocou učiteľa 

d/ žiak, ktorý iba  s pomocou učiteľa odpovedá na jednoduché otázky súvisiace s textom 

 
Kritéria hodnotenia písomného prejavu: 
 
Hodnotenie diktátov 
  1 -   2 chyby       výborný / 1 / 
  3 -   5 chýb         chválitebný / 2 / 
  6 -   8 chýb         dobrý / 3 / 
  9 - 11 chýb         dostatočný / 4 / 
12 a viac chýb      nedostatočný / 5 /  
 
Poznámky: 

 Ak sa rovnaká chyba v tom istom tvare slova vyskytuje viackrát, považuje sa za jednu chybu. 

 Všetky chyby majú rovnakú hodnotu. 

 Za chybu sa pokladá: - nesprávne rozdelené slovo na konci riadka - nečitateľné písmeno / slovo - 
vynechané alebo naviac napísané písmeno / slovo - nenapísané alebo nesprávne napísané 
interpunkčné znamienko za vetou 

 
Hodnotenie testov: 
Žiak musí byť oboznámený vopred s termínom písania testu. Doba písania testu trvá približne 25 až 
30 minút. Jednotlivé úlohy v testoch sa bodujú a následne percentuálne vyhodnocujú a známkujú. 
Výsledky testu musia byť oznámené do 7 dní. Pri hodnotení písomných prác sa používa bodovací 
systém. 

 
Študijné odbory: 
 
100 -   90 %                      z celkového počtu bodov za test              výborný /1/ 
  89 -   75 %                      z celkového počtu bodov za test              chválitebný /2/ 
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  74 -   55 %                      z celkového počtu bodov za test              dobrý /3/ 
  54 -   40 %                      z celkového počtu bodov za test              dostatočný /4/  
  39 -     0 %                      z celkového počtu bodov za test              nedostatočný /5/ 

 
 
Učebné odbory: 
 
100 -   90 %                      z celkového počtu bodov za test              výborný /1/ 
  89 -   75 %                      z celkového počtu bodov za test              chválitebný /2/ 
  74 -   50 %                      z celkového počtu bodov za test              dobrý /3/ 
  49 -   30 %                      z celkového počtu bodov za test              dostatočný /4/  
  29 -     0 %                      z celkového počtu bodov za test              nedostatočný /5/ 
 
Bleskovky – zo slovnej zásoby a preberaných gramatických javov, sú zamerané na priebežnú 
kontrolu zvládania učiva a pripravenosti na vyučovanie a nemusia byť vopred oznamované. Doba 
trvania bleskovky je 10 až 15 minút. 
Jednotlivé úlohy sú bodované a hodnotené známkou / stupnica hodnotenia je tá istá ako pri testoch / 

 
Školská písomná práca 
 
Je zameraná na kontrolu zručností a schopností vyjadrovať a formulovať svoje myšlienky pocity 
a názory k určitej téme písomnou formou. Žiak musí byť oboznámený s témou a termínom písania 
školskej práce min.1 týždeň vopred. Čas na prípravu 45 min na písanie 45 min. Počas školského roka 
žiak 4- ročného študijného odboru a 2- ročného nadstavbového štúdia napíše dve školské písomné 
práce v prípade 1. cudzieho jazyka, žiak 3 - ročného učebného odboru a žiak 4 - ročného študijného 
odboru v prípade 2. cudzieho jazyka 1 školskú písomnú prácu.  
Školská písomná práca je ohodnotená známkou podľa kritérií súvisiacich s písomným prejavom 
nasledovne:   
 
1. Splnenie zadania - písomný prejav študenta zodpovedá z obsahovej stránky zadaniu úlohy. 
Neobsahuje časti, ktoré nesúvisia s témou a zadaním. 
 
2. Organizácia textu - písomný prejav študenta je zostavený správne. Je členený do odsekov, ktoré 
logicky nadväzujú. Študent dodržiava štruktúru textu z hľadiska úradného (formálneho) a hovorového 
štýlu (neformálneho). 
 
3. Slovná zásoba - Študent využíva široký rozsah slovnej zásoby týkajúcej sa zadania. Používa 
synonymá, antonymá, prirovnania a slovné spojenia. Použité slová sú pravopisne správne. 
 
4. Gramatické štruktúry - Študent ovláda gramatické štruktúry a rozlišuje používanie slovesných 
časov s ohľadom na dané zadanie, slohový útvar a . Pravopis použitých jazykových prostriedkov je 
správny. 
 
V písomnom prejave pre hodnotenie je požadovaný počet slov podľa odboru a rokov štúdia 
nasledovne: 

 
1.CUDZÍ  JAZYK 
 

Ročník 
štúdia 

 
Polrok 

 

 
Študijný odbor 

 
Učebný odbor 

 
Nadstavbové štúdium 

I 1 80 - 100 50 - 70 - 

 2 100 - 120 60 -80 - 

II 1 110 - 130 70 – 90 - 

 2 120 - 140 80 - 100 - 

III 1 130 - 150 90 – 110 - 
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 2 140 - 160 100 - 120 - 

IV 1 150 - 170 - - 

 2 160 - 180 - - 

I 1 - - 120 – 140 

 2 - - 130 – 150 

II 1 - - 140 – 160 

 2 - - 160 - 180 

 
2. CUDZÍ  JAZYK 
 

Ročník 
štúdia 

 
Polrok 

 

 
Študijný odbor 

 
Učebný odbor 

 
Nadstavbové štúdium 

I 1 50 - 70 - - 

 2 60 - 80 - - 

II 1 70 – 90 - - 

 2 80 – 100 - - 

III 1 90 – 110 - - 

 2 100 – 120 - - 

IV 1 110 – 130 - - 

 2 120 – 140 - - 

 
Kontrolná práca je hodnotená jednou známkou, zápis známky je slovný, v zátvorke číslicou (napr. 
výborný (1﴿ + podpis). 

 
Kritériá hodnotenia ústneho prejavu: 
 
Pri ústnej odpovedi sa hodnotí vhodnosť jazykových prostriedkov, ich obsahová primeranosť, 
bohatosť slovnej zásoby, plynulosť rečového prejavu, gramatická správnosť, výslovnosť ako aj 
schopnosť adekvátne  reagovať v diskusii. 
Žiak je ohodnotený známkou, ktorá mu je ihneď oznámená a zdôvodnená 
 
1. Plynulosť - študent vie rozprávať po nemecky plynulo, bez neprimeraného prerušovania prejavu 
pre nedostatok vhodnej slovnej zásoby a jazykových prostriedkov. Myšlienky logicky na seba 
nadväzujú. 
2. Správnosť - študent používa vhodné výrazové prostriedky správne s ohľadom na adresáta, obsah 
prejavu a formálny a neformálny štýl. Výslovnosť nenarušuje zrozumiteľnosť prejavu. Prejav po 
obsahovej stránke zodpovedá úlohe. 
3. Slovná zásoba - študent má dostatočný rozsah slovnej zásoby. Využíva synonymá, opozitá, 
frazeologizmy. Zbytočne neopakuje rovnaké slová. 
4. Gramatické štruktúry - študent používa gramatické štruktúry a iné jazykové prostriedky v súlade 
s obsahom prejavu. Vetná stavba je pestrá (jednoduché vety i súvetia). Na základe logického 
myslenia správne používa  spojky a spájacie výrazy. 
Žiak je ihneď ohodnotený známkou / 1 – 5 /, ktorá je zdôvodnená. 

 
Interaktívne formy hodnotenia :  
 
- projektová práca / má rôzne formy v závislosti od odboru štúdia / poster, model,.../ 
- schopnosť uplatňovať získané vedomosti a zručnosti pri riešení konkrétnych úloh                                   
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Projektová práca  
V projektovej práci sa hodnotia nasledujúce oblasti: 

slovná zásoba 

úprava ( písomná, grafická) 

kreativita spracovania 

vynaložené úsilie, náročnosť spracovania 

obsahová zreteľnosť vo vzťahu k spracovávanej téme 

lingvistická správnosť (morfológia, syntax, lexikológia, pravopis) 

 
Žiak pripravenú prácu prezentuje pred kolektívom spolužiakov, pričom hodnotíme plynulosť 
jazykového prejavu, zrozumiteľnosť a celkovú kultúru vystupovania. Výsledkom hodnotenia je 
známka. 
Celkové hodnotenie projektovej práce je vyjadrené známkou za obe časti projektu cez lomku, pričom 
prvá známka vyjadruje známku za formálne spracovanie a druhá známka vyjadruje známku za 
prezentáciu 

V prípade, že žiak nevypracuje projekt, je hodnotený známkou nedostatočný. 

 
Konverzácia v nemeckom jazyku: 
Pri ústnom hodnotení a klasifikácii žiakov sa vyučujúci nemeckého jazyka riadia  Metodickým 
pokynom č.8/2009-R zo 14.mája 2009 čl.7.  
Pri hodnotení sa používa klasifikačná stupnica 1 –5. 

 
Kritériá hodnotenia písomných a ústnych maturitných prác: 
 
Pri hodnotení písomných maturitných prác sa vyučujúci riadia pokynmi NÚCEMu. 
Pri hodnotení ústnych odpovedí na MS sa PMK riadi pokynmi Vyhlášky MŠ SR č.318. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického 
celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 
Úvod do nemeckého jazyka Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Prvé kontakty Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Predmety doma a v 
domácnosti 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Jedlá a nápoje Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
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Voľný čas Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Bývanie a bytové zariadenie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Zdravie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Všedný deň Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Orientácia v meste Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Nakupovanie a darčeky Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

 

Učebné zdroje 

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

 

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie 
zdroje 
(internet, 
knižnica, ... 

Úvod do 
nemeckého jazyka 

Čulenová Ľ., 
Höppnerová V., 
Ondrčková E., Múčková 
Sl:  Nemecký jazyk 1, 
pre 1. ročník stredných 
škôl 

CD-prehrávač, 
Dataprojektor, 
Učebnice NEJ  
CD, PC 
 

Učebnica, 
pracovné listy 

časopisy 
 

Prvé kontakty Aufderstraße H., Bock 
H., Gerdes M., Müller J., 
Müller H.: Themen 1 
aktuell, Kursbuch, 
Arbeitsbuch 

CD-prehrávač, 
Dataprojektor, 
Učebnice NEJ  
CD, PC 
 

Učebnica, 
pracovné listy 
Obrazový 
materiál 

časopisy 
internet 

Predmety doma a v 
domácnosti 

Aufderstraße H., Bock 
H., Gerdes M., Müller J., 

CD-prehrávač, 
Dataprojektor, 

Učebnica, 
pracovné listy 

časopisy 
internet 
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Müller H.: Themen 1 
aktuell, Kursbuch, 
Arbeitsbuch 

Učebnice NEJ  
CD, PC 
 

Obrazový 
materiál 

Jedlá a nápoje Aufderstraße H., Bock 
H., Gerdes M., Müller J., 
Müller H.: Themen 1 
aktuell, Kursbuch, 
Arbeitsbuch 

CD-prehrávač, 
Dataprojektor, 
Učebnice NEJ  
CD, PC 
 

Učebnica, 
pracovné listy 
Obrazový 
materiál 
Jedálny lístok 

časopisy 
internet 

Voľný čas Aufderstraße H., Bock 
H., Gerdes M., Müller J., 
Müller H.: Themen 1 
aktuell, Kursbuch, 
Arbeitsbuch 

CD-prehrávač, 
Dataprojektor, 
Učebnice NEJ  
CD, PC 
 

Učebnica, 
pracovné listy 
Obrazový 
materiál 

časopisy 
internet 

Bývanie a bytové 
zariadenie 

Aufderstraße H., Bock 
H., Gerdes M., Müller J., 
Müller H.: Themen 1 
aktuell, Kursbuch, 
Arbeitsbuch 

CD-prehrávač, 
Dataprojektor, 
Učebnice NEJ  
CD, PC 
 

Učebnica, 
pracovné listy 
Obrázky 

časopisy 
internet 

Zdravie Aufderstraße H., Bock 
H., Gerdes M., Müller J., 
Müller H.: Themen 1 
aktuell, Kursbuch, 
Arbeitsbuch 

CD-prehrávač, 
Dataprojektor, 
Učebnice NEJ  
CD, PC 
 

Učebnica, 
pracovné listy 
Obrazový 
materiál 

časopisy 
internet 

Všedný deň Aufderstraße H., Bock 
H., Gerdes M., Müller J., 
Müller H.: Themen 1 
aktuell, Kursbuch, 
Arbeitsbuch 

CD-prehrávač, 
Dataprojektor, 
Učebnice NEJ  
CD, PC 
 

Učebnica, 
pracovné listy 
Obrazový 
materiál 
 

časopisy 
internet 

Orientácia v meste Aufderstraße H., Bock 
H., Gerdes M., Müller J., 
Müller H.: Themen 1 
aktuell, Kursbuch, 
Arbeitsbuch 

CD-prehrávač, 
Dataprojektor, 
Učebnice NEJ  
CD, PC 
 

Učebnica, 
pracovné listy 
Obrazový 
materiál 
Mapka mesta 

časopisy 
internet 

Nakupovanie a 
darčeky 

Aufderstraße H., Bock 
H., Gerdes M., Müller J., 
Müller H.: Themen 1 
aktuell, Kursbuch, 
Arbeitsbuch 

CD-prehrávač, 
Dataprojektor, 
Učebnice NEJ  
CD, PC 
 

Učebnica, 
pracovné listy 
Obrazový 
materiál 

časopisy 
internet 



Školský vzdelávací program - 6421 L spoločné stravovanie, SOŠ Snina 
 

 

80 

 

ROČNÍK: PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   NEMECKÝ JAZYK 3 hodina týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodi
ny 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

    
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Prvé kontakty 
Gramatika: 

• Osobné zámená 
• Opytovacie zámená: „wer, 
was“ a opytovacie príslovky: 
„wie, wo, wohin, woher“ 

• Jednoduchá oznamovacia 
veta - slovosled 

• Pravidelné slovesá časovanie  

• Tykanie a vykanie 

• Opytovacia veta - slovosledy 

• Pomocné slovesá „haben“ a 
„sein“ 

• Číslovky 1 -100 

• Názvy krajín 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Zoznámenie sa, používanie 
foriem pozdravu 

• Telefonický rozhovor  

• Práca s textom - čítať texty 
s porozumením  

• Povolania, pôvod 

• Písanie – krátke texty 

9 

 

Slovenský jazyk 

Matematika 

Geografia 

Etická výchova 

 

 Nadviazať kontakt, 
pozdraviť, odpovedať na 
pozdrav, rozlúčiť sa 

 Predstaviť sa  
a predstaviť iných 

 Hláskovať 
 Pomenovať, adekvátne 

používať  číslovky do 100 
 Udať a pýtať sa na 

povolanie a pôvod  
 Napísať krátky text 

o sebe a iných ľuďoch na 
základe predloženej 
osnovy 

 Zopakovať a upevniť   
časovanie pravidelných 
a pomocných  slovies 

 Telefonovať – začať , 
udržiavať a ukončiť 
telefonický rozhovor 

 Čítať s porozumením, 
dbať na správnu 
výslovnosť, osvojiť si 
jednotlivé formy 
pozdravu, poznať 
a správne používať 
základné výrazy 

 Tvoriť jednoduché vety  

 Podať informácie o sebe, 
vypočuť si informácie 
o iných, reprodukovať ich 

 

 Nadviazal kontakt, 
pozdravil, odpovedal na 
pozdrav, rozlúčil sa 

 Predstavil  sa  
a predstavil iných 

 Hláskoval 
 Pomenoval, adekvátne 

používal číslovky do 100 
 Udal a pýtal sa na 

povolanie a pôvod  
 Napísal krátky text o sebe 

a iných ľuďoch na 
základe predloženej 
osnovy 

 Zopakoval a upevnil   
časovanie pravidelných 
a pomocných  slovies 

 Telefonoval – začal , 
udržiaval a ukončil 
telefonický rozhovor 

 Čítal s porozumením, 
dbal na správnu 
výslovnosť, osvojil si 
jednotlivé formy 
pozdravu, poznal 
a správne používal 
základné výrazy 

 Tvoril jednoduché vety  

 Podal informácie o sebe, 
vypočul si informácie 
o iných, reprodukoval ich 

 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne skupinové 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
písomný test 

Písomná práca 
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Predmety doma 
a v domácnosti 
Gramatika: 

• Určitý a neurčitý člen 

• Skloňovane podstatných mien 
v nominatíve 

• Plurál podstatných mien 

• Číslovky nad 100 

• Privlastňovacie zámená 

• Zápor „kein“ a „nicht“ 

• Prídavné meno v prísudku 

• Spojky „aber“ a „sondern“ 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Pomenovať predmety  doma a 

v domácnosti 

• Práca s obrázkom – popis 
obrázkov 

• Dražba  - počúvanie 

• Práca s textom – prospekt / 
reklamný text / 

• Udávanie ceny 

 
10 Slovenský jazyk 

Etická výchova 

Matematika 

Mediálna výchova 

 

 Vysvetliť používanie 
určitého a neurčitého 
člena 

 Zopakovať a upevniť 
skloňovanie podstatných 
mien  

 Demonštrovať na 
príkladoch tvorenie plurálu 
podstatných mien 

 Správne používať číslovky 
nad 100 

 Pomenovať a porovnať 
predmety podľa obrázku 

 Vyjadriť príslušnosť 
k danej veci alebo osobe 

 Posúdiť informácie 
z reklamného textu 

 Rozoznať údaje o cene 
 Čítať a počúvať texty 

s porozumením 

 Vysvetlil používanie 
určitého a neurčitého 
člena 

 Zopakoval si a upevnil 
skloňovanie podstatných 
mien  

 Demonštroval na 
príkladoch tvorenie 
plurálu podstatných mien 

 Správne použil číslovky 
nad 100 

 Pomenoval a porovnal  
predmety v domácnosti 

 Správne používal 
privlastňovacie zámená,  
vyjadril  príslušnosť 
k danej veci alebo osobe  

   Posúdil informácie   
         reklamného textu 

 Rozoznal údaje o cene  
 Čítal a počúval texty s 

porozumením  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne skupinové 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 
 

Ústne odpovede 

Štandardizovaný 
písomný test 

 
Písomná práca 
Kontrolný diktát 

Jedlá a nápoj 
Gramatika: 

• Skloňovanie podstatných mien 
v akuzatíve / určitý , neurčitý 
člen v akuzatíve privlastňovacie 
zámená, záporné zámeno „kein“ 
/ 
 

• Spôsobové sloveso „mögen“, , 
oznamovacia veta so 

10 Slovenský jazyk 

Etická výchova 

Matematika 

Ochrana života a zdravia 

 

 Rozprávať o stravovacích  
návykoch, zvládnuť 
primeranú slovnú zásobu 
k danej téme aj na základe 
zvukových ukážok 

 Adekvátne  používať  
spôsobové sloveso 
„mögen“ 

 Kategorizovať  a správne 
používať nepravidelné 
slovesá a ich imperatív 

 Objednať si podľa 

  Rozprával 
o stravovacích návykoch 
a zvládol primeranú 
slovnú zásobu 

 Adekvátne  používal 
sloveso  „mögen“ 

 Kategorizoval uvedené 
nepravidelné slovesá, 
dokázal ich adekvátne 
používať a tvoriť  ich 
imperatív 

 Objednal si, zaplatil, 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne skupinové 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
písomný test 

Písomná práca 
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spôsobovým slovesom 

• Nepravidelné slovesá 
v prítomnom čase 

• Imperatív nepravidelných 
slovies, slovosled 
v rozkazovacej vete 

• Prídavné mená v prísudku 

• Zápor „nicht mehr“ a „kein .... 
mehr“ 

• „Ja“, „nein“, „doch“ 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Stravovacie návyky - práca 
s obrázkami  

• V reštaurácii - jedálny lístok 

• V reštaurácii - dialógy 

• V obchode s potravinami, 
udávanie množstva 

• Reklamné letáky                / 
v supermarketoch / 

jedálneho lístka, zaplatiť, 
prípadne vyjadriť 
kompliment či reklamáciu 
v reštaurácii, porozumieť 
obsah konverzácie - CD 

 Obohatiť slovnú zásobu o 
prídavné mená k danej 
téme 

 Nakúpiť potraviny 
a zostaviť  ich zoznam 

 Posúdiť informácie 
v reklamných letákoch 

vyjadril kompliment či 
reklamáciu v reštaurácii 

 Obohatil si slovnú 
zásobu o prídavné mená 
k danej téme 

 Orientoval sa pri nákupe 
potravín 

 Posúdil informácie 
v reklamných letákoch 

 
 

 
 
 
 

 

Voľný čas 
Gramatika: 

• Neurčitý podmet „man“ 
a neosobný podmet „es“ 

• Modálne slovesá 

• Slovesá s odlučiteľnými 
a neodlučiteľnými predponami 

• Sloveso ako vetný doplnok 

• Ďalšie silné slovesá 

• Častice / aber, also, dann ... 
eben, denn, doch, doch mal / 

12 Slovenský jazyk 

Etická výchova 

Telesná výchova 

Geografia 

Tvorba projektu 
a prezentačné zručnosti 

 

 

 Popísať obrázky, vyjadriť 
základné myšlienky na 
základe obrazového 
a zvukového  materiálu 

 Precvičiť používanie 
spôsobových slovies pri 
vyjadrovaní zákazu, 
nutnosti, želania 

 Uviesť výrazy pri 
časových údajoch, 
pochopiť podstatu 
krátkych zvukových 
ukážok 

 Adekvátne používať  
slovesá s odlučiteľnými 
a neodlučiteľnými 
predponami 

 Diskutovať k téme voľný 

 Popísal obrázky, vyjadril 
základné myšlienky na 
základe obrazového 
a zvukového materiálu 

 Precvičil používanie 
spôsobových slovies 

 Uviedol výrazy pri 
časových údajoch, 
pochopil podstatu 
krátkych zvukových 
ukážok 

 Adekvátne používal  
slovesá s odlučiteľnými 
a neodlučiteľnými 
predponami 

 Vyjadril sa  k téme voľný 
čas a práca 

 Rozprával na základe 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne skupinové 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Štandardizovaný 
písomný test 

Písomná práca 

Slohová práca 

Prezentácia 
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• Časové údaje 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Voľnočasové aktivity – 
rozprávanie na základe  
obrázkov 

• Určovanie času 

•Voľný čas a práca 

• Kalendár podujatí – práca 
s textom 

• Pozvanie a odmietnutie 
pozvania 

• Časti dňa  

• Pozdrav z dovolenky 

• Korešpondencia – písanie 
pohľadnice 

• Prezentácia k téme 

čas a práca 
 Rozprávať na základe 

obrázkov a zvukového 
materiálu 

 Pozvať niekoho, 
odmietnuť pozvanie 

 Požiadať o informáciu, 
dohodnúť sa 

 Napísať pohľadnicu 
 Vypracovať prezentáciu – 

uviesť tému, oboznámiť 
s obsahom, rozviesť 
tému, prejsť z jedného 
bodu na iný, uviesť 
príklad, podčiarknuť/dať 
do pozornosti ukončiť svoj 
výklad 

obrázkov  
 Pozval niekoho, odmietol  

pozvanie 
 Požiadal o informáciu, 

dohodol sa 
 Napísal pohľadnicu 
 Vypracoval prezentáciu – 

uviedol tému, oboznámil 
s obsahom, rozviedol 
tému, prešiel z jedného 
bodu na iný, uviedol  
príklad, podčiarkol/dal do 
pozornosti, ukončil svoj 
výklad 

 

Bývanie a bytové zariadenie 
Gramatika: 
• • Zámená „einer“, „keiner“, 

„welcher“ 

• Predložky s akuzatívom, výraz 
– „wie findest du?“ 

• Ukazovacie zámená : „der, 
die, das“ 

• Predložky s datívom 

• Zložené podstatné mená 

• Ďalšie častice / doch 
eigentlich, wohl / 

• Väzba „es gibt“ 

Slovná zásoba 

9 

 

 

Slovenský jazyk 

Estetická výchova 

Ekonomika 

Environmentálna výchova 

 Pomenovať a adekvátne 
používať  predložky 
s akuzatívom 

 Opísať byt a bytové 
priestory, okomentovať 
zariadenie v byte 

 Rozlišovať a správne 
používať určitý člen 
a určité zámeno 

 Pochopiť podstatu krátkej 
zvukovej ukážky 

 Orientovať sa 
v inzerátoch, pracovať so 
slovníkom 

 Porovnať možnosti 
bývania na základe textu 

 Informovať o zákazoch 
 Napísať jednoduchý list 

 Pomenoval a adekvátne 
používal predložky 
s akuzatívom 

 Opísal byt a bytové  
priestory na základe 
schémy, okomentoval 
zariadenie v byte 

 Rozlišoval a správne 
používal určitý člen 
a určité zámeno 

 Pochopil podstatu krátkej 
zvukovej ukážky 

 Orientoval sa  
v inzerátoch a pracoval 
so slovníkom 

 Porovnal možnosti 
bývania na základe textu 

 Informoval o zákazoch 
 Napísal jednoduchý list 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne skupinové 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
písomný test 

Písomná práca 

Kontrolný diktát 
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a komunikačné situácie: 

• Bytové priestory, bytové 
zariadenie  

• Inzeráty – Trh s bytmi 

• Možnosti bývania - porovnanie 

•Práca s textami 

• Písanie listu 

Zdravie 
Gramatika: 

• Ďalšie privlastňovacie zámená 
• Slovenské zvratné 
privlastňovacie zámeno „svoj“ 
• Perfektum pravidelných 
a nepravidelných slovies 
• Imperatív 
• Ďalšie modálne slovesá 
• Ďalšie silné slovesá 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 
 • Časti tela – vnútorné, 

vonkajšie orgány 
• U lekára, popis zdravotných 
ťažkostí 
• Poruchy spánku – práca s 
textom 
• Práca s obrázkami – „Čo sa 
stalo?“ 
• Tvorba príbehu na základe 
obrázkov 

 

16 

 

Slovenský jazyk 

Biológia 

Ochrana života a zdravia 

 

 Pomenovať  častí tela 
 Adekvátne používať 

privlastňovacie zámená  
 Popísať zdravotné 

ťažkosti, udať dôvod 
návštevy u lekára 

 Poradiť pri poruchách 
spánku, ale aj iných 
zdravotných ťažkostiach 

 Ponúknuť pomoc, 
odpovedať na návrh 
niekoho iného 

 Demonštrovať 
a adekvátne  používať 
perfektum pri rôznych 
typoch slovies – slabé, 
silné slovesá, roztriediť 
ich, uviesť príklady 

 Reagovať na niečo, čo sa 
udialo v minulosti – 
spomenúť si na 
niečo/niekoho, vyjadriť, že 
som na niekoho/niečo 
zabudol, pripomenúť 

 Efektívne využívať slovnú 
zásobu pri popise 
rôznych situácii 

 Vymyslieť príbeh na 
základe udaných 
slovných spojení 
a obrázkov 

 Reagovať na príbeh alebo 
udalosť – vyjadriť 
záujem/nezáujem 
o niečo, resp. o to, čo 
niekto rozpráva, vyjadriť 

 Pomenoval častí tela 
 Adekvátne používal 

privlastňovacie zámená  
 Popísal zdravotné 

ťažkosti, udal dôvod 
návštevy u lekára 

 Poradil pri poruchách 
spánku, ale aj iných 
zdravotných ťažkostiach 

 Ponúkol pomoc, 
odpovedal na návrh 
niekoho iného 

 Demonštroval a 
adekvátne používal 
perfektum pri rôznych 
typoch slovies – slabé, 
silné slovesá, roztriedil 
ich a uviedol príklady 

 Reagoval na niečo, čo sa 
udialo v minulosti – 
spomenul si na 
niečo/niekoho, vyjadril, že  
na niekoho/niečo 
zabudol, pripomenul 
niečo 

 Primerane využíval 
slovnú zásobu pri popise 
rôznych situácii 

 Vymyslel jednoduchý 
príbeh na základe 
udaných slovných spojení 
a obrázkov 

 Reagoval na príbeh alebo 
udalosť – vyjadril 
záujem/nezáujem 
o niečo, resp. o to, čo 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne skupinové 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Štandardizovaný 
písomný test 

Písomná práca 

Slohová práca 
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prekvapenie, resp. to, že 
ma nič neprekvapilo 

 Vysvetliť tvorenie 
a použitie rozkazovacieho 
spôsobu vo vetách 

 Zopakovať a upevniť 
časovanie a použitie 
modálnych slovies 
v prítomnom čase 

 

niekto rozpráva, vyjadril 
prekvapenie, resp. to, že 
ma nič neprekvapilo 

 Vysvetlil tvorenie 
a použitie rozkazovacieho 
spôsobu vo vetách 

 Zopakoval a upevnil si 
časovanie a použitie 
modálnych slovies 

Všedný deň 
Gramatika: 

• Príčastie minulé  slovies 
s odlučiteľnými 
a neodlučiteľnými predponami 

• Préteritum slovies „haben“ a 
„sein“  

• Príslovkové určenie miesta 
a času 

• Predložky „in“ a „nach“ pri 
 zemepisných názvoch 

• Použitie „jeder“, „nächster“ a 
„letzter“ v časových údajoch 

• Osobné zámená v akuzatíve 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

Pracovný deň a jeho využitie 

• Počúvanie s porozumením 

• Tvorba vlastných dialógov na 
základe počutého 

• Popis obrázkov – pracovný 
deň 

13 

 

Slovenský jazyk 

Občianska náuka 

Geografia 

Tvorba projektu 
a prezentačné zručnosti 

 

 

 Popísať činnosti počas 
pracovného dňa  

 Vysvetliť  tvorbu 
a použitie príčastia 
minulého uvedených 
slovies 

 Na základe počutého 
reprodukovať príbehy 

 Povedať ako sa tvorí a 
správne používať 
jednoduchý minulý čas 
slovies „haben“ a „sein“ 

 Na základe počutého 
vytvoriť dialóg 

 Adekvátne používať 
predložky  v, do v spojení 
s D a A 

 Pomenovať pracovné 
činnosti počas bežného 
dňa, precvičiť a upevniť si 
popis obrázkov 
v súvislosti s pracovnými 
činnosťami 

 Vysvetliť použitie 
predložiek a zámen 
v časových údajoch 

 Napísať osobný list 
v minulom čase 

 Tvoriť  osobné  zámená 
v A 

 Vytvoriť príbeh v minulom 
čase na základe obrázkov 

 Popísal činnosti počas 
pracovného dňa  

 Vysvetlil tvorbu a použitie 
príčastia minulého 
uvedených slovies 

 Na základe počutého 
reprodukoval príbeh 

 Povedal a adekvátne 
používal jednoduchý 
minulý čas slovies 
„haben“ a „sein“ 

 Na základe počutého 
vytvoril dialóg 

 Adekvátne používal 
predložky  v, do v spojení 
s D a A 

 Pomenoval pracovné 
činnosti počas bežného 
dňa, precvičil a upevnil si 
popis obrázkov 
v súvislosti s pracovnými 
činnosťami 

 Vysvetlil použitie 
predložiek a zámen 
v časových údajoch 

 Napísal osobný list 
v minulom čase 

 Tvoril osobné  zámená 
v A 

 Vytvoril príbeh v minulom 
čase na základe 
obrázkov 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne skupinové 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
písomný test 

Písomná práca 

Prezentácia 
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• Práca s textom – Čítanie s 
porozumením 

• Korešpondencia - osobný list 

• Tvorba príbehu na základe 
predložených obrázkov 

• Prezentácia k téme 

 Reagovať na príbeh alebo 
udalosť – vyjadriť 
záujem/nezáujem 
o niečo, resp. o to, čo 
niekto rozpráva, vyjadriť 
prekvapenie, resp. to, že 
ma nič neprekvapilo 

 Vypracovať prezentáciu – 
uviesť tému, oboznámiť 
s obsahom, rozviesť 
tému, prejsť z jedného 
bodu na iný, uviesť 
príklad, podčiarknuť/dať 
do pozornosti ukončiť svoj 
výklad 

 

 Reagoval na príbeh alebo 
udalosť – vyjadril 
záujem/nezáujem 
o niečo, resp. o to, čo 
niekto rozpráva, vyjadril 
prekvapenie, resp. to, že 
ho  nič neprekvapilo 

 Vypracoval prezentáciu – 
uviedol tému, oboznámil 
s obsahom, rozviedol 
tému, prešiel z jedného 
bodu na iný, uviedol  
príklad, podčiarkol/dal do 
pozornosti, ukončil výklad 

 
 
 
 

Mestá a miesta. Orientácia v 
meste 
Gramatika: 

• Predložky s datívom 
a akuzatívom 

• Slovesá „stellen/stehen“, 
„legen/liegen“ 

• Predložky s datívom 

• Sloveso „lassen“ 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Popis obrázkov k téme 

• Orientácia v meste na základe 
mapy mesta 

• Dialógy – „Ako sa dostanem 
.....?“ 

• Práca s textami - čítať/počúvať 
texty s porozumením -  vybrať 
informácie z textu, roztriediť ich 
a začleniť, potvrdiť alebo 

9 

 

Slovenský jazyk 

Etická výchova 

Geografia 

 Popísať obrázky k téme, 
pomenovať inštitúcie, 
budovy, zariadenia v 
meste 

 Pýtať sa na cestu 
a popísať cestu,  
orientovať sa na základe 
mapy v meste 

 Ponúknuť pomoc, 
odpovedať na návrh 
niekoho iného 

 Rozlišovať použitie 
predložiek s D alebo 
A v rôznych situáciách 

 Určiť smer k želanému 
cieľovému bodu 

 Pomenovať predložky  
s D, uviesť príklady 

  Na základe počutého 
popísať prehliadku Berlína 

 Na základe čítaného textu 
reprodukovať jeho obsah 

 Rozoznať informácie v 
texte a spracovať ich 

 Vypracovať prezentáciu – 
uviesť tému, oboznámiť 
s obsahom, rozviesť 
tému, prejsť z jedného 
bodu na iný, uviesť 

 Popísal obrázky k téme, 
pomenoval inštitúcie, 
budovy, zariadenia  
v meste 

 Pýtal sa na cestu 
a popísal cestu,  
orientoval sa  na základe 
mapy v meste 

 Ponúkol  pomoc, 
odpovedal na návrh 
niekoho iného 

 Rozlišoval použitie 
predložiek s D alebo 
A v rôznych situáciách 

 Určil smer k želanému 
cieľovému bodu 

 Pomenoval predložky  
s D, uviedol príklady 

  Na základe počutého 
popísal prehliadku 
Berlína 

 Na základe čítaného 
textu reprodukoval jeho 
obsah 

 Rozoznal informácie v 
texte a spracoval ich 

 Vypracoval prezentáciu – 
uviedol tému, oboznámil 
s obsahom, rozviedol 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne skupinové 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Štandardizovaný 
písomný test 

Písomná práca 

Slohová práca 
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odmietnuť niečo, vyjadriť 
súhlas/nesúhlas, vyjadriť 
vlastný názor, odôvodniť niečo, 
argumentovať 

• Reklamné brožúry /Berlín/ 

príklad, podčiarknuť/dať 
do pozornosti ukončiť svoj 
výklad 

tému, prešiel z jedného 
bodu na iný, uviedol  
príklad, podčiarkol/dal do 
pozornosti, ukončil výklad 

 

Nakupovanie a darčeky, 
zvyky a tradície 
Gramatika: 

• Datív podstatných mien, 
záporného zámena 
a privlastňovacích zámen 

• Slovesá s datívom 

• Slovesá s datívom  a 
akuzatívom 

• Stupňovanie adjektív 
a adverbií v prísudku 

• Slová „ganz“, „genug“, „sehr“. 
„ziemlich“, „zu“, „nur zu“ 

• Ďalšie silné slovesá 

• Častice „sogar“ a „einfach“ 

• Priraďovacie spojky – priamy 
a nepriamy slovosled 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Obrázky a cvičenia k téme 
darčeky 

• Korešpondencia -pozvánka  

• Rodinné sviatky - rozprávanie 

• Propagácia produktu 

• Práca s textami 

11 Slovenský jazyk 

Etická výchova 

Odborné predmety 

Multikultúrna výchova 

 

 Gratulovať 
 Napísať pozvánku na  

vybranú  príležitosť 
 Adekvátne tvoriť 

a používať  datívu  
 Na základe čítaného textu 

a obrázkov rozoznať 
príbeh a variovať situácie 

 Vysvetliť stupňovanie 
prídavných mien 
a prísloviek, uviesť 
príklady 

 Informovať na základe 
čítaného textu o výhodách 
a nevýhodách určitého 
produktu 

 Rozlišovať správny 
slovosled pri použití 
spojok v súvetiach 

 Rozoznať informácie 
       v texte  a reprodukovať 
       jeho obsah 
 
 

 Pogratuloval 
 Napísal pozvánku na 

 vybranú  príležitosť 
 Adekvátne tvoril  

a používal  datívu  
 Na základe čítaného textu 

a obrázkov rozoznal 
príbeh a varioval  situácie 

 Vysvetlil stupňovanie 
prídavných mien 
a prísloviek, uviedol 
príklady 

 Informoval na základe 
čítaného textu o výhodách 
a nevýhodách určitého 
produktu 

 Rozlišoval správny 
slovosled pri použití 
spojok v súvetiach 

 Rozoznal informácie v l 
texte  a reprodukoval jeho 
obsah 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
písomný test 

Písomná práca 

Kontrolný test 
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Názov predmetu Nemecký jazyk2 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu 90 vyučovacích 
hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov študijného odboru 6421 L spoločné stravovanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 
Ciele vyučovacieho predmetu cudzí jazyk vychádzajú z modelu všeobecných kompetencií a 
komunikačnej jazykovej kompetencie, ako ich uvádza Spoločný európsky referenčný rámce pre jazyky 
(ŠPÚ, 2006). Po absolvovaní vyučovania predmetu nemecký jazyk by žiaci mali: 
 
 ● v receptívnych jazykových činnostiach (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením) 
a stratégiách dokázať ako poslucháči alebo čitatelia spracovať hovorený alebo napísaný text,  
 ● v produktívnych (ústny prejav, písomný prejav) a interaktívnych jazykových činnostiach 
(ústna interakcia, písomná interakcia) a stratégiách dokázať vytvárať ústny alebo písomný text,  
 ● získať jazykové i nejazykové poznatky potrebné na realizáciu komunikatívneho cieľa a 
osvojiť si informácie o živote v krajinách, ktorých jazyk sa učia 
 ● efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale sú 
nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností,  
 ● dokázať využívať komunikačnú kompetenciu, aby realizovali komunikačný zámer 
vymedzeným spôsobom,  
 ●  zvládať spoločenské dimenzie jazyka.  
 
 Vyučovanie cudzieho jazyka sa má podieľať na utváraní vlastností a schopností, ktoré si 
potrebné na úspešné zaradenie absolventa strednej odbornej školy 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.                                                                        
  

Kompetencie absolventa 

Absolvent uvedeného študijného odboru po absolvovaní vzdelávacieho programu disponuje týmito 
kompetenciami: 

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

Absolvent má: 
- logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 
- porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, morálne zásady, 
vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje, 
- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti, 
- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností, 
- vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia, 
- popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby, 
- definovať svoje ciele a prognózy, 
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- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie. 
 

b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné 
technológie, komunikovať v materinskom a cudzom jazyku 
Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej na 
vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, sebazdokonaľovanie a zvyšovanie 
výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania 
a udržovania potrebnej základnej úrovne jazykových schopností, informačných a komunikačných 
zručností. Od žiaka sa vyžaduje efektívne využívať písaný a hovorený cudzí jazyk, disponovať s 
čitateľskou gramotnosťou a prehodnocovať základné zručnosti. 

 
Absolvent má: 
- vyjadrovať sa spoľahlivo v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 

- riešiť rôzne situácie, 
- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje, 
- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, 
- hodnotiť kriticky získané informácie, 
- formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy, 
- overovať a interpretovať získané údaje, 
- pracovať s elektronickou poštou, 
- pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými 
  technológiami. 

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

- prejaviť empatiu a sebareflexiu, 

- vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu, 
- motivovať pozitívne seba a druhých, 
- ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie), 
- stanoviť priority cieľov, 
- predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre ostatných členov 
tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť, 
- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje, 
- diskutovať konštruktívne, aktívne predkladať progresívne návrhy a pozorne 
  počúvať druhých, 
- budovať a organizovať vyrovnanú a udržateľnú spoluprácu, 
- uzatvárať jasné dohody, 
- rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností, 
- analyzovať hranice problému, 
- identifikovať oblasť dohody a rozporu, 
- určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom kontexte 
aj v dlhodobejších súvislostiach, kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia, 
- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, 
- pracovať samostatne a riadiť práce v menšom kolektíve, určovať vážne nedostatky a kvality vo 
vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste, 
- predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti 
  posudzovať návrhy druhých, 
- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, 
nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým. 
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Všeobecné kompetencie  
Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú nevyhnutné pre 
rôzne činnosti, vrátane rečových zručností.  

Žiak po absolvovaní daného študijného odboru má dokázať: 
 

• vedome získať nové vedomosti a zručnosti,  
• opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,  
• uvedomovať si stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka,  
• opísať rôzne stratégie učenia sa s cieľom pochopiť ich a používať,  
• pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,  
• poznať a uvedomiť si spoločné a rozdielne črty medzi vlastnou a cieľovou  jazykovou skupinou, 
• disponovať vedomosťami o spoločnosti a kultúre komunity, v ktorej sa cieľový 
   jazyk používa / životné podmienky, kultúrne tradície, hodnoty a presvedčenia, 
   spoločenské normy a presvedčenia /, 
• identifikovať rôzne stratégie, ktoré sú potrebné na kontakt s nositeľmi iných kultúr,   
• spoľahlivo plniť úlohu kultúrneho sprostredkovateľa medzi vlastnou a cudzou kultúrou, 
• cieľavedome sústrediť sa na prijímanie poskytovaných informácií, 
• osvojiť si jazyk na základe uplatnenia komparácie, kognitívnych procesov a činnostných aktivít, 
• využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu, 
• stanoviť si vlastné učebné ciele a spôsoby ich dosiahnutia, 
• dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným učivom, systematizovať 

ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,  
• kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho rozvoja,  
• udržať pozornosť pri prijímaní informácií, 
• pochopiť zámer zadanej úlohy,  
• účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách, 
• aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk,  
• byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.  

 

Odborné kompetencie 
Komunikačné jazykové kompetencie  
Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa používať konkrétne jazykové 
prostriedky v komunikácii.  
Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikatívne správanie, ktoré je 
primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí. Komunikatívne 
kompetencie zahŕňajú nasledovné zložky:  
 

Receptívne jazykové činnosti a stratégie: 
Žiak po absolvovaní daného študijného odboru má dokázať: 
 
     • porozumieť rečový prejav živý aj zo záznamu na známe aj menej známe témy, s ktorými sa 

stretáva v osobnom a spoločenskom živote, 
     • sledovať a pochopiť hlavné myšlienky v jazykovo zložitejších prejavoch /prednášky, prezentácie, 
diskusie / na konkrétne aj abstraktné témy v spisovnom jazyku, 
     • sledovať a porozumieť dlhšiemu, zložitejšiemu prejavu s argumentáciou za predpokladu, že téma 
je dostatočne známa, identifikovať názory a postoje hovoriaceho, 
     • prečítať dlhšie aj zložitejšie texty / novinové a iné správy, články, osobnú aj úradnú 
korešpondenciu / a pochopiť ich základný význam, zorientovať sa v ich obsahu, rozhodnúť sa, či má 
zmysel, aby sa nimi podrobnejšie zaoberal, 
     • porozumieť textom, v ktorých autori zaujímajú konkrétne postoje alebo názory, 
     • porozumieť dlhším návodom a inštrukciám za predpokladu, že ťažké úseky si  môžu opakovane 
prečítať. 
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Produktívne jazykové činnosti a stratégie: 
Žiak po absolvovaní daného študijného odboru má dokázať: 
 

• jasne sa vyjadriť k rôznym témam, o ktoré sa zaujíma, rozvíjať svoje myšlienky a dopĺňať ich 
o argumenty a príklady, 

• systematicky rozvíjať opis a prezentáciu so zvýraznením hlavných myšlienok a uvedením 
podrobností, 

• argumentovať a svoju argumentáciu primerane rozvinúť ďalšími argumentmi a prípadnými 
podrobnosťami, 

• vysvetliť svoj názor na aktuálny problém, uviesť výhody a nevýhody rôznych postojov, 
• napísať jasný text na témy, ktoré ho zaujímajú, pričom dokáže syntetizovať a vyhodnocovať 

informácie a argumenty z celého radu zdrojov, 
• podrobne opísať udalosti a zážitky, skutočné alebo vymyslené príbehy, 
• vyjadriť vzťah medzi myšlienkami v produkovanom texte pomocou vhodných 
   konektorov, 
• dodržiavať formálne znaky daného žánru, 
• napísať referát na zadanú tému. 

 

Interaktívne jazykové činnosti a stratégie: 
Žiak po absolvovaní daného študijného odboru má dokázať: 

 
• zapojiť sa do konverzácie na väčšinu všeobecných tém, dokonca aj v hlučnom prostredí,  
• presne sa vyjadriť v diskusii a objasniť svoje myšlienky a názory a argumentačne ich zdôvodniť, 
• spoľahlivo porozumieť a konať podľa podrobných pokynov a inštrukcií, 
• jasne načrtnúť situáciu alebo problém, uvažovať o príčinách alebo následkoch a diskutovať 

o výhodách alebo nevýhodách rôznych riešení, 
• spoľahlivo získať a odovzdať podrobné informácie z viacerých zdrojov, 
• podrobne opísať, vysvetliť a argumentovať postupy rôznych činností, 
• vyžiadať si alebo poskytnúť písomné informácie na abstraktné aj konkrétne témy, pýtať sa na 

problémy alebo ich vysvetliť, 
• viesť osobnú a úradnú korešpondenciu, opisujúcu skúsenosti, pocity, postoje a udalosti. 

 
Jazykové kompetencie: 
Žiak po absolvovaní daného študijného odboru má dokázať: 

• ovládať lexikálne jednotky v takom rozsahu, aby vedel opísať situácie a vysvetliť myšlienky alebo 
problémy, 

• ovládať lexikálne jednotky v takom rozsahu, aby mohol podať zrozumiteľný opis, 
• kompenzovať prípadné medzery v ovládaní lexikálnych jednotiek pomocou synoným a opisných 

vyjadrení, 
• dobre ovládať celý repertoár segmentálnych javov / výslovnosť všetkých hlások/foném / a pre 

správne pochopenie výpovede relevantne používať suprasegmentálne javy / intonácia, slovný 
a vetný prízvuk /, 

• vytvoriť pravopisne a interpunkčne správny súvislý text, ktorý je zrozumiteľný, 
• v prípade potreby overiť správny pravopis zložitejších alebo menej známych výrazov v slovníku. 

 
Sociolingvistická kompetencia  
Žiak po absolvovaní daného študijného odboru má dokázať: 
 

• použiť širokú škálu jazykových prostriedkov rôznych funkčných štýlov relevantne danej situácii, 
• komunikovať s rodenými hovoriacimi a správať sa v súlade so spoločenskými a kultúrnymi 

konvenciami danej jazykovej komunity, 
• prispôsobiť svoj jazykový prejav situácii a príjemcovi výpovede, 
• použiť cieľu primerané jazykové prostriedky a ak si to situácia vyžaduje, dokázať ich 

preformulovať a adaptovať, 
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• vyjadriť sa v logickom slede k rôznym témam a situáciám v ústnej a písomnej forme, pričom 
dokážu rozvinúť hlavné kompozičné zložky opisu a doložiť ich adekvátnymi podrobnosťami 
a príkladmi, 

• účinne využívať rozličné spojovacie výrazy tak, aby vystihli vzťah medzi jednotlivými 
myšlienkami a v texte ich štandardne usporiadali a začlenili do odsekov.  

 

II. ROČNÍK 
Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky pri používaní a učení sa jazyka sa 
rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva nielen všeobecné kompetencie, ale aj celý rad 
komunikačných jazykových kompetencií, ktoré spolupôsobia v rozličných kontextoch a v rôznych 
podmienkach. Zapája sa do rečových činností, v rámci ktorých vytvára a prijíma texty vo vzťahu k 
témam z konkrétnych oblastí. Preto základným princípom jazykového vzdelávania na báze 
kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci sa:.  
 

• dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal cudzincom, 
ktorí sú na návšteve v jeho krajine,  

• dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným 
jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity v jazyku, ktorý si učiaci sa osvojuje,  

• viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.  

 
Jazyková kompetencia  
Učiaci sa, ktorý dosiahne úroveň B2 rozumie:  
 

• hlavným myšlienkam zložitého textu na konkrétne aj abstraktné témy, vrátane odborných diskusií 
vo svojej špecializácii,  

• komunikuje na takom stupni plynulosti a spontánnosti, ktorý mu umožňuje viesť bežnú 
konverzáciu s rodenými hovoriacimi bez toho, aby to pre ktoréhokoľvek  účastníka rozhovoru 
predstavovalo zvýšené úsilie, 

• dokáže vytvoriť jasne sformulovaný podrobný text na rozličné témy a vysvetliť svoje stanovisko k 
aktuálnym témam s uvedením výhod aj nevýhod rozličných možností.  

 
Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikačné správanie, ktoré je 
primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí. Komunikačné 
kompetencie zahŕňajú nasledovné zložky:  
 
Učiaci sa na úrovni B2 má osvojené jazykové kompetencie na úrovni B1 a ďalej si ich rozvíja tak, aby 
dokázal používať:  
 

• slovnú zásobu vrátane frazeológie v rozsahu komunikačných situácií a tematických okruhov 
(lexikálna kompetencia),  

• morfologické tvary a syntaktické modely (gramatická kompetencia),  
• slovotvorbu a funkcie gramatických javov (sémantická kompetencia),  
• zvukové a grafické prostriedky jazyka (fonologická kompetencia: ortoepická a ortografická).  

 
Sociolingvistická kompetencia  
Učiaci sa na úrovni B2 má osvojené sociolingvistické kompetencie na úrovni B1 a ďalej si ich rozvíja 
tak, aby dokázal:  
 

• správne komunikovať a reagovať v rôznych spoločenských situáciách,  
• dodržiavať konvencie slušnosti (vyjadrenie záujmu o druhého výmena názorov a informácií, 

vyjadrenie obdivu, srdečnosti, pohostinnosti; vyjadrenie poľutovania, ospravedlnenia a vďaky; 
vyhýbanie sa opravovaniu, poučovaniu a priamym príkazom; vyhýbanie sa vyjadreniu 
asertívnej nadradenosti, neprimeranému sťažovaniu sa, neprimeranej nespokojnosti),  

• používať bežné frazeologické spojenia, príslovia a porekadlá,  
• uvedomovať si rozdiely v rôznych formách prejavu (formálneho, neformálneho, rodinného, 

intímneho).  
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Učiaci sa dokáže komunikovať zrozumiteľne, vie sa vyjadriť slušne vo formálnom a neformálnom štýle, 
vzhľadom na situáciu a partnera komunikácie. Vie sa aktívne zapojiť do diskusie, ktorá prebieha v 
prirodzenom tempe a v štandardnom jazyku. Dokáže nadviazať kontakt s každým, koho materinským 
jazykom je osvojovaný si cudzí jazyk.  

Pragmatická kompetencia  
Učiaci sa na úrovni B2 má osvojené pragmatické kompetencie na úrovni B1 a ďalej si ich rozvíja tak, 
aby sa vedel vyjadriť:  
 

• v súlade s požadovanou stratégiou (zámer, téma, následnosť, príčina, kohézia, koherencia, štýl, 
register, rétorika),  

• a funkčne využíval jazykové prostriedky na získavanie informácií, vyjadrenie postojov (súhlas, 
nesúhlas), modality (povinnosť, schopnosť), vôle (túžby,zámery), emócií (radosť, uspokojenie, 
nevôľa, záujem, prekvapenie, rozčarovanie, strach), etických zásad (ospravedlnenie, ľútosť, 
poľutovanie, súhlas, nesúhlas, pozdravenie, žiadosť, odmietnutie),  

• pri interakcii (výmena informácií) alebo transmisii (sprostredkovanie informácií).  
 

Komunikačné zručnosti  
Komunikačné zručnosti nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú a dopĺňajú 
(integrované zručnosti).  

 
1 Počúvanie s porozumením  
Učiaci sa porozumie dlhším, náročnejším monologickým, dialogickým a kombinovaným ústnym 
prejavom informatívneho a umeleckého charakteru, a primerane náročným populárno-náučným 
textom, ktoré sú prednesené v bežnom hovorovom tempe reči a v štandardnom jazyku.  
Učiaci sa na úrovni B2 má rozvinuté zručnosti na úrovni B1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby dokázal 
porozumieť :  

• prejav ako celok, tému a hlavnú myšlienku,  
• špecifické informácie a dokáže zachytiť logickú štruktúru textu, rozlíšiť podstatné informácie od 

nepodstatných, rozlíšiť hovoriacich, ich názory a stanoviská,  
• rečové prejavy informatívneho charakteru s konkrétnou i abstraktnou tematikou v bežnom 

hovorovom tempe reči a v štandardnom jazyku,  
• prejavy informatívneho charakteru s tematikou každodenného života: oznamy, inštrukcie, opisy, 

odkazy, pokyny, upozornenia, rady v primeranom tempe reči na príslušnej úrovni a v 
štandardnom jazyku,  

• autentické dialógy, napr.: telefonický rozhovor, interview,  
• prejavy naratívneho charakteru, napr.: zážitok, príbeh,  
• podstatné informácie v obsahovo a jazykovo náročnejších prednáškach, referátoch a diskusiách, 

prednesených v bežnom hovorovom tempe reči a v štandardnom jazyku,  
• podstatné informácie z rozhlasových a televíznych správ, dokumentárnych filmov s tematikou 

každodenného života, ktoré sú prednesené v primeranom tempe reči,  
• rečové prejavy umeleckého charakteru, napr.: ukážky z filmu, rozhlasovej hry, a vedel odhadnúť 

postoje, názory a náladu hovoriacich.  
 

2 Čítanie s porozumením  
Učiaci sa porozumie náročnejším textom informatívneho, faktografického, populárno-náučného 
charakteru, ktoré súvisia s aktuálnymi problémami a dokáže dedukovať, analyzovať, zovšeobecňovať 
stanoviská a názory autorov. Číta prózu podľa vlastného výberu.  
Učiaci sa na úrovni B2 má rozvinuté zručnosti na úrovni B1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby 
dokázal:  
 

• získať informácie zo stredne náročných textov,  
• vyhľadať špecifické a detailné informácie v rôznych textoch, rozlíšiť základné a rozširujúce 

informácie v texte s jasnou logickou štruktúrou,  
• chápať logickú štruktúru náročnejšieho textu na základe obsahu, ale aj lexikálnych a 

gramatických prostriedkov,  
• rozlišovať v texte zámer, postoj a pocity autora a ostatných zúčastnených, odhadnúť význam 

neznámych slov v náročnejšom texte,  
• pružne meniť stratégie čítania podľa typu textu a účelu čítania,  
• rozumieť korešpondenčné texty formálneho a neformálneho charakteru,  
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• čítať a porozumieť rôzne texty informatívneho charakteru a primerane náročné populárno-
náučné texty: pracovné návody a prospekty,  

• rozumieť texty v masovokomunikačných prostriedkoch a články z tlače,  
• porozumieť ukážky z literárnych textov, napr. z krátkej prózy, z románov a divadelných hier.  

3 Písomný prejav  
Učiaci sa na úrovni B2 dokáže napísať rozsiahlejší súvislý prejav na rôzne témy s využitím osobnej 
skúsenosti. Dokáže vyjadriť a zdôvodniť svoj postoj a názor. Efektívne využije zložitejšie lexikálne, 
gramatické, syntaktické a štylistické prostriedky vo formálnom a neformálnom písomnom prejave.  
Učiaci sa na úrovni B2 má rozvinuté zručnosti na úrovni B1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby dokázal 
zrozumiteľne, v súlade s pravopisnými normami a štylisticky vhodne:  

• napísať hlavné myšlienky alebo informácie z vypočutého alebo prečítaného textu,  
• zostaviť osnovu, konspekt, anotáciu textu,  
• napísať krátky oznam, správu, odkaz, ospravedlnenie,  
• opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, situáciu, udalosť,  
• napísať obsahovo a jazykovo náročnejší súkromný list,  
• napísať obsahovo a jazykovo náročnejší úradný list: žiadosť, sťažnosť, správu, inzerát a 

odpoveď naň,  
• napísať niektoré útvary administratívneho štýlu: objednávku, reklamáciu, program rokovania,  
• napísať vlastný životopis,  
• napísať obsahovo, jazykovo i štylisticky náročnejší slohový útvar (príbeh, rozprávanie),  
• napísať krátky súvislý slohový útvar s vyjadrením vlastného názoru a pocitov,  
• napísať rozsiahlejší, obsahovo a jazykovo náročnejší slohový útvar s využitím argumentácie a 

porovnávania.  
 

4 Ústny prejav  
Ústny prejav – dialóg  
Učiaci sa dokáže jazykovo správne a primerane reagovať v rôznych situáciách. Spontánne sa zapojí 
do rozhovoru na témy z každodenného života a z oblasti svojho profesijného záujmu. Vie udržiavať 
plynulosť komunikácie. Dokáže sa aktívne zapojiť do diskusie na rôzne témy.  
Učiaci sa na úrovni B2 má rozvinuté zručnosti na úrovni B1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby 
dokázal:  
 

• spontánne reagovať v rôznych komunikatívnych situáciách jazykovo správne, zrozumiteľne a 
primerane situácii,  

• viesť, prerušiť a nadviazať rozhovor a preformulovať svoju výpoveď,  
• správne reagovať na partnerove repliky v prirodzených a simulovaných situáciách a v situačných 

dialógoch, prebrať iniciatívu počas rozhovoru (napr. zmeniť tému),  
• interpretovať a odovzdávať informácie.  

 
Ústny prejav – monológ  
Učiaci sa dokáže predniesť rozsiahlejší súvislý ústny prejav na témy z každodenného života a z 
oblasti svojho profesijného záujmu. Dokáže vyjadriť vlastný názor a pri rôznych možnostiach riešenia 
problému, uviesť výhody a nevýhody rôznych alternatív.  
Učiaci sa na úrovni B2 má rozvinuté zručnosti na úrovni B1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby 
dokázal:  
 

• vyjadrovať sa plynulo a správne k rôznym všeobecným témam s ohľadom na stupeň formálnosti 
prejavu,  

• pripraviť a predniesť dlhší prejav na určitú tému aj s odborným zameraním, ak sa téma týka 
oblasti jeho osobného záujmu,  

• opísať osoby, predmety, situácie, činnosti a udalosti,  
• tvoriť príbehy (na základe obrázkov alebo osnovy),  
• interpretovať a stručne zhrnúť, napr. obsah filmu, knihy a vyjadriť svoj postoj k nim,  
• opísať obrázky, mapy, grafy, porovnať ich a vyjadriť svoj názor a postoj k nim.  
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Prehľad spôsobilostí a funkcií komunikácie stanovených pre úrovne A1 až B2 
podľa SERR pre jazyky:  

Spôsobilosti  Funkcie  

 
1. Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou 
situáciou  
 

Upútať pozornosť  
Pozdraviť  
Odpovedať na pozdrav  
Rozlúčiť sa  
Poďakovať a vyjadriť svoje uznanie  

 
2. Vypočuť si a podať informácie  
 

Informovať sa  
Potvrdiť (trvať na niečom)  
Začleniť informáciu  
Odpovedať na žiadosť  

 
3. Vybrať si z ponúkaných možností  
 

Identifikovať  
Opísať  
Potvrdiť/Odmietnuť (vyjadriť nesúhlas)  
Opraviť (korigovať)  

 
 
4. Vyjadriť svoj názor  
 

Vyjadriť svoj názor  
Vyjadriť svoj súhlas  
Vyjadriť svoj nesúhlas  
Vyjadriť presvedčenie  
Vyjadriť vzdor  
Protestovať  
Vyjadriť stupeň istoty  

 
5. Vyjadriť svoju vôľu  
 

Vyjadriť svoje želania/túžby  
Vyjadriť svoje plány (blízke a budúce)  

 
6. Vyjadriť svoju schopnosť  
 

Vyjadriť vedomosti/poznatky/zistenia  
Vyjadriť neznalosť  
Vyjadriť svoju schopnosť vykonať nejakú 
činnosť  

 
 
7. Vnímať a prejavovať svoje city  
 

Vyjadriť radosť z niečoho, šťastie, uspokojenie  
Vyjadriť smútok, skľúčenosť  
Vyjadriť sympatie  
Vyjadriť fyzickú bolesť  
Utešiť, podporiť, dodať odvahu  

 
 
8. Vyjadriť očakávania a reagovať na ne  
 

Vyjadriť nádej  
Vyjadriť sklamanie  
Vyjadriť strach, znepokojenie, obavu  
Ubezpečiť  
Vyjadriť úľavu  
Vyjadriť spokojnosť  
Vyjadriť nespokojnosť, posťažovať si  
Zistiť spokojnosť/nespokojnosť niekoho s 
niekým/s niečím  

 
 
9. Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus  
 

Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo 
uznávam  
Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád  
Vybrať si z ponúkaných možností 
najobľúbenejšiu  

 
 
10. Reagovať vo vyhrotenej situácii  
 

Vyjadriť svoj hnev, zlú náladu  
Reagovať na hnev, na zlú náladu niekoho 
iného  
Urážať  
Nadávať  
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11. Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá alebo 
povinnosti 
Sľúbiť 
 

Vyjadriť príkaz/zákaz  
Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu  
Získať povolenie, súhlas  
Dať súhlas, povoliť niečo  
Odmietnuť  
Zakázať  
Vzoprieť sa proti zákazu/Spochybniť zákaz  
Vyhrážať sa  
 

 
12. Reagovať na nesplnenie pravidiel alebo 
povinností  
 

Obviniť, obviniť sa, priznať sa  
Ospravedlniť sa  
Odmietnuť obvinenie  
Vyčítať  

 
13. Reagovať na príbeh alebo udalosť  
 

Vyjadriť záujem o niečo  
Vyjadriť záujem o to, čo niekto rozpráva  
Vyjadriť prekvapenie  
Vyjadriť, že ma niekto/niečo neprekvapil/-lo  
Vyjadriť nezáujem  

 
 
 
14. Ponúknuť a reagovať na ponuku  
 

Žiadať od niekoho niečo  
Odpovedať na žiadosť  
Navrhnúť niekomu, aby niečo vykonal  
Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne niečo 
vykonali  
Ponúknuť pomoc (urobiť niečo namiesto 
niekoho iného)  
Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem  
Odpovedať na návrh niekoho iného  

 
15. Reagovať na niečo, čo sa má udiať v 
budúcnosti  
 

Varovať pred niekým/niečím  
Poradiť  
Dodať odvahu/Podporiť  
Adresovať niekomu svoje želanie  

 
 
16. Reagovať na niečo, čo sa udialo v minulosti  
 

Spomenúť si na niečo/niekoho  
Vyjadriť, že som na niečo/niekoho zabudol  
Pripomenúť  
Kondolovať  
Gratulovať  

 
 
17. Reagovať pri prvom stretnutí  
 

Predstaviť niekoho  
Predstaviť sa  
Reagovať na predstavenie niekoho  
Privítať  
Predniesť prípitok  

 
18. Korešpondovať  
 

Korešpondovať  
Začať list  
Ukončiť list  

 
19. Telefonovať 

 
 
 

 
Začať, udržiavať a ukončiť telefonický 
rozhovor  

 
 
20. Vymieňať si názory, komunikovať s niekým  
 

Začať rozhovor  
Ujať sa slova v rozhovore  
Vypýtať si slovo  
Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma prerušili  
Zabrániť niekomu v rozhovore  
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21. Vypracovať prezentáciu/prednášku  
 

Uviesť tému, hlavnú myšlienku (hlavné 
myšlienky)  
Oboznámiť s obsahom/osnovou  
Rozviesť tému a osnovu  
Prejsť z jedného bodu na iný  
Ukončiť svoj výklad  

 
 
22. Obohatiť / Doplniť štruktúrovanú 
prezentáciu/prednášku  
 

Podčiarknuť / dať do pozornosti  
Odbočiť od témy (digresia)  
Vrátiť sa k pôvodnej téme  
Uviesť príklad  
Citovať  
Parafrázovať  

 
 
23. Zúčastniť sa na diskusii / Argumentovať  
 

Navrhnúť novú tému / nové body diskusie  
Odmietnuť diskutovať na ponúkanú tému/bod 
diskusie  
Vrátiť sa k téme / k bodu diskusie  

 
24. Uistiť sa v rozhovore, že moje slová/môj 
výklad/môj argument boli pochopené 

 
 

Uistiť sa, že účastníci komunikácie pochopili 
moje vyjadrenia  
Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo bolo 
povedané  
Požiadať o pomoc pri vyjadrovaní ohľadom 
problematického slova/vyjadrenia/frázy  
Nahradiť zabudnuté/nepoznané slovo  
Hľadať slovo/vetu  
Opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru 

25. Porozprávať niečo Rozprávať príbeh 
Začať príbeh, historku, anekdotu 
Zhrnúť príbeh, historku 

 
 
SLOVNÁ ZÁSOBA  
Slovná zásoba je popri gramatike základným „stavebným materiálom“ pre tvorbu zmysluplných 
verbálnych výpovedí. Preto aj pri vyučovaní a učení sa cudzieho jazyka je potrebné venovať jej výberu 
a osvojovaniu si náležitú pozornosť. Požiadavky na osvojenie si slovnej zásoby sú založené na 
kritériách pre ovládanie cudzieho jazyka podľa úrovní (A1, A2, B1, B2) vymedzených v Spoločnom 
európskom referenčnom rámci pre jazyky. Slovná zásoba má istú tematickú príslušnosť, ktorá sa 
prirodzene vo viacerých prípadoch (najmä pri menej špecifickej, všeobecnej lexike) prelína.  
Žiak by mal zvládnuť slovnú zásobu stanovenú pre základné tematické okruhy (spolu 21 tém), ku 
ktorým boli pričlenené podtémy bližšie špecifikujúce základné témy, najmä podľa úrovní ovládania 
cudzieho jazyka. Je dôležité, aby žiak zvládol základnú slovnú zásobu (pre úroveň A1 a A2) a jej 
rozšírenie o tematicky a štylisticky špecifickejšiu lexiku (pre úroveň B1 a B2). Pri začleňovaní lexiky sa  
začína s výberom slovnej zásoby pre najnižšiu úroveň. Nižšia úroveň vždy tvorí základ pre navŕšenie 
lexiky na vyššej úrovni (až po úroveň B2).  

 

Témy pre komunikačné úrovne  
Zoznam tém pre komunikačné úrovne A1 až B2:  
 
Rodina a spoločnosť  
Osobné údaje  
Rodina - vzťahy v rodine  
Národnosť/štátna príslušnosť  
Tlačivá/dokumenty  
Vzťahy medzi ľuďmi  
Náboženstvo  
Domov a bývanie  
Môj dom/byt  
Zariadenie bytu  
Domov a jeho okolie  
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Bývanie v meste a na dedine  
Spoločnosť a životné prostredie  
Spoločnosť a jej životný štýl  
Ľudské telo, starostlivosť o zdravie  
Ľudské telo  
Fyzické charakteristiky  
Charakterové vlastnosti človeka  
Choroby a nehody  
Hygiena a starostlivosť o telo  
Zdravý spôsob života  
Nemocnica a klinika, lekáreň a lieky, poistenie  
Doprava a cestovanie  
Dopravné prostriedky  
Osobná doprava  
Príprava na cestu a cestovanie  
Turistika a cestovný ruch  
Problémy cestných, železničných a leteckých sietí  
Vzdelávanie a práca  
Škola a jej zariadenie  
Učebné predmety  
Pracovné činnosti a profesie  
Školský systém  
Celoživotné vzdelávanie  
Pracovné podmienky  
Človek a príroda  
Zvieratá/fauna  
Počasie  
Rastliny/flóra  
Klíma  
Človek a jeho životné prostredie  
Príroda okolo nás – ochrana životného prostredia  
Voľný čas a záľuby  
Záľuby  
Knihy a čítanie  
Rozhlas, televízia a internet  
Výstavy a veľtrhy  
Kultúra a jej vplyv na človeka  
Umenie a rozvoj osobnosti  
Stravovanie  
Stravovacie návyky  
Mäso a mäsové výrobky  
Zelenina a ovocie  
Nápoje  
Cestoviny a múčne výrobky  
Mliečne výrobky  
Stravovacie zariadenia  
Príprava jedál  
Kultúra stolovania  
Zdravá výživa  
Multikultúrna spoločnosť  
Cudzie jazyky Rodinné sviatky  
Cudzojazyčná komunikácia  
Štátne a cirkevné sviatky  
Zvyky a tradície v rôznych krajinách  
Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií  
Obliekanie a móda  
Základné druhy oblečenia  
Odevné doplnky  
Výber oblečenia na rôzne príležitosti  
Druhy a vzory odevných materiálov  
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Móda a jej trendy  
Šport  
Druhy športu: zimné a letné, individuálne a kolektívne  
Športové disciplíny  
Význam športu pre rozvoj osobnosti  
Nové trendy v športe  
Fair play športového zápolenia  
Obchod a služby  
Nákupné zariadenia  
Pošta a telekomunikácie  
Druhy a spôsoby nákupu a platenia  
Hotely a hotelové služby  
Centrá krásy a zdravia  
(kaderníctva, fitnes, ...)  
Kultúra nakupovania a služieb  
Krajiny, mestá a miesta  
Krajiny a svetadiely  
Moja krajina a moje mesto  
Geografický opis krajiny  
Kultúrne a historické pamiatky krajín a miest  
Kultúra a umenie  
Druhy umenia  
Kultúra a jej formy  
Umenie – spoločnosť – kultúra  
Človek a spoločnosť; komunikácia  
Jazyk ako dorozumievací prostriedok  
Formy komunikácie  
Kultúra komunikácie   
Mládež a jej svet  
Aktivity mládeže  
Vzťahy medzi rovesníkmi Generačné vzťahy  
Predstavy mládeže o svete  
Zamestnanie  
Pracovné pomery a kariéra  
Platové ohodnotenie  
Nezamestnanosť  
Veda a technika v službách ľudstva  
Technické vynálezy  
Vedecký pokrok  
Vzory a ideály  
Človek, jeho vzory a ideály  
Pozitívne a negatívne vzory  
Slovensko  
Geografické údaje  
História  
Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície  
Krajina, ktorej jazyk sa učím 
Geografické údaje 
História 

 

Prierezové témy 
Vo vyučovaní predmetu nemecký jazyk sa budú využívať aj nasledujúce  prierezové témy: 

 
Osobnostný a sociálny rozvoj – témy: Rodina a príbuzní, Vzdelávanie a práca, Človek 
a spoločnosť, Vzory a idoly, pri práci so slovnou zásobou a s  literárnym textom  
Environmentálna výchova -  témy: Človek a príroda, Bývanie, Doprava a cestovanie, Veda a 
technika 
Mediálna výchova - téma: Masmédiá, publicistický štýl / novinové články / 
Multikultúrna výchova – témy: Multikultúrna spoločnosť, Slovensko, Nemecko,  
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Ochrana života a zdravia – témy: Starostlivosť o zdravie, Stravovanie 
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – Prezentácie k jednotlivým témam 

 

 
 
 
Metódy a formy práce, učebné zdroje a hodnotenie predmetu 
Metódy, formy a prostriedky vyučovania cudzieho jazyka majú stimulovať rozvoj poznávacích, 
rečových a čitateľských  schopností žiakov, podporovať ich logické myslenie, samostatnosť 
a tvorivosť. Uprednostňujú sa  také stratégie vyučovania, pri ktorých má žiak možnosť spolupracovať 
a spolurozhodovať, učiteľ má zase povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším 
výkonom, podporovať jeho aktivity v oblasti zvýšeného záujmu v rámci študijného odboru. 
Na hodinách cudzieho jazyka sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 
Metódy: 
Slovné – rozprávanie / vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie, verbálna komunikácia formou 

otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov/, opisovanie, vysvetľovanie, výklad, diskusia  /vzájomná 
výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovaní za účelom riešenia daného problému /, 
písomné cvičenia, práca s učebnicou, práca s knihami a textovým materiálom / čítanie 
s porozumením, spracovanie textových informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, 
vyhľadávanie, triedenie, využívanie podstatných informácií a samostatné učenie prostredníctvom 
informačnej a komunikačnej techniky /, heuristický rozhovor, interpretácia textu, slovné hry 

Demonštračné – pozorovanie, predvádzanie, demonštrácia obrázkov, textov 
Motivačné – reprodukcia, motivačný rozhovor, stimulačné cvičenia, motivačná výzva, pochvala, 

povzbudenie, kritika 
Fixačné – pamäťová reprodukcia naučeného textu, zápisy prebraného učiva, frontálne písomné 

práce, čítanie s porozumením, opakovanie s využitím učebnice a inej literatúry, domáce úlohy 

Diagnostické – ústne a písomné preverovanie 
Aktivizujúce – diskusné metódy, hranie rolí / dramatizácia, inscenačné metódy - sociálne učenie 

v modelovo predvádzanej situácii, pri ktorej sú žiaci aktérmi danej situácie /, didaktické hry -  
sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti  

Metódy rozvoja kritického myslenia - sokratovská metóda, metóda kladenia otázok 

Metódy rozvoja tvorivého myslenia – problémové vyučovanie, metóda kontrolných otázok 

Metóda práce s audiovizuálnou technikou 
 
Formy: skupinová práca, samostatná práca, frontálna práca, práca vo dvojiciach, vlastná tvorba, 

exkurzia, atď. 
 

Učebné zdroje: 
Predstavujú zdroj informácií pre žiakov. Študenti sa učia z učebníc doplnených 

audiovizuálnymi pomôckami a množstvom ďalších doplnkových materiálov vrátane portfólií. Okrem 

toho používajú mapy, slovníky, internet, nemecké časopisy. 
 
Hodnotenie predmetu: 
           Hodnotenie a klasifikácia vo vyučovaných cudzích jazykoch je založená na hodnotení 
základných všeobecných, sociolingvistických a komunikačných kompetencií, ktoré vychádzajú z 
cieľových požiadaviek na výučbu cudzích jazykov, Spoločného európskeho referenčného rámca pre 
jazyky (SERR), vzdelávacích štandardov ŠVP pre cudzie jazyky ako aj ŠKVP. Výsledky klasifikácie 
musia byť v súlade s požiadavkami stanovenými v učebných osnovách a vo vzdelávacích 
štandardoch. Pri hodnotení sa používa klasifikačná stupnica 1 – 5. Hodnotia sa aj projekty. 

 
Predmetom hodnotenia a klasifikácie v cudzích jazykoch sú nasledovné zručnosti: 

- čítanie s porozumením 
- písanie 
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- počúvanie s porozumením 
- samostatný ústny prejav a interakcia v rozhovoroch 

 
Hodnotí sa: 
a/ schopnosť žiaka získať, upraviť, spracovať, používať, prezentovať vedomosti, zručnosti 
a návyky v konkrétnej jazykovej situácii a to v ústnej  aj písomnej podobe 
b/ obsahová kvalita a jazyková správnosť odpovede žiaka, t.j. rozsah slovnej zásoby, gramatická 
správnosť, štylistická pôsobivosť, stupeň rečovej pohotovosti 
Pri hodnotení sa používajú nasledovné metódy hodnotenia: 

- známka podľa klasifikačnej stupnice – na priebežné a záverečné hodnotenie preukázaných 
vedomostí a zručností, klasifikačná stupnica 1-5 

- ústne hodnotenie – na priebežné informatívne hodnotenie a motiváciu žiakov, vyjadrené 
prostredníctvom kladného a záporného ohodnotenia   
príklady kladného ohodnotenia- vynikajúco, výborne, veľmi dobre, dobre 
príklady záporného ohodnotenia- dnes sa Ti to nepodarilo, nabudúce sa musíš snažiť viac 

 
Hodnotenie žiaka zahŕňa písomné, ústne a interaktívne formy overovania vedomostí 
a zručností.  
Pri hodnotení má vyučujúci na zreteli jeho informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu. 
Vyučujúci dbá počas polrokov na pravidelnosť v hodnotení u každého žiaka s ohľadom na jeho 
konkrétny pokrok, kombinuje slovné hodnotenie s hodnotením známkou pri rešpektovaní 
individuálnej osobitosti žiaka.   
 
Za klasifikačné obdobie / I. a II. polrok /  je každý žiak hodnotený: 
 
● z písomnej odpovede - kontrolná slohová práca / 1 za polrok / 
                                         - diktát / podľa potreby resp. uváženia vyučujúceho / 
                                         - test po tematickom celku / TC / 
                                         - vypracovanie projektu a jeho prezentácia / 1 za polrok / 
                                         - krátke písomné práce tzv. bleskovky  
  
● z ústnej odpovede -    rozhovor, situačný dialóg, opis obrázka 
               
Učiteľ hodnotí aj: 
● domáce úlohy / podľa náročnosti /, cvičné práce, individuálne, skupinové práce pochvalou, prípadne 
známkou 
● aktivitu na hodinách 
● referáty, slohové práce a iné, ktoré sú robené dobrovoľne nad rámec obsahu učiva, účasť na 
súťažiach v rámci predmetu, schopnosť uplatňovať získané vedomosti a zručnosti pri riešení 
konkrétnych úloh, schopnosť komunikácie 
 
Klasifikačná stupnica hodnotenia 1 – 5:  

- využíva sa hodnotení ústneho a písomného prejavu počas školského roka 
      - pri záverečnom hodnotení v predmete / výsledná známka na konci klasifikačného obdobia nie je 
iba  aritmetickým priemerom známok / 

 
(5)Stupňom 1 – výborný  sa hodnotí: 

a/ žiak, ktorý sa vyjadruje spisovne správne a výstižne v ústnom aj v písomnom prejave 

b/ žiak, ktorý uplatňuje logickú nadväznosť, komunikatívnu funkčnosť slov, viet 

c/ žiak, ktorý číta plynule s porozumením, rozlišuje texty z hľadiska jazykových štýlov, interpretuje 
literárne a vecné texty 

d/ žiak, ktorý hodnotí a porovnáva umelecké texty 

e/ žiak, ktorý spája poznatky z jednotlivých jazykových rovín, štylistiky, teórie a dejín literatúry 

 
(6)Stupňom 2 – chválitebný sa hodnotí: 

a/ žiak, ktorý takmer vždy sa vyjadruje spisovne správne a výstižne v ústnom aj v písomnom prejave 
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b/ žiak, ktorý  takmer vždy uplatňuje logickú nadväznosť, komunikatívnu funkčnosť slov, viet 

c/ žiak, ktorý takmer vždy číta plynule s porozumením, rozlišuje texty z hľadiska jazykových štýlov, 
interpretuje literárne a vecné texty 

d/ žiak, ktorý takmer vždy hodnotí a porovnáva umelecké texty 

e/ žiak, ktorý takmer vždy spája poznatky z jednotlivých jazykových rovín, štylistiky, teórie a dejín 
literatúry 

 
(7)Stupňom 3 – dobrý sa hodnotí: 

a/ žiak, ktorý nie vždy sa vyjadruje spisovne správne a výstižne v ústnom aj v písomnom prejave 

b/ žiak, ktorý  nie vždy uplatňuje logickú nadväznosť, komunikatívnu funkčnosť slov, viet 

c/ žiak, ktorý nie vždy číta plynule s porozumením, rozlišuje texty z hľadiska jazykových štýlov, 
interpretuje literárne a vecné texty 

d/ žiak, ktorý nie vždy hodnotí a porovnáva umelecké texty 

e/ žiak, ktorý nie vždy spája poznatky z jednotlivých jazykových rovín, štylistiky, teórie a dejín literatúry 

 
(8)Stupňom 4 – dostatočný sa hodnotí: 

a/ žiak, ktorý sa vyjadruje čiastočne správne, má obmedzenú SZ, často používa nesprávne jazykové 
prostriedky v  ústnom aj v písomnom prejave 

b/ žiak, ktorý s pomocou učiteľa tvorí jednoduché druhy textov 

c/ žiak, ktorý čiastočne porušuje logickú nadväznosť, komunikatívnu funkčnosť slov, viet 

c/ žiak, ktorý číta pomaly, nesúvislo, s prestávkami 
d/ žiak, ktorý s pomocou učiteľa odpovedá na jednoduché otázky súvisiace s textom 

 (5)Stupňom 5 – nedostatočný sa hodnotí: 

a/ žiak, ktorý vo vyjadrovaní robí gramatické chyby, má obmedzenú SZ, často používa nesprávne 
jazykové prostriedky v  ústnom aj v písomnom prejave 

b/ žiak, ktorý iba s pomocou učiteľa tvorí jednoduché druhy textov 

c/ žiak, ktorý robí štylistické a gramatické chyby 

c/ žiak, ktorý číta pomaly, nesúvislo, s prestávkami a v textoch sa orientuje len s pomocou učiteľa 

d/ žiak, ktorý iba  s pomocou učiteľa odpovedá na jednoduché otázky súvisiace s textom 

 
Kritéria hodnotenia písomného prejavu: 
 
Hodnotenie diktátov 
  1 -   2 chyby       výborný / 1 / 
  3 -   5 chýb         chválitebný / 2 / 
  6 -   8 chýb         dobrý / 3 / 
  9 - 11 chýb         dostatočný / 4 / 
12 a viac chýb      nedostatočný / 5 /  
 
Poznámky: 

 Ak sa rovnaká chyba v tom istom tvare slova vyskytuje viackrát, považuje sa za jednu chybu. 

 Všetky chyby majú rovnakú hodnotu. 

 Za chybu sa pokladá: - nesprávne rozdelené slovo na konci riadka - nečitateľné písmeno / slovo - 
vynechané alebo naviac napísané písmeno / slovo - nenapísané alebo nesprávne napísané 
interpunkčné znamienko za vetou 
 
Hodnotenie testov: 
Žiak musí byť oboznámený vopred s termínom písania testu. Doba písania testu trvá približne 25 až 
30 minút. Jednotlivé úlohy v testoch sa bodujú a následne percentuálne vyhodnocujú a známkujú. 
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Výsledky testu musia byť oznámené do 7 dní. Pri hodnotení písomných prác sa používa bodovací 
systém. 
 
Študijné odbory: 
 
100 -   90 %                      z celkového počtu bodov za test              výborný /1/ 
  89 -   75 %                      z celkového počtu bodov za test              chválitebný /2/ 
  74 -   55 %                      z celkového počtu bodov za test              dobrý /3/ 
  54 -   40 %                      z celkového počtu bodov za test              dostatočný /4/  
  39 -     0 %                      z celkového počtu bodov za test              nedostatočný /5/ 
 
Učebné odbory: 
 
100 -   90 %                      z celkového počtu bodov za test              výborný /1/ 
  89 -   75 %                      z celkového počtu bodov za test              chválitebný /2/ 
  74 -   50 %                      z celkového počtu bodov za test              dobrý /3/ 
  49 -   30 %                      z celkového počtu bodov za test              dostatočný /4/  
  29 -     0 %                      z celkového počtu bodov za test              nedostatočný /5/ 
 
Bleskovky – zo slovnej zásoby a preberaných gramatických javov, sú zamerané na priebežnú 
kontrolu zvládania učiva a pripravenosti na vyučovanie a nemusia byť vopred oznamované. Doba 
trvania bleskovky je 10 až 15 minút. 
Jednotlivé úlohy sú bodované a hodnotené známkou / stupnica hodnotenia je tá istá ako pri testoch / 
 
Školská písomná práca 
 
Je zameraná na kontrolu zručností a schopností vyjadrovať a formulovať svoje myšlienky pocity 
a názory k určitej téme písomnou formou. Žiak musí byť oboznámený s témou a termínom písania 
školskej práce min.1 týždeň vopred. Čas na prípravu 45 min na písanie 45 min. Počas školského roka 
žiak 4- ročného študijného odboru a 2- ročného nadstavbového štúdia napíše dve školské písomné 
práce v prípade 1. cudzieho jazyka, žiak 3 - ročného učebného odboru a žiak 4 -ročného študijného 
odboru v prípade 2. cudzieho jazyka 1 školskú písomnú prácu.  
Školská písomná práca je ohodnotená známkou podľa kritérií súvisiacich s písomným prejavom 
nasledovne:   
 
1. Splnenie zadania - písomný prejav študenta zodpovedá z obsahovej stránky zadaniu úlohy. 
Neobsahuje časti, ktoré nesúvisia s témou a zadaním. 
 
2. Organizácia textu - písomný prejav študenta je zostavený správne. Je členený do odsekov, ktoré 
logicky nadväzujú. Študent dodržiava štruktúru textu z hľadiska úradného (formálneho) a hovorového 
štýlu (neformálneho). 
 
3. Slovná zásoba - Študent využíva široký rozsah slovnej zásoby týkajúcej sa zadania. Používa 
synonymá, antonymá, prirovnania a slovné spojenia. Použité slová sú pravopisne správne. 
 
4. Gramatické štruktúry - Študent ovláda gramatické štruktúry a rozlišuje používanie slovesných 
časov s ohľadom na dané zadanie, slohový útvar a . Pravopis použitých jazykových prostriedkov je 
správny. 
 
V písomnom prejave pre hodnotenie je požadovaný počet slov podľa odboru a rokov štúdia 
nasledovne: 
 

1.CUDZÍ  JAZYK 
 

Ročník 
štúdia 

 
Polrok 

 

 
Študijný odbor 

 
Učebný odbor 

 
Nadstavbové štúdium 

I 1 80 - 100 50 - 70 - 



Školský vzdelávací program - 6421 L spoločné stravovanie, SOŠ Snina 
 

 

104 

 

 2 100 - 120 60 -80 - 

II 1 110 - 130 70 – 90 - 

 2 120 - 140 80 - 100 - 

III 1 130 - 150 90 – 110 - 

 2 140 - 160 100 - 120 - 

IV 1 150 - 170 - - 

 2 160 - 180 - - 

I 1 - - 120 – 140 

 2 - - 130 – 150 

II 1 - - 140 – 160 

 2 - - 160 - 180 

 
2. CUDZÍ  JAZYK 
 

Ročník 
štúdia 

 
Polrok 

 

 
Študijný odbor 

 
Učebný odbor 

 
Nadstavbové štúdium 

I 1 50 - 70 - - 

 2 60 - 80 - - 

II 1 70 – 90 - - 

 2 80 – 100 - - 

III 1 90 – 110 - - 

 2 100 – 120 - - 

IV 1 110 – 130 - - 

 2 120 – 140 - - 

 

Kontrolná práca je hodnotená jednou známkou, zápis známky je slovný, v zátvorke číslicou (napr. 
výborný (1﴿ + podpis). 

 
Kritériá hodnotenia ústneho prejavu: 
 
Pri ústnej odpovedi sa hodnotí vhodnosť jazykových prostriedkov, ich obsahová primeranosť, 
bohatosť slovnej zásoby, plynulosť rečového prejavu, gramatická správnosť, výslovnosť ako aj 
schopnosť adekvátne  reagovať v diskusii. 
Žiak je ohodnotený známkou, ktorá mu je ihneď oznámená a zdôvodnená 
 
1. Plynulosť - študent vie rozprávať po nemecky plynulo, bez neprimeraného prerušovania prejavu 
pre nedostatok vhodnej slovnej zásoby a jazykových prostriedkov. Myšlienky logicky na seba 
nadväzujú. 
2. Správnosť - študent používa vhodné výrazové prostriedky správne s ohľadom na adresáta, obsah 
prejavu a formálny a neformálny štýl. Výslovnosť nenarušuje zrozumiteľnosť prejavu. Prejav po 
obsahovej stránke zodpovedá úlohe. 
3. Slovná zásoba - študent má dostatočný rozsah slovnej zásoby. Využíva synonymá, opozitá, 
frazeologizmy. Zbytočne neopakuje rovnaké slová. 
4. Gramatické štruktúry - študent používa gramatické štruktúry a iné jazykové prostriedky v súlade 
s obsahom prejavu. Vetná stavba je pestrá (jednoduché vety i súvetia). Na základe logického 
myslenia správne používa  spojky a spájacie výrazy. 
Žiak je ihneď ohodnotený známkou / 1 – 5 /, ktorá je zdôvodnená. 
 

Interaktívne formy hodnotenia :  
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- projektová práca / má rôzne formy v závislosti od odboru štúdia / poster, model,.../ 
- schopnosť uplatňovať získané vedomosti a zručnosti pri riešení konkrétnych úloh                                   
 

 
Projektová práca  
V projektovej práci sa hodnotia nasledujúce oblasti: 

slovná zásoba 

úprava ( písomná, grafická) 

kreativita spracovania 

vynaložené úsilie, náročnosť spracovania 

obsahová zreteľnosť vo vzťahu k spracovávanej téme 

lingvistická správnosť (morfológia, syntax, lexikológia, pravopis) 
 
Žiak pripravenú prácu prezentuje pred kolektívom spolužiakov, pričom hodnotíme plynulosť 
jazykového prejavu, zrozumiteľnosť a celkovú kultúru vystupovania. Výsledkom hodnotenia je 
známka. 
Celkové hodnotenie projektovej práce je vyjadrené známkou za obe časti projektu cez lomku, pričom 
prvá známka vyjadruje známku za formálne spracovanie a druhá známka vyjadruje známku za 
prezentáciu 

V prípade, že žiak nevypracuje projekt, je hodnotený známkou nedostatočný. 
 

Konverzácia v nemeckom jazyku: 
Pri ústnom hodnotení a klasifikácii žiakov sa vyučujúci nemeckého jazyka riadia  Metodickým 
pokynom č.8/2009-R zo 14.mája 2009 čl.7.  
Pri hodnotení sa používa klasifikačná stupnica 1 –5. 

 
Kritériá hodnotenia písomných a ústnych maturitných prác: 
 
Pri hodnotení písomných maturitných prác sa vyučujúci riadia pokynmi NÚCEMu. 
Pri hodnotení ústnych odpovedí na MS sa PMK riadi pokynmi Vyhlášky MŠ SR č.318. 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického 
celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 
Výzor a osobnosť Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Škola, vzdelanie, 
zamestnanie 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Zábava a televízia 
Masovokomunikačné 
prostriedky 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Práca a povolanie Informačnoreceptívna -  výklad Frontálna výučba 
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Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Medziľudské vzťahy Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Človek a príroda.  
Životné prostredie 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Cestovanie, dovolenka 
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Spolková republika 
Nemecko 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Človek a spoločnosť Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Kniha – priateľ človeka Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

 

Učebné zdroje  

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

 

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie 
zdroje 
(internet, 
knižnica, ... 

Výzor a osobnosť Aufderstraße H., Bock 
H., Gerdes M., Müller J., 
Müller H.: Themen 2 
aktuell, Kursbuch, 
Arbeitsbuch 

CD-prehrávač, 
Dataprojektor, 
Učebnice NEJ  
CD, PC 
 

Učebnica, 
pracovné listy, 
obrazový 
materiál 
slovník 

časopisy 
 

Škola, vzdelanie, 
zamestnanie 

Aufderstraße H., Bock 
H., Gerdes M., Müller J., 

CD-prehrávač, 
Dataprojektor, 

Učebnica, 
pracovné listy 

časopisy 
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Müller H.: Themen 2 
aktuell, Kursbuch, 
Arbeitsbuch 

Učebnice NEJ  
CD, PC 
 

slovník 

Zábava a televízia 
Masovokomunikačné 
prostriedky 

Aufderstraße H., Bock 
H., Gerdes M., Müller J., 
Müller H.: Themen 2 
aktuell, Kursbuch, 
Arbeitsbuch 

CD-prehrávač, 
Dataprojektor, 
Učebnice NEJ  
CD, PC 
 

Učebnica, 
pracovné listy, 
televízne 
programy 
slovník 

časopisy 
 

Práca a povolanie Aufderstraße H., Bock 
H., Gerdes M., Müller J., 
Müller H.: Themen 2 
aktuell, Kursbuch, 
Arbeitsbuch 

CD-prehrávač, 
Dataprojektor, 
Učebnice NEJ  
CD, PC 
 

Učebnica, 
pracovné listy, 
žiadosť 
o prácu – vzor 
slovník 

časopisy 
 

Medziľudské vzťahy Aufderstraße H., Bock 
H., Gerdes M., Müller J., 
Müller H.: Themen 2 
aktuell, Kursbuch, 
Arbeitsbuch 

CD-prehrávač, 
Dataprojektor, 
Učebnice NEJ  
CD, PC 
 

Učebnica, 
pracovné listy 
slovník 

časopisy 
 

Človek a príroda 
Životné prostredie 

Aufderstraße H., Bock 
H., Gerdes M., Müller J., 
Müller H.: Themen 2 
aktuell, Kursbuch, 
Arbeitsbuch 

CD-prehrávač, 
Dataprojektor, 
Učebnice NEJ  
CD, PC 
 

Učebnica, 
pracovné listy, 
obrazový 
materiál 
slovník 

časopisy 
 

Cestovanie, 
dovolenka 
 

Aufderstraße H., Bock 
H., Gerdes M., Müller J., 
Müller H.: Themen 2 
aktuell, Kursbuch, 
Arbeitsbuch 

CD-prehrávač, 
Dataprojektor, 
Učebnice NEJ  
CD, PC 
 

Učebnica, 
pracovné listy, 
mapa  
slovník 

časopisy 
 

Spolková republika 
Nemecko 

Aufderstraße H., Bock 
H., Gerdes M., Müller J., 
Müller H.: Themen 2 
aktuell, Kursbuch, 
Arbeitsbuch 

CD-prehrávač, 
Dataprojektor, 
Učebnice NEJ  
CD, PC 
 

Učebnica, 
pracovné listy, 
mapa 
Nemecka 
slovník 

časopisy 
 

Človek a spoločnosť Aufderstraße H., Bock 
H., Gerdes M., Müller J., 
Müller H.: Themen  2 
aktuell, Kursbuch, 
Arbeitsbuch 

CD-prehrávač, 
Dataprojektor, 
Učebnice NEJ  
CD, PC 
 

Učebnica, 
pracovné listy 
Obrazový 
materiál 
slovník 

časopisy 
internet 

Kniha – priateľ 
človeka 

Aufderstraße H., Bock 
H., Gerdes M., Müller J., 
Müller H.: Themen 2 
aktuell, Kursbuch, 
Arbeitsbuch 

CD-prehrávač, 
Dataprojektor, 
Učebnice NEJ  
CD, PC 
 

Učebnica, 
pracovné listy 
Obrazový 
materiál 
slovník  
 
 

časopisy 
internet 
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ROČNÍK: Druhý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   NEMECKÝ JAZYK 3 hodina týždenne, spolu 90 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

    
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Výzor a osobnosť 
Gramatika: 

• Skloňovanie adjektív po 
určitom člene 
• Skloňovanie adjektív po 
neurčitom člene 
• Spodstatnené prídavné 
mená a príčastia 
• Opytovacie zámeno „was für 
ein“ 
• Zámená „dieser, mancher, 
jeder, alle“ 
• Skloňovanie prídavných 
mien po privlastňovacích 
zámenách, po „kein“ a po 
zámenách „dieser, mancher, 
jeder , alle“ 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 
• Opis osoby, jej výzor, 

vlastnosti 
• Porovnávanie 
• Pravdivé a nepravdivé 
výroky 
• Módny štýl  
• Korešpondencia – osobný 
list 

• Práca s textom – čítať resp. 
počúvať texty s porozumením   

11 

 

 

 

 

 

 

Slovenský jazyk 

Estetická výchova 

Etická výchova 

 
 Pomenovať  vlastnosti 

osoby, opísať výzor 
človeka 

 Porovnať osoby, vlastnosti 
človeka 

 Vysvetliť skloňovanie 
adjektív po neurčitom 
a určitom člene, ako aj po 
zámenách a po „kein“ 

 Formulovať vlastný názor 
na pravdivé a nepravdivé 
výroky 

 Efektívne využívať slovnú 
zásobu pri popise rôznych 
situácii 

 Určiť pravdivú 
a nepravdivú výpoveď 
z prečítaného textu 

 Diskutovať k téme na 
základe prečítaného a 
vypočutého textu  

 Zúčastniť sa na diskusii, 
argumentovať  

 Vybrať informácie z textu, 
roztriediť ich a začleniť, 
vyjadriť súhlas resp. 
nesúhlas, vyjadriť vlastný 
názor, odôvodniť niečo, 
argumentovať 

 
 

 
 Pomenoval vlastnosti 

osoby, opísal výzor 
človeka 

 Porovnal osoby, vlastnosti 
človeka 

 Vysvetlil skloňovanie 
adjektív po neurčitom 
a určitom člene, ako aj po 
zámenách a po „kein“ 

 Sformuloval vlastný názor 
na pravdivé a nepravdivé 
výroky 

 Efektívne využíval slovnú 
zásobu pri popise rôznych 
situácii 

 Určil  pravdivú 
a nepravdivú výpoveď 
z prečítaného textu 

 Diskutoval k téme na 
základe prečítaného 
a vypočutého textu 

 Zúčastnil sa na diskusii,  
argumentoval 

 Vybral informácie z textu, 
roztriedil ich a začlenil, 
vyjadril súhlas resp. 
nesúhlas, vyjadril vlastný 
názor, niečo odôvodnil, 
argumentoval 

 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

Slohová práca 
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• Diskusia na určitú tému 

Škola, vzdelanie, 
zamestnanie 
Gramatika: 

• Vedľajšie vety so spojkou 
„weil“, slovosled vo vedľajšej 
vete 

• Priraďovacie súvetia 
a slovosled v nich 

• Préteritum modálnych 
slovies a slovesa „wissen“ 

• Dátum, radové číslovky 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Zamestnanie a spokojnosť 
s ním rozprávanie, dialógy 
k téme 

• Školský systém - schéma 

• Voľba zamestnania, 
hľadanie práce, pracovné 
šance 

• Životopis 

• Korešpondencia – úradný 
list 

• Práca s textami – čítať resp. 
počúvať s porozumením  

• Prezentácia k téme 

9 Slovenský jazyk 

Úvod do sveta prác 

Osobnostný a sociálny rast 

Tvorba projektu 
a prezentačné zručnosti 

 Porozprávať o svojom 
vysnenom zamestnaní, 
vyjadriť spokojnosť resp. 
nespokojnosť s určitým 
 povolaním, uviesť dôvody  

 Vysvetliť  tvorbu 
a používanie vedľajšej vety 
s „weil“, dbať na slovosled 
vo vedľajšej vete 

 Tvoriť  priraďovacie 
súvetia 

 Na základe prečítaného 
textu priradiť žiadané 
informácie 

 Tvoriť a adekvátne 
používať  jednoduchý 
minulý  čas modálnych 
slovies a slovesa „wissen“ 

 Opísať a porovnať 
nemecký a slovenský 
školský systém / na 
základe schémy/ 

 Rozoznať informácie v 
texte a reprodukovať jeho 
obsah 

 Opísať situáciu ľudí na 
základe prečítaného textu 

 Napísať životopis, žiadosť 
do zamestnania / úradný 
list / 

 Vyjadriť názor k téme 
pomocou ponúknutej 
konštrukcie 

 Vybrať informácie z textu, 
roztriediť ich a začleniť, 
vyjadriť súhlas resp. 
nesúhlas, vyjadriť vlastný 
názor, odôvodniť niečo, 
argumentovať 

 Vypracovať prezentáciu – 
uviesť tému, oboznámiť 
s obsahom, rozviesť tému, 
prejsť z jedného bodu na 
iný, uviesť príklad, 
podčiarknuť/dať do 

 Porozprával o svojom 
vysnenom zamestnaní, 
vyjadril spokojnosť resp. 
nespokojnosť s určitým 
 povolaním, uviedol 
dôvody  

 Vysvetlil  tvorbu 
a používanie vedľajšej vety 
s „weil“, dbal na slovosled 
vo vedľajšej vete 

 Tvoriť  priraďovacie 
súvetia 

 Na základe prečítaného 
textu priradil žiadané 
informácie 

 Tvoril a adekvátne 
 používal  jednoduchý 
minulý čas modálnych 
slovies a slovesa „wissen“ 

 Opísal a porovnal 
nemecký a slovenský 
školský systém pomocou 
schémy 

 Rozoznal informácie v 
texte a reprodukoval jeho 
obsah 

 Opísal situáciu ľudí na 
základe prečítaného textu 

 Napísal životopis, žiadosť 
do zamestnania /úradný 
list/ 

 Vyjadril názor k téme 
pomocou ponúknutej 
konštrukcie 

 Vybral informácie z textu, 
roztriedil ich a začlenil, 
vyjadril súhlas resp. 
nesúhlas, vyjadril vlastný 
názor, niečo odôvodnil, 
argumentoval 

 Vypracoval prezentáciu – 
uviedol tému, oboznámil 
s obsahom, rozviedol 
tému, prešiel z jedného 
bodu na iný, uviedol  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne skupinové 
skúšanie 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

Neštandardizovaný 
písomný test 

Prezentácia 
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pozornosti ukončiť  výklad príklad, podčiarkol/dal do 
pozornosti, ukončil svoj 
výklad 

Zábava a televízia 

Masovokomunikačné 
prostriedky 
Gramatika: 

• Zvratné slovesá 

• Predložkové väzby /slovesá/ 

• Zámenné príslovky 

• Konjunktív préterita slovies 
„haben“, „sein“, „wissen“ 

• Konjunktív s „würde“ 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Televízny program, slovná 

zásoba, práca s textom 

• Listy čitateľov, osobný list 

• Práca s textami – čítať resp. 
počúvať s porozumením  

• Práca s textom piesne  

• Tvorba príbehu 

• Diskusia na vybratú tému 

 

 

 

 

 

 

9 Slovenský jazyk 

Ekonomika 

Odborné predmety 

Etická výchova 

Spoločenská komunikácia 

Mediálna výchova 

 Vybrať  si z ponuky 
kultúrneho a televízneho 
programu  

 Správne poskladať časti 
textu, ktoré spolu súvisia 

 Zvládnuť tvorbu 
jednoduchej piesne na 
základe ponúknutej 
predlohy 

 Vysvetliť časovanie 
zvratných slovies 

 Rozlišovať a adekvátne 
používať zámenné 
príslovky a väzby 
predložiek s opytovacími 
resp. osobnými zámenami 

 Zapamätať si a správne 
používať predložkové 
väzby /slovesá/ 

 Diskutovať k téme 
pomocou ponúknutých 
konštrukcií 

 Adekvátne tvoriť 
konjunktívu préterita 

a konjunktívu s „würde“ 

 

 Vybral si  z ponuky 
kultúrneho a televízneho 
programu  

 Poskladal časti textu, ktoré 
spolu súvisia 

 Zvládol tvorbu jednoduchej 
piesne na základe 
ponúknutej predlohy 

 Vysvetlil časovanie 
zvratných slovies 

 Rozlišoval a adekvátne 
používal zámenné 
príslovky a väzby 
predložiek s opytovacími 
resp. osobnými zámenami 

 Zapamätal si a správne 
používal predložkové väzby 
/slovesá/ 

 Diskutoval k téme pomocou 
ponúknutých konštrukcií 

 Adekvátne tvoril  
konjunktívu préterita 

a konjunktívu s „würde“ 
 

 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne skupinové 
skúšanie 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

Kontrolný diktát 
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Práca a povolanie 
Gramatika: 

• Skloňovanie stupňovaných 
prídavných mien 

• Trpný rod, slovosled vo 
vetách s trpným rodom 

• Neurčité číslovky v pluráli:  
„wenige, einige, mehrere, 
manche, viele“ 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Porovnávanie – počúvanie 
a práca s textom 

• Práca na zmeny   

• Popísať udalosti jedného 
dňa 

• Korešpondencia – štruktúra 
textu / výrazy: „zuerst, 
dann/danach, später, zuletzt, 
zum Schluss“ resp. „ früher, 
vorher, nachher“ 

11 Slovenský jazyk 

Podniková ekonomika 

Úvod do sveta práce 

 Adekvátne používať 
stupňované prídavné meno 
v prívlastku a prísudku 

 Správne zatriediť 
informácie po vypočutí 
textu 

 Odhadnúť  význam 
jednoduchých odborných 
výrazov k téme  

 Na základe čítaného textu 
a obrázkov rozoznať príbeh 
a variovať situácie 

 Vysvetliť tvorenie  
a používanie trpného rodu 

 Dokončiť dialóg 
a reprodukovať ho 

 Nájsť požadované 
informácie po prečítaní 
textu 

 Diskutovať k téme 
 Zvládnuť opis situácie po 

vypočutí a správnom 
zatriedení informácii 

 Napísať  text k téme – 
popis udalosti jedného dňa 

 Zapamätať si a správne 
používať výrazy potrebné 
pri štruktúrovaní  textu 

 Adekvátne používal 
stupňované prídavné meno 
v prívlastku a prísudku 

 Správne zatriedil 
informácie po vypočutí 
textu 

 Odhadol význam 
jednoduchých odborných 
výrazov k téme  

 Na základe čítaného textu 
a obrázkov rozoznal príbeh 
a varioval situácie 

 Vysvetlil tvorenie  
a používanie  trpného rodu 

 Dokončil dialóg 
a reprodukoval ho 

 Našiel požadované 
informácie po prečítaní 
textu 

 Diskutoval k téme 
 Zvládol opis situácie po 

vypočutí a správnom 
zatriedení informácii 

 Napísal  text k téme – 
popis udalosti jedného dňa 

 Zapamätal si a správne 
používal  výrazy potrebné 
pri štruktúrovaní  textu 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

Slohová práca 
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Medziľudské  vzťahy 
Gramatika: 

• Jednoduchý a závislý 
infinitív, slovosled vo vetách 
so závislým infinitívom 

• Vedľajšie vety so spojkou 
„dass“ 

• Préteritum slabých a silných 
slovies 

• Zmiešané slovesá v préterite 

• Préteritum trpného rodu 

• Časové vety so spojkami 
„wenn“ a „als“ 

• Predložky s časovým 
významom „während, bei, mit“ 

• Príslovky: „recht, ziemlich, 
sehr, besonders, furchtbar“ 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Opis situácie 

• Čo sa máme radi u iných 
a čo nie – predstaviť svoje 
záľuby a svoj vkus 

• Práca s textami  -  čítať resp. 
počúvať s porozumením  

• Téma dňa - Diskusia na 
vybratú tému 

• Večer u nás doma - 
porozprávať niečo, opísať 
jeden večer v rodine 

• Rodina včera a dnes  – 
porovnanie, dialógy k téme, 
diskusia 

9 Slovenský jazyk 

Etická výchova 

Spoločenská komunikácia 

Multikultúrna výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Popísať situáciu na 
základe obrázkov  

 Vysvetliť  a správne 
používať jednoduchý 
a závislý infinitív 

 Rozoznať informácie 
v texte, adekvátne 
reagovať na súvisiace 
otázky 

 Tvoriť a vhodne používať 
súvetie so spojkou „dass“ 

 Na základe textu správne 
zaradiť požadované 
informácie 

 Definovať tvorenie 
préterita, adekvátne ho 
používať 

 Adekvátne tvoriť 
préteritum trpného rodu 

 Reagovať na príbeh alebo 
udalosť – vyjadriť 
záujem/nezáujem o niečo, 
resp. o to, čo niekto 
rozpráva, vyjadriť 
prekvapenie, resp. to, že 
ma nič neprekvapilo 

 Používať vhodne časové 
vety s „wenn“ alebo „als“ 
a predložky s časovým 
významom 

 Predstaviť svoje záujmy, 
svoj vkus, rozprávať, čo 
máme/nemáme radi 

 Diskutovať k téme, vyjadriť 
vlastný názor 

 Opísať jeden večer 
v rodine 

 Porovnať život v rodine 
kedysi a dnes 

 

 Popísal situáciu na 
základe obrázkov  

 Vysvetlil a správne 
používal jednoduchý 
a závislý infinitív 

 Rozoznal informácie 
v texte, adekvátne  
reagoval na súvisiace 
otázky 

 Tvoril a vhodne používal 
súvetie so spojkou „dass“ 

 Na základe textu správne 
zaradil požadované 
informácie 

 Definoval tvorenie 
préterita, adekvátne ho 
používal  

 Adekvátne tvoril préteritum 
trpného rodu 

 Reagoval na príbeh alebo 
udalosť – vyjadril 
záujem/nezáujem o niečo, 
resp. o to, čo niekto 
rozpráva, vyjadril 
prekvapenie, resp. to, že 
ma nič neprekvapilo 

 Používal vhodne časové 
vety s „wenn“ alebo „als“ 
a predložky s časovým 
významom 

 Predstavil svoje záujmy, 
svoj vkus, rozprával, čo 
máme/nemáme radi 

 Diskutoval k téme, vyjadril 
vlastný názor 

 Opísal jeden večer 
v rodine 

 Porovnal život v rodine 
kedysi a dnes 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne skupinové 
skúšanie 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

Neštandardizovaný 
písomný test 

Kontrolný diktát 
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Človek a príroda. 

Životné prostredie 
Gramatika: 

• Vetné konštrukcie s „es“ 

• Vyjadrovanie času           
/„nächste, vorige, den ganzen 
Tag, diese, jede...“/ 

• Vedľajšie vety vzťažné, 
vzťažné zámená  

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Aké je počasie – opis 
obrázkov, dialógy k téme 

• Predpoveď počasia  

• Ochrana životného 
prostredia 

• Poznáte Nemecko – 
geografia Nemecka 

• Opis našej krajiny 

 

8 Slovenský jazyk 

Geografia 

Ekológia 

Environmentálna výchova 

 
 Správne zatriediť obrázky 

k textu 
 Rozprávať o počasí, 

rozoznať informácie 
v predpovedí počasia 

 Tvoriť a adekvátne 
používať vetné konštrukcie  
s „es“  

 Porozprávať krátky text 
a odpovedať na otázky na 
základe vypočutého 
a prečítaného textu  

 Doplniť informácie do viet 
pomocou mapy a textu 

 Opísať svoj región 
a odpovedať na ponúknuté 
otázky 

 Vyjadriť k problému 
ochrany životného 
prostredia a navrhnúť 
možné riešenia  

 Priradiť obrázky po 
vypočutí textu 

 Vysvetliť  tvorenie 
a použitie vedľajších viet 
vzťažných 

 

 
 Správne zatriedil obrázky 

k textu 
 Rozprával o počasí, 

rozoznal informácie 
v predpovedí počasia 

 Tvoril a adekvátne používal 
vetné konštrukcie  s „es“  

 Porozprával krátky text 
a odpovedal na otázky na 
základe vypočutého 
a prečítaného textu  

 Doplniť informácie do viet 
pomocou mapy a textu 

 Opísal svoj región 
a odpovedal na ponúknuté 
otázky 

 Vyjadril sa  k problému 
ochrany životného 
prostredia a navrhol možné 
riešenia  

 Priradil obrázky po vypočutí 
textu 

 Vysvetlil  tvorenie 
a použitie vedľajších viet 
vzťažných 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne skupinové 
skúšanie 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
písomný test 

Písomná práca 

Kontrolný diktát 

Cestovanie, dovolenka 
Nemci v cudzine, cudzinci 
v Nemecku 
Gramatika: 

• Sloveso „lassen“ 
• Nepriame otázky so spojkou 
„ob“ a s opytovacími 
zámenami 
• Účelové vety s „damit“ 
• Účelové vety –  „Zum + 
spodstatnený infinitív“ 
• Väzba infinitívu s „um ... zu“ 
• „Derselbe“, „der gleiche“ 
• Podvojné spojky: „entweder-
oder“. „weder-noch“, „zwar-

 

15 

 

Slovenský jazyk 

Geografia 

Spoločenská komunikácia 

Environmentálna výchova 

Multikultúrna výchova 

 

 
 Naplánovať dovolenku, 

trasu, ubytovanie, 
a program dovolenky 

 Vysvetliť  tvorbu 
a používanie nepriamej 
otázky  

 Tvoriť účelové vety 
 Formulovať vlastný názor 

na prácu a život v cudzine, 
argumentovať, uviesť 
dôvody 

 Efektívne využívať slovnú 
zásobu pri popise rôznych 
situácii 

 Tvoriť vety so zdvojenými 

 
 Naplánoval dovolenku, 

trasu, ubytovanie, 
a program dovolenky 

 Vysvetlil tvorbu 
a používanie nepriamej 
otázky 

 Tvoril účelové vety 
 Sformuloval vlastný názor 

na prácu a život v cudzine, 
argumentoval, uviedol 
dôvody 

 Efektívne využíval slovnú 
zásobu pri popise rôznych 
situácii 

 Tvoril vety so zdvojenými 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

 
 
 
 
 
 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

Slohová práca 
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aber“, „sowohl-als auch“ 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Plánovanie dovolenky 
• Práca v cudzine – výhody a 
nevýhody 
• Vysťahovalci 
• Práca s textom – čítať resp. 
počúvať texty s porozumením 
 

 

 

spojkami 
 Diskutovať k téme na 

základe prečítaného a 
vypočutého textu  

 Vybrať informácie z textu, 
roztriediť ich a začleniť, 
vyjadriť súhlas resp. 
nesúhlas, vyjadriť vlastný 
názor, odôvodniť niečo, 
argumentovať 

spojkami 
 Diskutoval k téme na 

základe prečítaného 
a vypočutého textu 

 Vybral informácie z textu, 
roztriedil ich a začlenil, 
vyjadril súhlas resp. 
nesúhlas, vyjadril vlastný 
názor, niečo odôvodnil, 
argumentoval 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spolková republika 
Nemecko 

Správy, politika a dejiny 
Gramatika: 

• Predložky „außer“ + datív, 
„wegen“ + genitív alebo datív 

• Vyjadrovanie času pomocou 
predložiek 

• Prídavné mená, podstatné 
mená a slovesá 
s predložkovými väzbami 

• Slabé skloňovanie 
podstatných mien mužského 
rodu 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Správy, politika - slovná 
zásoba k téme 

• Volebný systém, politické 
strany 
• Práca s textom – čítať resp. 
počúvať texty s porozumením 

• Diskusia na vybratú tému 

7 

 

Slovenský jazyk 

Geografia 

Občianska náuka 

Multikultúrna výchova 

 

 
 Popísať volebný systém v 

Nemecku 
 Na základe prečítaného 

textu priradiť žiadané 
informácie 

 Tvoriť a používať vety s 
predložkami 

 Vyjadriť čas pomocou 
predložiek, bez predložiek 

 Reprodukovať obsah textu 
 Opísať situáciu ľudí na 

základe prečítaného textu 
 Vysvetliť  a správne 

používať predložkové 
väzby 

 Uviesť príklady na  slabé 
skloňovanie podstatných 
mien 

 Vybrať informácie z textu, 
roztriediť ich a začleniť, 
vyjadriť súhlas resp. 
nesúhlas, vyjadriť vlastný 
názor, odôvodniť niečo, 
argumentovať 

 Diskutovať na určitú tému 
 

 
 Popísal volebný systém v 

Nemecku 
 Na základe prečítaného 

textu priradil žiadané 
informácie 

 Tvoril a adekvátne 
používal vety s 
predložkami 

 Vyjadriť čas pomocou 
predložiek, bez predložiek 

 Reprodukoval obsah textu 
 Opísal situáciu ľudí na 

základe prečítaného textu 
 Vysvetlil  a správne 

používal predložkové 
väzby 

 Uviedol príklady na slabé 
skloňovanie podstatných 
mien 

 Vybral informácie z textu, 
roztriedil ich a začlenil, 
vyjadril súhlas resp. 
nesúhlas, vyjadril vlastný 
názor, niečo odôvodnil, 
argumentoval 

 Diskutoval  na určitú tému 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 
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Človek a spoločnosť 

Starí ľudia, medziľudské 
vzťahy 
Gramatika: 

• Zvratné slovesá so zvratným 
zámenom v datíve 

• Slovosled vo vete s dvomi 
predmetmi 

• Časová veta so spojkou 
„bevor“ 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

• Starí a mladí pod jednou 
strechou – generačné vzťahy 

• Štatistika  

• Výpovede a názory 

• Korešpondencia – 
Blahoželania a prejavy 
sústrastí 

• Prezentácia k téme 

7 

 

 

Slovenský jazyk 

Spoločenská komunikácia 

Občianska náuka 

Osobnostný a sociálny rast 

Tvorba projektu 
a prezentačné zručnosti 

 

 Vyjadriť sa k problematike 
generačných vzťahov, 
zaujať stanovisko, uviesť 
príklady, rozprávať 
o výhodách / nevýhodách 
spolužitia viacerých 
generácií 

 Posúdiť výpovede, vyjadriť 
vlastný názor 

 Vysvetliť časovanie a 
používanie zvratných 
slovies 

 Rozlišovať poradie 
vetných členov s dvoma 
predmetmi a správne 
aplikovať gramatický jav 

 Interpretovať  štatistiku 
a odpovedať na súvisiace 
otázky 

 Diskutovať k téme 
pomocou ponúknutých 
konštrukcií 

 Tvoriť a používať časové 
vety so spojkou „bevor“ 

 Vypracovať prezentáciu – 
uviesť tému, oboznámiť 
s obsahom, rozviesť tému, 
prejsť z jedného bodu na 
iný, uviesť príklad, 
podčiarknuť/dať do 
pozornosti ukončiť svoj 
výklad 

 Vyjadriť blahoželanie resp. 
sústrasť 

 Vyjadril sa k problematike 
generačných vzťahov, 
zaujal stanovisko, uviedol 
príklady, rozprával 
o výhodách / nevýhodách 
spolužitia viacerých 
generácií 

 Posúdil  výpovede, vyjadril 
vlastný názor 

 Vysvetlil časovanie a 
používanie zvratných 
slovies 

 Rozlišoval poradie vetných 
členov s dvoma predmetmi 
a správne aplikoval 
gramatický jav 

 Interpretoval štatistiku 
a odpovedal na súvisiace 
otázky 

 Diskutoval k téme pomocou 
ponúknutých konštrukcií 

 Tvoril a používal časové 
vety so spojkou „bevor“ 

 Vypracoval prezentáciu – 
uviedol tému, oboznámil 
s obsahom, rozviedol tému, 
prešiel z jedného bodu na 
iný, uviedol  príklad, 
podčiarkol/dal do 
pozornosti, ukončil svoj 
výklad 

 Vyjadril blahoželanie resp. 
sústrasť  

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne skupinové 
skúšanie 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

Prezentácia 

 

Kniha – priateľ človeka 
Gramatika: 

• Zopakovať a upevniť 
gramatické javy 

Slovná zásoba 
a komunikačné situácie: 

4 Slovenský jazyk 

Literatúra 

 Diskutovať k téme, vyjadriť 
vlastný názor 

 Preformulovať vety 
 Na základe čítaného textu 

a obrázkov pochopiť 
príbeh a variovať situácie 

 Adekvátne používať 
prebrané gramatické javy 

 Diskutoval k téme, vyjadril 
vlastný názor 

 Preformuloval vety 
 Na základe čítaného textu 

a obrázkov pochopil 
príbeh a varioval situácie 

 Adekvátne používal 
prebrané gramatické javy 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne skupinové 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

Slohová práca - esej 
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• Knihy v živote človeka 

• Čo radi čítame? – dialógy 
k téme, esej 

• Obľúbený autor a žáner 

• Nemecká literatúra – známi 
autori a ich tvorba 

 

 

 Diskutovať k téme 
 Informovať o obľúbenom 

autorovi a známych 
nemeckých spisovateľoch 

 Napísať esej k téme 

 

 
 

 Diskutoval k téme 
 Informoval o obľúbenom 

autorovi a známych 
nemeckých spisovateľoch 

 Napísal esej k téme 

 

 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 
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Názov predmetu Konverzácie v nemeckom jazyku1 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích 
hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov študijného odboru 6421 L spoločné stravovanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Predmet konverzácie v nemeckom  jazyku  v študijnom odbore 6421 L spoločné stravovanie / 
dvojročné nadstavbové denné štúdium / svojím obsahom nadväzuje na učivo strednej školy, rozvíja, 
rozširuje a prehlbuje ho. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy), pričom 
sa prihliada na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov. 

Jeho výučba je realizovaná počas dvoch rokov štúdia s časovou dotáciou 1 hodina týždenne v prvom 
ročníku a 2 hodiny týždenne v druhom ročník. Výučba prebieha dennou formou. Časová dotácia pre 
jednotlivé tematické celky  obsahuje i čas potrebný na opakovanie a upevnenie učiva. Výučba 
predmetu sa bude realizovať  v triedach, ktoré sú delené na skupiny, pričom často tieto skupiny 
vznikajú spájaním žiakov z niekoľkých tried.  

Úlohou jazyka je slúžiť dorozumievaniu, preto je výučba tohto predmetu zameraná predovšetkým na 
utváranie rečových zručností a nie na osvojovanie poznatkov o jazyku. 

Učivo predmetu konverzácie v nemeckom jazyku poskytuje žiakom vedomostí umožňujúce aplikovať 
ich v každodenných situáciách. Predmet rozvíja logické myslenie a dáva teoretický základ pre správne 
posudzovanie  a riešenie každodenných komunikačných situácií.  
 
Dôraz pri vyučovaní cudzích jazykov sa kladie na praktické využitie osvojených spôsobilostí a 
efektívnu komunikáciu, pričom komunikácia v cudzích jazykoch je podľa Európskeho referenčného 
rámca (ES, 2007, s. 5) založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a 
názory ústnou a písomnou formou v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa 
želaní a potrieb jednotlivca, čo sa dá v plnej miere uplatniť práve pri vyučovaní daného predmetu. 

Nemecký jazyk svojou komunikatívnou funkciou prispieva k formovaniu vzťahov medzi ľuďmi, učí ich 
kultivovane sa vyjadrovať a vystupovať, prostredníctvom jazyka poznávať myslenie a názory druhých 
ľudí a kultúrne hodnoty minulosti a súčasnosti.  

Významne sa podieľa na príprave žiakov, na aktívny život v multikultúrnej spoločnosti, vedie žiakov 
k osvojeniu si praktických rečových zručností cudzieho jazyka, ako nástroja dorozumievania v rôznych 
situáciách každodenného osobného a pracovného života.  Pripravuje ich k účasti v priamej a 
nepriamej komunikácií vrátane prístupu k informačným zdrojom a rozširuje ich poznatky o svete. 
Prispieva k formovaniu osobnosti žiaka, rozvíja ich schopnosti učiť sa po celý život, učí ich byť 
vnímavými ku kultúre, disponovať schopnosťami, používať rôzne spôsoby dorozumievania s inými 
kultúrami. 

Obsah učiva tvoria rečové zručnosti, ktoré sa rozvíjajú jednak na základe všeobecnej nemčiny, jednak 
na základe odbornej nemčiny, poznanie reálií a lingvistické poznatky vybrané z komunikatívno-
funkčného hľadiska. Obsah predmetu je koncipovaný v nadväznosti na učivo v trojročných učebných 
odboroch.  

Okrem ťažiskových rečových situácií, tém a jazykových prostriedkov trojročných učebných odborov 
určených na opakovanie a vyrovnanie rozdielov v rečových zručnostiach a jazykových znalostiach 
študujúcich, zaraďuje sa predovšetkým učivo, ktoré je nevyhnutné na dosiahnutie takej úrovne 
znalosti nemeckého jazyka, ktorá je porovnateľná so študijnými odbormi denného štúdia.  

Jazykové prostriedky sa v lexikálnej oblasti viažu na stanovené témy a situácie, na čítané alebo 
počuté všeobecno-poznávacie texty, v gramatickej oblasti zahrňujú predovšetkým vybrané syntaktické 
javy. Študujúcich vedieme aj k zručnosti kompenzačne sa vyjadrovať, t.j. vyjadrovať určité myšlienky 
alebo situácie inými, im dostupnými jazykovými prostriedkami / napr. opisom namiesto priameho 
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slovného vyjadrenia, synonymným vyjadrením a pod. /. Priebežne sa venuje pozornosť zvukovej 
stránke jazyka, osvojovaniu správnej výslovnosti, prízvuku a nácviku správnej intonácie.  

Jazykové prostriedky sa osvojujú prostredníctvom učebnice a vhodných učebných pomôcok, upevňuje 
a rozširuje sa najmä slovná zásoba, a to pri práci s časopismi a ďalšou pomocnou literatúrou.  

Vo vyučovaní predmetu konverzácie v nemeckom jazyku sa budú využívať moderné interaktívne 
vzdelávacie metódy a internet, pričom práca s webovými stránkami umožní rozvoj počítačových 
internetových zručností žiakov a využívanie moderných informačných služieb a technológií (IKT). 
Vyučovanie využíva všetky vhodné učebné pomôcky. 
 
V rámci predmetu konverzácie v nemeckom jazyku bude hodnotenie realizované priebežne písomnou 
a ústnou formou pri preberaní jednotlivých tematických celkov a taktiež formou písomných previerok. 

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

Tento predmet je medzipredmetovo previazaný s  vyučovacími predmetmi slovenský jazyk, 
spoločenská komunikácia, občianska náuka, etická výchova, geografia, biológia, matematika, 
estetická výchova, ekonomika. 

Vyučovanie predmetu zabezpečuje, aby si žiaci nadstavbového štúdia stredných odborných škôl 
rozšírili poznatky jedného zo západných cudzích jazykov, čo im umožní riešiť komunikačné situácie 
praktického charakteru predovšetkým ústnou formou, ale aj písomnou formou a ďalej sa v tomto 
jazyku vzdelávať. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 
Ciele vyučovacieho predmetu cudzí jazyk vychádzajú z modelu všeobecných kompetencií a 
komunikačnej jazykovej kompetencie, ako ich uvádza Spoločný európsky referenčný rámce pre jazyky 
(ŠPÚ, 2006). Po absolvovaní vyučovania predmetu konverzácie v nemeckom jazyku by žiaci mali: 
 
 ● v receptívnych jazykových činnostiach (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením) 
a stratégiách dokázať ako poslucháči alebo čitatelia spracovať hovorený alebo napísaný text,  
 ● v produktívnych (ústny prejav, písomný prejav) a interaktívnych jazykových činnostiach 
(ústna interakcia, písomná interakcia) a stratégiách dokázať vytvárať ústny alebo písomný text,  
 ● získať jazykové i nejazykové poznatky potrebné na realizáciu komunikatívneho cieľa a 
osvojiť si informácie o živote v krajinách, ktorých jazyk sa učia 
 ● efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale sú 
nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností,  
 ● dokázať využívať komunikačnú kompetenciu, aby realizovali komunikačný zámer 
vymedzeným spôsobom,  
 ●  zvládať spoločenské dimenzie jazyka.  
 
 Vyučovanie cudzieho jazyka sa má podieľať na utváraní vlastností a schopností, ktoré si 
potrebné na úspešné zaradenie absolventa strednej odbornej školy 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.                                                                        

  

Kompetencie absolventa 

Absolvent uvedeného študijného odboru po absolvovaní vzdelávacieho programu disponuje týmito 
kompetenciami: 

 

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

 
Absolvent má: 
- logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 
- porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, morálne zásady, 
vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje, 
- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti, 
- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností, 
- vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia, 
- popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby, 
- definovať svoje ciele a prognózy, 

- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie. 
b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné 
technológie, komunikovať v materinskom a cudzom jazyku 
Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej na 
vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, sebazdokonaľovanie a zvyšovanie 
výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania 
a udržovania potrebnej základnej úrovne jazykových schopností, informačných a komunikačných 
zručností. Od žiaka sa vyžaduje efektívne využívať písaný a hovorený cudzí jazyk, disponovať s 
čitateľskou gramotnosťou a prehodnocovať základné zručnosti. 

 
Absolvent má: 
- vyjadrovať sa spoľahlivo v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 
- riešiť rôzne situácie, 
- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje, 
- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, 
- hodnotiť kriticky získané informácie, 
- formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy, 
- overovať a interpretovať získané údaje, 
- pracovať s elektronickou poštou, 
- pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami. 

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

Absolvent má: 
- prejaviť empatiu a sebareflexiu, 
- vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu, 
- motivovať pozitívne seba a druhých, 
- ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie), 
- stanoviť priority cieľov, 
- predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre ostatných členov 
tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť, 
- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje, 
- diskutovať konštruktívne, aktívne predkladať progresívne návrhy a pozorne počúvať druhých, 
- budovať a organizovať vyrovnanú a udržateľnú spoluprácu, 
- uzatvárať jasné dohody, 
- rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností, 
- analyzovať hranice problému, 
- identifikovať oblasť dohody a rozporu, 
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- určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom kontexte 
aj v dlhodobejších súvislostiach, kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia, 
- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, 
- pracovať samostatne a riadiť práce v menšom kolektíve, určovať vážne nedostatky a kvality vo 
vlastnom učení, pracovných výkonoch  a osobnostnom raste, predkladať spolupracovníkom vlastné 
návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých, 
- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, 
nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým. 

 

Všeobecné kompetencie  
Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú nevyhnutné pre 
rôzne činnosti, vrátane rečových zručností.  

Žiak po absolvovaní daného študijného odboru má dokázať: 
 

• vedome získať nové vedomosti a zručnosti,  
• opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,  
• uvedomovať si stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka,  
• opísať rôzne stratégie učenia sa s cieľom pochopiť ich a používať,  
• pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,  
• poznať a uvedomiť si spoločné a rozdielne črty medzi vlastnou a cieľovou jazykovou skupinou, 
• disponovať vedomosťami o spoločnosti a kultúre komunity, v ktorej sa cieľový jazyk používa / 

životné podmienky, kultúrne tradície, hodnoty a presvedčenia, spoločenské normy 
a presvedčenia /, 

• identifikovať rôzne stratégie, ktoré sú potrebné na kontakt s nositeľmi iných kultúr,   
• spoľahlivo plniť úlohu kultúrneho sprostredkovateľa medzi vlastnou a cudzou kultúrou, 
• cieľavedome sústrediť sa na prijímanie poskytovaných informácií, 
• osvojiť si jazyk na základe uplatnenia komparácie, kognitívnych procesov a činnostných aktivít, 
• využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu, 
• stanoviť si vlastné učebné ciele a spôsoby ich dosiahnutia, 
• dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným učivom, systematizovať 

ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,  
• kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho rozvoja,  
• udržať pozornosť pri prijímaní informácií, 
• pochopiť zámer zadanej úlohy,  
• účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách, 
• aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk,  
• byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.  

 

Odborné kompetencie 
Komunikačné jazykové kompetencie  
Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa používať konkrétne jazykové 
prostriedky v komunikácii.  
Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikatívne správanie, ktoré je 
primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí. Komunikatívne 
kompetencie zahŕňajú nasledovné zložky:  
 

Receptívne jazykové činnosti a stratégie: 
Žiak po absolvovaní daného študijného odboru má dokázať: 
 
     • porozumieť rečový prejav živý aj zo záznamu na známe aj menej známe témy, s ktorými sa 
stretáva v osobnom a spoločenskom živote, 
     • sledovať a pochopiť hlavné myšlienky v jazykovo zložitejších prejavoch /prednášky, prezentácie, 
diskusie / na konkrétne aj abstraktné témy v spisovnom jazyku, 
     • sledovať a porozumieť dlhšiemu, zložitejšiemu prejavu s argumentáciou za predpokladu, že téma 
je dostatočne známa, identifikovať názory a postoje hovoriaceho, 
     • prečítať dlhšie aj zložitejšie texty / novinové a iné správy, články, osobnú aj úradnú 
korešpondenciu / a pochopiť ich základný význam, zorientovať sa v ich obsahu, rozhodnúť sa, či má 
zmysel, aby sa nimi podrobnejšie zaoberal, 
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     • porozumieť textom, v ktorých autori zaujímajú konkrétne postoje alebo názory, 
     • porozumieť dlhším návodom a inštrukciám za predpokladu, že ťažké úseky si môžu opakovane 
prečítať. 
 

Produktívne jazykové činnosti a stratégie: 
Žiak po absolvovaní daného študijného odboru má dokázať: 
 

• jasne sa vyjadriť k rôznym témam, o ktoré sa zaujíma, rozvíjať svoje myšlienky a dopĺňať ich 
o argumenty a príklady, 

• systematicky rozvíjať opis a prezentáciu so zvýraznením hlavných myšlienok a uvedením 
podrobností, 

• argumentovať a svoju argumentáciu primerane rozvinúť ďalšími argumentmi a prípadnými 
podrobnosťami, 

• vysvetliť svoj názor na aktuálny problém, uviesť výhody a nevýhody rôznych postojov, 
• napísať jasný text na témy, ktoré ho zaujímajú, pričom dokáže syntetizovať a vyhodnocovať 

informácie a argumenty z celého radu zdrojov, 
• podrobne opísať udalosti a zážitky, skutočné alebo vymyslené príbehy, 
• vyjadriť vzťah medzi myšlienkami v produkovanom texte pomocou vhodných konektorov, 
• dodržiavať formálne znaky daného žánru, 
• napísať referát na zadanú tému. 

 
Interaktívne jazykové činnosti a stratégie: 
Žiak po absolvovaní daného študijného odboru má dokázať: 

 
• zapojiť sa do konverzácie na väčšinu všeobecných tém, dokonca aj v hlučnom prostredí,  
• presne sa vyjadriť v diskusii a objasniť svoje myšlienky a názory a argumentačne ich zdôvodniť, 
• spoľahlivo porozumieť a konať podľa podrobných pokynov a inštrukcií, 
• jasne načrtnúť situáciu alebo problém, uvažovať o príčinách alebo následkoch a diskutovať 

o výhodách alebo nevýhodách rôznych riešení, 
• spoľahlivo získať a odovzdať podrobné informácie z viacerých zdrojov, 
• podrobne opísať, vysvetliť a argumentovať postupy rôznych činností, 
• vyžiadať si alebo poskytnúť písomné informácie na abstraktné aj konkrétne témy, pýtať sa na 

problémy alebo ich vysvetliť, 
• viesť osobnú a úradnú korešpondenciu, opisujúcu skúsenosti, pocity, postoje a udalosti. 

 
Jazykové kompetencie: 
Žiak po absolvovaní daného študijného odboru má dokázať: 

• ovládať lexikálne jednotky v takom rozsahu, aby vedel opísať situácie a vysvetliť myšlienky 

alebo problémy, 
• ovládať lexikálne jednotky v takom rozsahu, aby mohol podať zrozumiteľný opis, 
• kompenzovať prípadné medzery v ovládaní lexikálnych jednotiek pomocou synoným a opisných 

vyjadrení, 
• dobre ovládať celý repertoár segmentálnych javov / výslovnosť všetkých hlások/foném / a pre 

správne pochopenie výpovede relevantne používať suprasegmentálne javy / intonácia, slovný 
a vetný prízvuk /, 

• vytvoriť pravopisne a interpunkčne správny súvislý text, ktorý je zrozumiteľný, 
• v prípade potreby overiť správny pravopis zložitejších alebo menej známych výrazov v slovníku. 

 
Sociolingvistická kompetencia  
Žiak po absolvovaní daného študijného odboru má dokázať: 
 

• použiť širokú škálu jazykových prostriedkov rôznych funkčných štýlov relevantne danej situácii, 
• komunikovať s rodenými hovoriacimi a správať sa v súlade so spoločenskými a kultúrnymi 

konvenciami danej jazykovej komunity, 
• prispôsobiť svoj jazykový prejav situácii a príjemcovi výpovede, 
• použiť cieľu primerané jazykové prostriedky a ak si to situácia vyžaduje, dokázať ich 

preformulovať a adaptovať, 
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• vyjadriť sa v logickom slede k rôznym témam a situáciám v ústnej a písomnej forme, pričom 
dokážu rozvinúť hlavné kompozičné zložky opisu a doložiť ich adekvátnymi podrobnosťami 
a príkladmi, 

• účinne využívať rozličné spojovacie výrazy tak, aby vystihli vzťah medzi jednotlivými 
myšlienkami a v texte ich štandardne usporiadali a začlenili do odsekov.  

 

I. ROČNÍK 
Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky pri používaní a učení sa jazyka sa 
rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva nielen všeobecné kompetencie, ale aj celý rad 
komunikačných jazykových kompetencií, ktoré spolupôsobia v rozličných kontextoch a v rôznych 
podmienkach. Zapája sa do rečových činností, v rámci ktorých vytvára a prijíma texty vo vzťahu k 
témam z konkrétnych oblastí. Preto základným princípom jazykového vzdelávania na báze 
kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci sa:.  
 

• dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal cudzincom, 
ktorí sú na návšteve v jeho krajine,  

• dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným 
jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity v jazyku, ktorý si učiaci sa osvojuje,  

• viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.  

 
Jazyková kompetencia  
Učiaci sa na úrovni B1 má osvojené jazykové kompetencie na úrovni A2 a ďalej si ich rozvíja tak, aby 
dokázal používať:  
 

• slovnú zásobu vrátane frazeológie v rozsahu komunikačných situácií a tematických okruhov 
(lexikálna kompetencia),  

• morfologické tvary a syntaktické modely (gramatická kompetencia),  
• slovotvorbu a funkcie gramatických javov (sémantická kompetencia),  
• zvukové a grafické prostriedky jazyka (fonologická kompetencia: ortoepická a ortografická).  

 
Učiaci sa na úrovni B1 ovláda jazyk:  
 

• v takom rozsahu, aby sa dohovoril a vedel vyjadriť s použitím osvojenej slovnej zásoby na 
vymedzené témy týkajúce sa bežného života, aj keď jeho obmedzená slovná zásoba mu 
príležitostne spôsobuje ťažkosti s formuláciou jeho výpovede, pričom používa opisné 
jazykové prostriedky,  

• v dostatočnom rozsahu na to, aby mohol opísať nepredvídateľné situácie, vysvetliť hlavné 
body, myšlienky či problémy so značnou dávkou precíznosti a vyjadriť myšlienky, ktoré sa 
týkajú aj abstraktných tém, ktoré sú uvedené v učebných osnovách.  

 
Sociolingvistická kompetencia  
Učiaci sa na úrovni B1 má osvojené sociolingvistické kompetencie na úrovni A2 a ďalej si ich rozvíja 
tak, aby dokázal:  
 

• správne reagovať v rôznych bežných spoločenských komunikačných situáciách,  
• dodržiavať konvencie slušnosti (vyjadrenie záujmu o druhého, výmena názorov a informácií, 

vyjadrenie obdivu, srdečnosti, pohostinnosti; vyjadrenie poľutovania, ospravedlnenia a 
vďaky; vyhýbanie sa priamym príkazom),  

• používať základné bežné frazeologické spojenia, príslovia a porekadlá,  
• uvedomovať si rozdiely v rôznych formách prejavu (formálneho, neformálneho).  

 
Učiaci sa dokáže uplatňovať širokú škálu jazykových funkcií, používajúc bežné prostriedky 
neutrálneho štýlu. Uvedomuje si konvencie slušnosti a podľa nich aj koná.  

Pragmatická kompetencia  
Učiaci sa na úrovni B1 má osvojené pragmatické kompetencie na úrovni A2 a ďalej si ich rozvíja tak, 
aby sa dokázal vyjadriť:  

• v súlade s požadovanou stratégiou (zámer, téma, následnosť, príčina, kohézia, koherencia, štýl, 
register, rétorika),  
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• funkčne využíval jazykové prostriedky na získavanie informácií, vyjadrenie postojov (súhlas, 
nesúhlas), modality (povinnosť, schopnosť), vôle (túžby, zámery), emócií (radosť, 
uspokojenie, nevôľa, záujem, prekvapenie, strach), etických zásad (ospravedlnenie, ľútosť, 
poľutovanie, súhlas, nesúhlas, pozdravenie, žiadosť, odmietnutie),  

• pri interakcii (výmena informácií) alebo transmisii (sprostredkovanie informácií).  
 

Komunikačné zručnosti  
Komunikačné zručnosti nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú a dopĺňajú (ide o 
integrované zručnosti).  
 

1 Počúvanie s porozumením  
Učiaci sa rozumie krátkym jednoduchým monologickým, dialogickým a kombinovaným ústnym 
prejavom informatívneho charakteru s tematikou každodenného života, ktoré sú prednesené v 
štandardnom jazyku a primeranom hovorovom tempe reči.  
Učiaci sa na úrovni B1 má rozvinuté zručnosti na úrovni A2 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby dokázal 
porozumieť :  
 

• prejavu ako celku, téme a hlavnej myšlienke,  
• špecifické informácie a dokázal zachytiť logickú štruktúru textu, vedel rozlíšiť podstatné 

informácie od nepodstatných, rozlíšiť hovoriacich,  
• jednoduchým rečovým prejavom informatívneho charakteru s tematikou každo denného života 

(oznamy, inštrukcie, opisy, odkazy, pokyny, upozornenia, rady) prednesenom v primeranom 
hovorovom tempe reči a v štandardnom jazyku,  

• autentické dialógy na bežné témy, napr. telefonický rozhovor, interview,  
• prejavy naratívneho charakteru, napr. zážitok, príbeh,  
• podstatné informácie v jednoduchých prednáškach, referátoch, diskusiách, ak mu je tematika 

známa, a ak sú prednesené v primeranom hovorovom tempe reči a v štandardnom jazyku,  
• základné informácie z rozhlasových a televíznych správ s tematikou každodenného života, ktoré 

sú prednesené v primeranom tempe reči.  

 
2 Čítanie s porozumením  
Učiaci sa porozumie jednoduchým textom informatívneho a faktografického charakteru, primerane 
náročným textom s tematikou každodenného života a jednoduchším beletrizovaným textom.  
Učiaci sa na úrovni B1 má rozvinuté zručnosti na úrovni A2 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby 
dokázal:  
 

• získať informácie z jednoduchších textov,  
• po príprave čítať plynulo a nahlas texty, ktorých obsah, štýl a jazyk sú primerané jazykovej 

úrovni a skúsenostiam učiacich sa,  
• vyhľadať špecifické a detailné informácie v rôznych textoch, rozlíšiť základné a 
   rozširujúce informácie v texte s jasnou logickou štruktúrou,  
• chápať logickú štruktúru jednoduchšieho textu na základe obsahu, ale aj 
   lexikálnych a gramatických prostriedkov,  
• odhadnúť význam neznámych slov v náročnejšom texte a pružne meniť 
   stratégie čítania podľa typu textu a účelu čítania,  
• rozumieť korešpondencii: úradnému a súkromnému listu, pohľadnici, telegramu, 
   e-mailu,  
• čítať a porozumieť rôzne texty informatívneho charakteru,  
• rozumieť jednoduchým textom z masovokomunikačných prostriedkov, v ktorých 
   vie pochopiť hlavnú myšlienku,  
• porozumieť obsahu jednoduchšieho autentického textu.  

 
3 Písomný prejav  
Učiaci sa na úrovni B1 dokáže napísať jednoduchý súvislý prejav na témy z každodenného života a 
dokáže vyjadriť svoje postoje, pocity a dojmy. Vie správne používať základné lexikálne, gramatické, 
syntaktické a štylistické prostriedky vo formálnom a neformálnom písomnom prejave. Správne 
používa kompozičné postupy s ohľadom na obsah a adresáta písomného prejavu, ako aj s ohľadom 
na slohový útvar.  



Školský vzdelávací program - 6421 L spoločné stravovanie, SOŠ Snina 
 

 

124 

 

Učiaci sa na úrovni B1 má rozvinuté zručnosti na úrovni A2 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby dokázal 
zrozumiteľne, v súlade s pravopisnými normami a štylisticky vhodne:  
 

• napísať hlavné myšlienky alebo informácie z vypočutého alebo prečítaného 
   textu,   
• zostaviť osnovu, konspekt, anotáciu textu,  
• napísať krátky oznam, správu, odkaz, ospravedlnenie,  
• jednoducho opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, udalosť,  
• napísať jednoduchší súkromný list,  
• napísať obsahovo a jazykovo jednoduchý úradný list: žiadosť, inzerát a odpoveď 
   naň,  
• napísať jednoduchý životopis,  
• napísať príbeh, rozprávanie,  
• napísať krátky súvislý slohový útvar s vyjadrením vlastného názoru a pocitov.  
 

Odporúča sa napísať dve kontrolné slohové práce v ročníku / jednu za polrok /. 
Odporúča sa písať kontrolnú slohovú prácu na dvoch vyučovacích hodinách  
/ na prvej hodine si žiak pripraví koncept, na druhej hodine s ním pracuje a vy- 
pracuje čistopis /. V prvom ročníku by mal žiak napísať prácu v rozsahu 130 –  
150 slov. V druhom ročníku v rozsahu 160 – 180 slov. 

 
4 Ústny prejav  
Ústny prejav – dialóg  
Učiaci sa vie jazykovo správne a primerane reagovať v bežných životných situáciách. Dokáže 
bezprostredne nadviazať rozhovor na témy z každodenného života.  
Učiaci sa na úrovni B1 má rozvinuté zručnosti na úrovni A2 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby 
dokázal:  
 

• reagovať na podnety v rôznych komunikačných situáciách jazykovo správne, 
   zrozumiteľne a primerane situácii,  
• začať, udržiavať a ukončiť rozhovor, 
• správne reagovať na partnerove repliky v prirodzených a simulovaných 
   situáciách a v situačných dialógoch,  
• interpretovať a odovzdávať informácie.  

Ústny prejav – monológ  
Učiaci sa vie súvislo a s využitím jednoduchších jazykových prostriedkov hovoriť o svojich 
skúsenostiach, pocitoch, zážitkoch. Vie odôvodniť a vysvetliť svoj názor. Dokáže porozprávať 
jednoduchý príbeh a prerozprávať obsah prečítaného alebo vypočutého textu a vyjadriť svoj postoj.  
Učiaci sa na úrovni B1 má rozvinuté zručnosti na úrovni A2 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby 
dokázal:  
 

• vyjadrovať sa jazykovo správne, zrozumiteľne a primerane situácii k témam z 
   bežného života,  
• opísať osoby, predmety, činnosti a udalosti,  
• opísať obrázky, mapy, jednoduchšie grafy, porovnať ich a vyjadriť svoj názor na 
   ne,  
• interpretovať a odovzdávať informácie,  
• dokáže tvoriť jednoduché príbehy (na základe obrázkov alebo osnovy).  

 
Prehľad spôsobilostí a funkcií komunikácie stanovených pre úrovne A1 až B2 
podľa SERR pre jazyky:  
 

Spôsobilosti  Funkcie  

 
1. Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou 
situáciou  
 

Upútať pozornosť  
Pozdraviť  
Odpovedať na pozdrav  
Rozlúčiť sa  
Poďakovať a vyjadriť svoje uznanie  
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2. Vypočuť si a podať informácie  
 

Informovať sa  
Potvrdiť (trvať na niečom)  
Začleniť informáciu  
Odpovedať na žiadosť  

 
3. Vybrať si z ponúkaných možností  
 

Identifikovať  
Opísať  
Potvrdiť/Odmietnuť (vyjadriť nesúhlas)  
Opraviť (korigovať)  

 
 
4. Vyjadriť svoj názor  
 

Vyjadriť svoj názor  
Vyjadriť svoj súhlas  
Vyjadriť svoj nesúhlas  
Vyjadriť presvedčenie  
Vyjadriť vzdor  
Protestovať  
Vyjadriť stupeň istoty  

 
5. Vyjadriť svoju vôľu 
  

Vyjadriť svoje želania/túžby  
Vyjadriť svoje plány (blízke a budúce)  

 
6. Vyjadriť svoju schopnosť  
 

Vyjadriť vedomosti/poznatky/zistenia  
Vyjadriť neznalosť  
Vyjadriť svoju schopnosť vykonať nejakú 
činnosť  

 
 
7. Vnímať a prejavovať svoje city  
 

Vyjadriť radosť z niečoho, šťastie, uspokojenie  
Vyjadriť smútok, skľúčenosť  
Vyjadriť sympatie  
Vyjadriť fyzickú bolesť  
Utešiť, podporiť, dodať odvahu  

 
 
 
8. Vyjadriť očakávania a reagovať na ne  
 

Vyjadriť nádej  
Vyjadriť sklamanie  
Vyjadriť strach, znepokojenie, obavu  
Ubezpečiť  
Vyjadriť úľavu  
Vyjadriť spokojnosť  
Vyjadriť nespokojnosť, posťažovať si  
Zistiť spokojnosť/nespokojnosť niekoho s 
niekým/s niečím  

 
 
9. Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus  
 

Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo 
uznávam  
Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád  
Vybrať si z ponúkaných možností 
najobľúbenejšiu  

 
 
10. Reagovať vo vyhrotenej situácii  
 

Vyjadriť svoj hnev, zlú náladu  
Reagovať na hnev, na zlú náladu niekoho 
iného  
Urážať  
Nadávať  

 
 
11. Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá alebo 
povinnosti 
Sľúbiť 
 

Vyjadriť príkaz/zákaz  
Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu  
Získať povolenie, súhlas  
Dať súhlas, povoliť niečo  
Odmietnuť  
Zakázať  
Vzoprieť sa proti zákazu/Spochybniť zákaz  
Vyhrážať sa  
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12. Reagovať na nesplnenie pravidiel alebo 
povinností  
 

Obviniť, obviniť sa, priznať sa  
Ospravedlniť sa  
Odmietnuť obvinenie  
Vyčítať  

 
13. Reagovať na príbeh alebo udalosť  
 

Vyjadriť záujem o niečo  
Vyjadriť záujem o to, čo niekto rozpráva  
Vyjadriť prekvapenie  
Vyjadriť, že ma niekto/niečo neprekvapil/-lo  
Vyjadriť nezáujem  

 
 
14. Ponúknuť a reagovať na ponuku  
 

Žiadať od niekoho niečo  
Odpovedať na žiadosť  
Navrhnúť niekomu, aby niečo vykonal  
Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne niečo 
vykonali  
Ponúknuť pomoc (urobiť niečo namiesto 
niekoho iného)  
Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem  
Odpovedať na návrh niekoho iného  

 
 
15. Reagovať na niečo, čo sa má udiať v 
budúcnosti  
 

Varovať pred niekým/niečím  
Poradiť  
Dodať odvahu/Podporiť  
Adresovať niekomu svoje želanie  

 
 
16. Reagovať na niečo, čo sa udialo v minulosti  
 

Spomenúť si na niečo/niekoho  
Vyjadriť, že som na niečo/niekoho zabudol  
Pripomenúť  
Kondolovať  
Gratulovať  

 
 
17. Reagovať pri prvom stretnutí  
 

Predstaviť niekoho  
Predstaviť sa  
Reagovať na predstavenie niekoho  
Privítať  
Predniesť prípitok  

 
18. Korešpondovať  
 

Korešpondovať  
Začať list  
Ukončiť list  

 
19. Telefonovať 

 
 
 

 
Začať, udržiavať a ukončiť telefonický 
rozhovor  

 
 
20. Vymieňať si názory, komunikovať s niekým  
 

Začať rozhovor  
Ujať sa slova v rozhovore  
Vypýtať si slovo  
Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma prerušili  
Zabrániť niekomu v rozhovore  

 
 
21. Vypracovať prezentáciu/prednášku  
 

Uviesť tému, hlavnú myšlienku (hlavné 
myšlienky)  
Oboznámiť s obsahom/osnovou  
Rozviesť tému a osnovu  
Prejsť z jedného bodu na iný  
Ukončiť svoj výklad  
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22. Obohatiť / Doplniť štruktúrovanú 
prezentáciu/prednášku  
 

Podčiarknuť / dať do pozornosti  
Odbočiť od témy (digresia)  
Vrátiť sa k pôvodnej téme  
Uviesť príklad  
Citovať  
Parafrázovať  

 
 
23. Zúčastniť sa na diskusii / Argumentovať  
 

Navrhnúť novú tému / nové body diskusie  
Odmietnuť diskutovať na ponúkanú tému/bod 
diskusie  
Vrátiť sa k téme / k bodu diskusie  

 
24. Uistiť sa v rozhovore, že moje slová/môj 
výklad/môj argument boli pochopené 

 
 

Uistiť sa, že účastníci komunikácie pochopili 
moje vyjadrenia  
Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo bolo 
povedané  
Požiadať o pomoc pri vyjadrovaní ohľadom 
problematického slova/vyjadrenia/frázy  
Nahradiť zabudnuté/nepoznané slovo  
Hľadať slovo/vetu  
Opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru 

25. Porozprávať niečo Rozprávať príbeh 
Začať príbeh, historku, anekdotu 
Zhrnúť príbeh, historku 

 
 
SLOVNÁ ZÁSOBA  
Slovná zásoba je popri gramatike základným „stavebným materiálom“ pre tvorbu zmysluplných 
verbálnych výpovedí. Preto aj pri vyučovaní a učení sa cudzieho jazyka je potrebné venovať jej výberu 
a osvojovaniu si náležitú pozornosť. Požiadavky na osvojenie si slovnej zásoby sú založené na 
kritériách pre ovládanie cudzieho jazyka podľa úrovní (A1, A2, B1, B2) vymedzených v Spoločnom 
európskom referenčnom rámci pre jazyky. Slovná zásoba má istú tematickú príslušnosť, ktorá sa 
prirodzene vo viacerých prípadoch (najmä pri menej špecifickej, všeobecnej lexike) prelína.  
Žiak by mal zvládnuť slovnú zásobu stanovenú pre základné tematické okruhy (spolu 21 tém), ku 
ktorým boli pričlenené podtémy bližšie špecifikujúce základné témy, najmä podľa úrovní ovládania 
cudzieho jazyka. Je dôležité, aby žiak zvládol základnú slovnú zásobu (pre úroveň A1 a A2) a jej 
rozšírenie o tematicky a štylisticky špecifickejšiu lexiku (pre úroveň B1 a B2). Pri začleňovaní lexiky sa  
začína s výberom slovnej zásoby pre najnižšiu úroveň. Nižšia úroveň vždy tvorí základ pre navŕšenie 
lexiky na vyššej úrovni (až po úroveň B2).  

 
Témy pre komunikačné úrovne  
 
Zoznam tém pre komunikačné úrovne A1 až B2:  
 
Rodina a spoločnosť  
Osobné údaje  
Rodina - vzťahy v rodine  
Národnosť/štátna príslušnosť  
Tlačivá/dokumenty  
Vzťahy medzi ľuďmi  
Náboženstvo  
Domov a bývanie  
Môj dom/byt  
Zariadenie bytu  
Domov a jeho okolie  
Bývanie v meste a na dedine  
Spoločnosť a životné prostredie  
Spoločnosť a jej životný štýl  
Ľudské telo, starostlivosť o zdravie  
Ľudské telo  
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Fyzické charakteristiky  
Charakterové vlastnosti človeka  
Choroby a nehody  
Hygiena a starostlivosť o telo  
Zdravý spôsob života  
Nemocnica a klinika, lekáreň a lieky, poistenie  
Doprava a cestovanie  
Dopravné prostriedky  
Osobná doprava  
Príprava na cestu a cestovanie  
Turistika a cestovný ruch  
Problémy cestných, železničných a leteckých sietí  
Vzdelávanie a práca  
Škola a jej zariadenie  
Učebné predmety  
Pracovné činnosti a profesie  
Školský systém  
Celoživotné vzdelávanie  
Pracovné podmienky  
Človek a príroda  
Zvieratá/fauna  
Počasie  
Rastliny/flóra  
Klíma  
Človek a jeho životné prostredie  
Príroda okolo nás – ochrana životného prostredia  
Voľný čas a záľuby  
Záľuby  
Knihy a čítanie  
Rozhlas, televízia a internet  
Výstavy a veľtrhy  
Kultúra a jej vplyv na človeka  
Umenie a rozvoj osobnosti  
Stravovanie  
Stravovacie návyky  
Mäso a mäsové výrobky  
Zelenina a ovocie  
Nápoje  
Cestoviny a múčne výrobky  
Mliečne výrobky  
Stravovacie zariadenia  
Príprava jedál  
Kultúra stolovania  
Zdravá výživa  
Multikultúrna spoločnosť  
Cudzie jazyky Rodinné sviatky  
Cudzojazyčná komunikácia  
Štátne a cirkevné sviatky  
Zvyky a tradície v rôznych krajinách  
Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií  
Obliekanie a móda  
Základné druhy oblečenia  
Odevné doplnky  
Výber oblečenia na rôzne príležitosti  
Druhy a vzory odevných materiálov  
Móda a jej trendy  
Šport  
Druhy športu: zimné a letné, individuálne a kolektívne  
Športové disciplíny  
Význam športu pre rozvoj osobnosti  
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Nové trendy v športe  
Fair play športového zápolenia  
Obchod a služby  
Nákupné zariadenia  
Pošta a telekomunikácie  
Druhy a spôsoby nákupu a platenia  
Hotely a hotelové služby  
Centrá krásy a zdravia  
(kaderníctva, fitnes, ...)  
Kultúra nakupovania a služieb  
Krajiny, mestá a miesta  
Krajiny a svetadiely  
Moja krajina a moje mesto  
Geografický opis krajiny  
Kultúrne a historické pamiatky krajín a miest  
Kultúra a umenie  
Druhy umenia  
Kultúra a jej formy  
Umenie – spoločnosť – kultúra  
Človek a spoločnosť; komunikácia  
Jazyk ako dorozumievací prostriedok  
Formy komunikácie  
Kultúra komunikácie   
Mládež a jej svet  
Aktivity mládeže  
Vzťahy medzi rovesníkmi Generačné vzťahy  
Predstavy mládeže o svete  
Zamestnanie  
Pracovné pomery a kariéra  
Platové ohodnotenie  
Nezamestnanosť  
Veda a technika v službách ľudstva  
Technické vynálezy  
Vedecký pokrok  
Vzory a ideály  
Človek, jeho vzory a ideály  
Pozitívne a negatívne vzory  
Slovensko  
Geografické údaje  
História  
Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície  
Krajina, ktorej jazyk sa učím 
Geografické údaje 
História 

 

Prierezové témy 
Vo vyučovaní predmetu nemecký jazyk sa budú využívať aj nasledujúce  prierezové témy: 
 
Osobnostný a sociálny rozvoj – témy: Rodina a príbuzní, Vzdelávanie a práca, Človek 
a spoločnosť, Vzory a idoly, pri práci so slovnou zásobou a s  literárnym textom  
Environmentálna výchova -  témy: Človek a príroda, Bývanie, Doprava a cestovanie, Veda a 
technika 
Mediálna výchova - téma: Masmédiá, publicistický štýl / novinové články / 
Multikultúrna výchova – témy: Multikultúrna spoločnosť, Slovensko, Nemecko,  
Ochrana života a zdravia – témy: Starostlivosť o zdravie, Stravovanie 
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – Prezentácie k jednotlivým témam 
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Metódy a formy práce, učebné zdroje a hodnotenie predmetu 
 
           Metódy, formy a prostriedky vyučovania cudzieho jazyka majú stimulovať rozvoj poznávacích, 
rečových a čitateľských  schopností žiakov, podporovať ich logické myslenie, samostatnosť 
a tvorivosť. Uprednostňujú sa  také stratégie vyučovania, pri ktorých má žiak možnosť spolupracovať 
a spolurozhodovať, učiteľ má zase povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším 
výkonom, podporovať jeho aktivity v oblasti zvýšeného záujmu v rámci študijného odboru. 
Na hodinách cudzieho jazyka sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 
Metódy: 
Slovné – rozprávanie / vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie, verbálna komunikácia formou 
otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov/, opisovanie, vysvetľovanie, výklad, diskusia  /vzájomná 
výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovaní za účelom riešenia daného problému /, 
písomné cvičenia, práca s učebnicou, práca s knihami a textovým materiálom / čítanie 
s porozumením, spracovanie textových informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, 
vyhľadávanie, triedenie, využívanie podstatných informácií a samostatné učenie prostredníctvom 
informačnej a komunikačnej techniky /, heuristický rozhovor, interpretácia textu, slovné hry 
Demonštračné – pozorovanie, predvádzanie, demonštrácia obrázkov, textov 
Motivačné – reprodukcia, motivačný rozhovor, stimulačné cvičenia, motivačná výzva, pochvala, 
povzbudenie, kritika 
Fixačné – pamäťová reprodukcia naučeného textu, zápisy prebraného učiva, frontálne písomné 
práce, čítanie s porozumením, opakovanie s využitím učebnice a inej literatúry, domáce úlohy 
Diagnostické – ústne a písomné preverovanie 
Aktivizujúce – diskusné metódy, hranie rolí / dramatizácia, inscenačné metódy - sociálne učenie 
v modelovo predvádzanej situácii, pri ktorej sú žiaci aktérmi danej situácie /, didaktické hry -  
sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti  
Metódy rozvoja kritického myslenia - sokratovská metóda, metóda kladenia otázok 
Metódy rozvoja tvorivého myslenia – problémové vyučovanie, metóda kontrolných otázok 
Metóda práce s audiovizuálnou technikou 
 
Formy: skupinová práca, samostatná práca, frontálna práca, práca vo dvojiciach, vlastná tvorba, 
exkurzia, atď. 
 
Učebné zdroje: 

Predstavujú zdroj informácií pre žiakov. Študenti sa učia z učebníc doplnených 
audiovizuálnymi pomôckami a množstvom ďalších doplnkových materiálov vrátane portfólií. Okrem 
toho používajú mapy, slovníky, internet, nemecké časopisy. 

 
Hodnotenie predmetu: 
           Hodnotenie a klasifikácia vo vyučovaných cudzích jazykoch je založená na hodnotení 
základných všeobecných, sociolingvistických a komunikačných kompetencií, ktoré vychádzajú z 
cieľových požiadaviek na výučbu cudzích jazykov, Spoločného európskeho referenčného rámca pre 
jazyky (SERR), vzdelávacích štandardov ŠVP pre cudzie jazyky ako aj ŠKVP. Výsledky klasifikácie 
musia byť v súlade s požiadavkami stanovenými v učebných osnovách a vo vzdelávacích 
štandardoch. Pri hodnotení sa používa klasifikačná stupnica 1 – 5. Hodnotia sa aj projekty. 
 
Predmetom hodnotenia a klasifikácie v cudzích jazykoch sú nasledovné zručnosti: 

- čítanie s porozumením 
- písanie 
- počúvanie s porozumením 
- samostatný ústny prejav a interakcia v rozhovoroch 

 
Hodnotí sa: 
 
a/ schopnosť žiaka získať, upraviť, spracovať, používať, prezentovať vedomosti, zručnosti 
a návyky v konkrétnej jazykovej situácii a to v ústnej  aj písomnej podobe 
b/ obsahová kvalita a jazyková správnosť odpovede žiaka, t.j. rozsah slovnej zásoby, gramatická 
správnosť, štylistická pôsobivosť, stupeň rečovej pohotovosti 



Školský vzdelávací program - 6421 L spoločné stravovanie, SOŠ Snina 
 

 

131 

 

 
Pri hodnotení sa používajú nasledovné metódy hodnotenia: 

- známka podľa klasifikačnej stupnice – na priebežné a záverečné hodnotenie preukázaných 
vedomostí a zručností, klasifikačná stupnica 1-5 

- ústne hodnotenie – na priebežné informatívne hodnotenie a motiváciu žiakov, vyjadrené 
prostredníctvom kladného a záporného ohodnotenia   
príklady kladného ohodnotenia- vynikajúco, výborne, veľmi dobre, dobre 
príklady záporného ohodnotenia- dnes sa Ti to nepodarilo, nabudúce sa musíš snažiť viac 

 
Hodnotenie žiaka zahŕňa písomné, ústne a interaktívne formy overovania vedomostí 
a zručností.  
Pri hodnotení má vyučujúci na zreteli jeho informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu. 
Vyučujúci dbá počas polrokov na pravidelnosť v hodnotení u každého žiaka s ohľadom na jeho 
konkrétny pokrok, kombinuje slovné hodnotenie s hodnotením známkou pri rešpektovaní 
individuálnej osobitosti žiaka.   

 
Za klasifikačné obdobie / I. a II. polrok /  je každý žiak hodnotený: 
 
● z písomnej odpovede - kontrolná slohová práca / 1 za polrok / 
                                         - diktát / podľa potreby resp. uváženia vyučujúceho / 
                                         - test po tematickom celku / TC / 
                                         - vypracovanie projektu a jeho prezentácia / 1 za polrok / 
                                         - krátke písomné práce tzv. bleskovky  
  
● z ústnej odpovede -    rozhovor, situačný dialóg, opis obrázka 
               
Učiteľ hodnotí aj: 
● domáce úlohy / podľa náročnosti /, cvičné práce, individuálne, skupinové práce pochvalou, prípadne 
známkou 
● aktivitu na hodinách 
● referáty, slohové práce a iné, ktoré sú robené dobrovoľne nad rámec obsahu učiva, účasť na 
súťažiach v rámci predmetu, schopnosť uplatňovať získané vedomosti a zručnosti pri riešení 
konkrétnych úloh, schopnosť komunikácie 
 
Klasifikačná stupnica hodnotenia 1 – 5:  

- využíva sa hodnotení ústneho a písomného prejavu počas školského roka 
      - pri záverečnom hodnotení v predmete / výsledná známka na konci klasifikačného obdobia nie je 
iba  aritmetickým priemerom známok / 
 
(9)Stupňom 1 – výborný  sa hodnotí: 

a/ žiak, ktorý sa vyjadruje spisovne správne a výstižne v ústnom aj v písomnom prejave 

b/ žiak, ktorý uplatňuje logickú nadväznosť, komunikatívnu funkčnosť slov, viet 

c/ žiak, ktorý číta plynule s porozumením, rozlišuje texty z hľadiska jazykových štýlov, interpretuje 

literárne a vecné texty 

d/ žiak, ktorý hodnotí a porovnáva umelecké texty 

e/ žiak, ktorý spája poznatky z jednotlivých jazykových rovín, štylistiky, teórie a dejín literatúry 

(10)Stupňom 2 – chválitebný sa hodnotí: 

a/ žiak, ktorý takmer vždy sa vyjadruje spisovne správne a výstižne v ústnom aj v písomnom prejave 

b/ žiak, ktorý  takmer vždy uplatňuje logickú nadväznosť, komunikatívnu funkčnosť slov, viet 

c/ žiak, ktorý takmer vždy číta plynule s porozumením, rozlišuje texty z hľadiska jazykových štýlov, 

interpretuje literárne a vecné texty 
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d/ žiak, ktorý takmer vždy hodnotí a porovnáva umelecké texty 

e/ žiak, ktorý takmer vždy spája poznatky z jednotlivých jazykových rovín, štylistiky, teórie a dejín 

literatúry 

(11)Stupňom 3 – dobrý sa hodnotí: 

a/ žiak, ktorý nie vždy sa vyjadruje spisovne správne a výstižne v ústnom aj v písomnom prejave 

b/ žiak, ktorý  nie vždy uplatňuje logickú nadväznosť, komunikatívnu funkčnosť slov, viet 

c/ žiak, ktorý nie vždy číta plynule s porozumením, rozlišuje texty z hľadiska jazykových štýlov, 

interpretuje literárne a vecné texty 

d/ žiak, ktorý nie vždy hodnotí a porovnáva umelecké texty 

e/ žiak, ktorý nie vždy spája poznatky z jednotlivých jazykových rovín, štylistiky, teórie a dejín literatúry 

(12)Stupňom 4 – dostatočný sa hodnotí: 

a/ žiak, ktorý sa vyjadruje čiastočne správne, má obmedzenú SZ, často používa nesprávne jazykové 

prostriedky v  ústnom aj v písomnom prejave 

b/ žiak, ktorý s pomocou učiteľa tvorí jednoduché druhy textov 

c/ žiak, ktorý čiastočne porušuje logickú nadväznosť, komunikatívnu funkčnosť slov, viet 

c/ žiak, ktorý číta pomaly, nesúvislo, s prestávkami 

d/ žiak, ktorý s pomocou učiteľa odpovedá na jednoduché otázky súvisiace s textom 

 (5)Stupňom 5 – nedostatočný sa hodnotí: 

a/ žiak, ktorý vo vyjadrovaní robí gramatické chyby, má obmedzenú SZ, často používa nesprávne 

jazykové prostriedky v  ústnom aj v písomnom prejave 

b/ žiak, ktorý iba s pomocou učiteľa tvorí jednoduché druhy textov 

c/ žiak, ktorý robí štylistické a gramatické chyby 

c/ žiak, ktorý číta pomaly, nesúvislo, s prestávkami a v textoch sa orientuje len s pomocou učiteľa 

d/ žiak, ktorý iba  s pomocou učiteľa odpovedá na jednoduché otázky súvisiace s textom 

 
Kritéria hodnotenia písomného prejavu: 
 
Hodnotenie diktátov 
  1 -   2 chyby       výborný / 1 / 
  3 -   5 chýb         chválitebný / 2 / 
  6 -   8 chýb         dobrý / 3 / 
  9 - 11 chýb         dostatočný / 4 / 
12 a viac chýb      nedostatočný / 5 /  
 
Poznámky: 

 Ak sa rovnaká chyba v tom istom tvare slova vyskytuje viackrát, považuje sa za jednu chybu. 

 Všetky chyby majú rovnakú hodnotu. 

 Za chybu sa pokladá: - nesprávne rozdelené slovo na konci riadka - nečitateľné písmeno / slovo - 
vynechané alebo naviac napísané písmeno / slovo - nenapísané alebo nesprávne napísané 
interpunkčné znamienko za vetou 
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Hodnotenie testov: 
 
Žiak musí byť oboznámený vopred s termínom písania testu. Doba písania testu trvá približne 25 až 
30 minút. Jednotlivé úlohy v testoch sa bodujú a následne percentuálne vyhodnocujú a známkujú. 
Výsledky testu musia byť oznámené do 7 dní. Pri hodnotení písomných prác sa používa bodovací 
systém. 
 
Študijné odbory: 
 
100 -   90 %                      z celkového počtu bodov za test              výborný /1/ 
  89 -   75 %                      z celkového počtu bodov za test              chválitebný /2/ 
  74 -   55 %                      z celkového počtu bodov za test              dobrý /3/ 
  54 -   40 %                      z celkového počtu bodov za test              dostatočný /4/  
  39 -     0 %                      z celkového počtu bodov za test              nedostatočný /5/ 
 
Učebné odbory: 
 
100 -   90 %                      z celkového počtu bodov za test              výborný /1/ 
  89 -   75 %                      z celkového počtu bodov za test              chválitebný /2/ 
  74 -   50 %                      z celkového počtu bodov za test              dobrý /3/ 
  49 -   30 %                      z celkového počtu bodov za test              dostatočný /4/  
  29 -     0 %                      z celkového počtu bodov za test              nedostatočný /5/ 
 
Bleskovky – zo slovnej zásoby a preberaných gramatických javov, sú zamerané na priebežnú 
kontrolu zvládania učiva a pripravenosti na vyučovanie a nemusia byť vopred oznamované. Doba 
trvania bleskovky je 10 až 15 minút. 
Jednotlivé úlohy sú bodované a hodnotené známkou / stupnica hodnotenia je tá istá ako pri testoch / 
 

Školská písomná práca 
 
Je zameraná na kontrolu zručností a schopností vyjadrovať a formulovať svoje myšlienky pocity 
a názory k určitej téme písomnou formou. Žiak musí byť oboznámený s témou a termínom písania 
školskej práce min.1 týždeň vopred. Čas na prípravu 45 min na písanie 45 min. Počas školského roka 
žiak 4- ročného študijného odboru a 2- ročného nadstavbového štúdia napíše dve školské písomné 
práce v prípade 1. cudzieho jazyka, žiak 3 - ročného učebného odboru a žiak 4 -ročného študijného 
odboru v prípade 2. cudzieho jazyka 1 školskú písomnú prácu.  
Školská písomná práca je ohodnotená známkou podľa kritérií súvisiacich s písomným prejavom 
nasledovne:   
 
1. Splnenie zadania - písomný prejav študenta zodpovedá z obsahovej stránky zadaniu úlohy. 
Neobsahuje časti, ktoré nesúvisia s témou a zadaním. 
2. Organizácia textu - písomný prejav študenta je zostavený správne. Je členený do odsekov, ktoré 
logicky nadväzujú. Študent dodržiava štruktúru textu z hľadiska úradného (formálneho) a hovorového 
štýlu (neformálneho). 
3. Slovná zásoba - Študent využíva široký rozsah slovnej zásoby týkajúcej sa zadania. Používa 
synonymá, antonymá, prirovnania a slovné spojenia. Použité slová sú pravopisne správne. 
 
4. Gramatické štruktúry - Študent ovláda gramatické štruktúry a rozlišuje používanie slovesných 
časov s ohľadom na dané zadanie, slohový útvar a . Pravopis použitých jazykových prostriedkov je 
správny. 
 
V písomnom prejave pre hodnotenie je požadovaný počet slov podľa odboru a rokov štúdia 
nasledovne: 
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1.CUDZÍ  JAZYK 
 

Ročník 
štúdia 

 
Polrok 
 

 
Študijný odbor 

 
Učebný odbor 

 
Nadstavbové štúdium 

I 1 80 - 100 50 - 70 - 

 2 100 - 120 60 -80 - 

II 1 110 - 130 70 – 90 - 

 2 120 - 140 80 - 100 - 

III 1 130 - 150 90 – 110 - 

 2 140 - 160 100 - 120 - 

IV 1 150 - 170 - - 

 2 160 - 180 - - 

I 1 - - 120 – 140 

 2 - - 130 – 150 

II 1 - - 140 – 160 

 2 - - 160 - 180 

 
 
2. CUDZÍ  JAZYK 
 

Ročník 
štúdia 

 
Polrok 
 

 
Študijný odbor 

 
Učebný odbor 

 
Nadstavbové štúdium 

I 1 50 - 70 - - 

 2 60 - 80 - - 

II 1 70 – 90 - - 

 2 80 – 100 - - 

III 1 90 – 110 - - 

 2 100 – 120 - - 

IV 1 110 – 130 - - 

 2 120 – 140 - - 

 
Kontrolná práca je hodnotená jednou známkou, zápis známky je slovný, v zátvorke číslicou (napr. 
výborný (1﴿ + podpis). 
 

Kritériá hodnotenia ústneho prejavu: 
 
Pri ústnej odpovedi sa hodnotí vhodnosť jazykových prostriedkov, ich obsahová primeranosť, 
bohatosť slovnej zásoby, plynulosť rečového prejavu, gramatická správnosť, výslovnosť ako aj 
schopnosť adekvátne  reagovať v diskusii. 
Žiak je ohodnotený známkou, ktorá mu je ihneď oznámená a zdôvodnená 
 
1. Plynulosť - študent vie rozprávať po nemecky plynulo, bez neprimeraného prerušovania prejavu 
pre nedostatok vhodnej slovnej zásoby a jazykových prostriedkov. Myšlienky logicky na seba 
nadväzujú. 
2. Správnosť - študent používa vhodné výrazové prostriedky správne s ohľadom na adresáta, obsah 
prejavu a formálny a neformálny štýl. Výslovnosť nenarušuje zrozumiteľnosť prejavu. Prejav po 
obsahovej stránke zodpovedá úlohe. 
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3. Slovná zásoba - študent má dostatočný rozsah slovnej zásoby. Využíva synonymá, opozitá, 
frazeologizmy. Zbytočne neopakuje rovnaké slová. 
4. Gramatické štruktúry - študent používa gramatické štruktúry a iné jazykové prostriedky v súlade 
s obsahom prejavu. Vetná stavba je pestrá (jednoduché vety i súvetia). Na základe logického 
myslenia správne používa  spojky a spájacie výrazy. 
Žiak je ihneď ohodnotený známkou / 1 – 5 /, ktorá je zdôvodnená. 
 
Interaktívne formy hodnotenia :  
 
- projektová práca / má rôzne formy v závislosti od odboru štúdia / poster, model,.../ 
- schopnosť uplatňovať získané vedomosti a zručnosti pri riešení konkrétnych úloh                                   
 
Projektová práca  
V projektovej práci sa hodnotia nasledujúce oblasti: 

slovná zásoba 

úprava ( písomná, grafická) 

kreativita spracovania 

vynaložené úsilie, náročnosť spracovania 

obsahová zreteľnosť vo vzťahu k spracovávanej téme 

lingvistická správnosť (morfológia, syntax, lexikológia, pravopis) 
 
Žiak pripravenú prácu prezentuje pred kolektívom spolužiakov, pričom hodnotíme plynulosť 
jazykového prejavu, zrozumiteľnosť a celkovú kultúru vystupovania. Výsledkom hodnotenia je 
známka. 
Celkové hodnotenie projektovej práce je vyjadrené známkou za obe časti projektu cez lomku, pričom 
prvá známka vyjadruje známku za formálne spracovanie a druhá známka vyjadruje známku za 
prezentáciu 

V prípade, že žiak nevypracuje projekt, je hodnotený známkou nedostatočný. 
 
Konverzácia v nemeckom jazyku: 
Pri ústnom hodnotení a klasifikácii žiakov sa vyučujúci nemeckého jazyka riadia  Metodickým 
pokynom č.8/2009-R zo 14.mája 2009 čl.7.  
Pri hodnotení sa používa klasifikačná stupnica 1 –5. 
 
Kritériá hodnotenia písomných a ústnych maturitných prác: 
 
Pri hodnotení písomných maturitných prác sa vyučujúci riadia pokynmi NÚCEMu. 
Pri hodnotení ústnych odpovedí na MS sa PMK riadi pokynmi Vyhlášky MŠ SR č.318. 
 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

Názov tematického 
celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 
Rodina a príbuzní Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Kultúra  a umenie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Šport Informačnoreceptívna -  výklad Frontálna výučba 
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Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Bývanie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Nakupovanie a služby Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Starostlivosť o zdravie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Cestovanie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Škola a štúdium Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Práca  a zamestnanie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
 

Človek a príroda Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

 

Učebné zdroje 

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

 

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie 
zdroje 
(internet, 
knižnica, ... 

Rodina, príbuzní 
 

Kouřimská M., 
Kettnerová D.: Nemecká 

CD-prehrávač, 
Dataprojektor, 

Učebnica, 
pracovné listy 

časopisy 
internet 
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 konverzácia a čítanie 
Horstmann G., Kaier A.: 
Maturitné témy 
v nemčine 
Olejárová A.: Nová 
maturita z nemčiny 

Učebnice NEJ  
CD, PC 
 
 

Obrazový 
materiál 

Kultúra a umenie 
 
 

Kouřimská M., 
Kettnerová D.: Nemecká 
konverzácia a čítanie 
Horstmann G., Kaier A.: 
Maturitné témy 
v nemčine 
Olejárová A.: Nová 
maturita z nemčiny 

CD-prehrávač, 
Dataprojektor, 
Učebnice NEJ  
CD, PC 
 

Učebnica, 
pracovné listy 
Obrazový 
materiál 

časopisy 
internet 

Šport Kouřimská M., 
Kettnerová D.: Nemecká 
konverzácia a čítanie 
Horstmann G., Kaier A.: 
Maturitné témy 
v nemčine 
Olejárová A.: Nová 
maturita z nemčiny 

CD-prehrávač, 
Dataprojektor, 
Učebnice NEJ  
CD, PC 
 

Učebnica, 
pracovné listy 
Obrazový 
materiál 

časopisy 
internet 

Bývanie 
 
 

Kouřimská M., 
Kettnerová D.: Nemecká 
konverzácia a čítanie 
Horstmann G., Kaier A.: 
Maturitné témy 
v nemčine 
Olejárová A.: Nová 
maturita z nemčiny 

CD-prehrávač, 
Dataprojektor, 
Učebnice NEJ  
CD, PC 
 

Učebnica, 
pracovné listy 
Obrazový 
materiál 
 

časopisy 
internet 

Nakupovanie 
a služby 
 
 

Kouřimská M., 
Kettnerová D.: Nemecká 
konverzácia a čítanie 
Horstmann G., Kaier A.: 
Maturitné témy 
v nemčine 
Olejárová A.: Nová 
maturita z nemčiny 

CD-prehrávač, 
Dataprojektor, 
Učebnice NEJ  
CD, PC 
 

Učebnica, 
pracovné listy 
Obrazový 
materiál 

časopisy 
internet 

Starostlivosť 
o zdravie 
 
 

Kouřimská M., 
Kettnerová D.: Nemecká 
konverzácia a čítanie 
Horstmann G., Kaier A.: 
Maturitné témy 
v nemčine 
Olejárová A.: Nová 
maturita z nemčiny 

CD-prehrávač, 
Dataprojektor, 
Učebnice NEJ  
CD, PC 
 

Učebnica, 
pracovné listy 
Obrázky 

časopisy 
internet 

Cestovanie Kouřimská M., 
Kettnerová D.: Nemecká 
konverzácia a čítanie 
Horstmann G., Kaier A.: 
Maturitné témy 
v nemčine 
Olejárová A.: Nová 
maturita z nemčiny 

CD-prehrávač, 
Dataprojektor, 
Učebnice NEJ  
CD, PC 
 

Učebnica, 
pracovné listy 
Obrazový 
materiál 

časopisy 
internet 

Škola a štúdium 
 
 

Kouřimská M., 
Kettnerová D.: Nemecká 
konverzácia a čítanie 
Horstmann G., Kaier A.: 
Maturitné témy 

CD-prehrávač, 
Dataprojektor, 
Učebnice NEJ  
CD, PC 
 

Učebnica, 
pracovné listy 
Obrazový 
materiál 
 

časopisy 
internet 
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v nemčine 
Olejárová A.: Nová 
maturita z nemčiny 

Práca 
a zamestnanie 
 

Kouřimská M., 
Kettnerová D.: Nemecká 
konverzácia a čítanie 
Horstmann G., Kaier A.: 
Maturitné témy 
v nemčine 
Olejárová A.: Nová 
maturita z nemčiny 

CD-prehrávač, 
Dataprojektor, 
Učebnice NEJ  
CD, PC 
 

Učebnica, 
pracovné listy 
Obrazový 
materiál  

časopisy 
internet 

Človek a príroda 
 

Kouřimská M., 
Kettnerová D.: Nemecká 
konverzácia a čítanie 
Horstmann G., Kaier A.: 
Maturitné témy 
v nemčine 
Olejárová A.: Nová 
maturita z nemčiny 

CD-prehrávač, 
Dataprojektor, 
Učebnice NEJ  
CD, PC 
 

Učebnica, 
pracovné listy 
Obrazový 
materiál 

časopisy 
internet 
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ROČNÍK: PRVÝ 
 
 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Konverzácie v nemeckom  jazyku 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá 
hodnotenia 

vzdelávacích 
výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

    
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Rodina a príbuzní 

● Životopis 

● Členovia rodiny, vzťahy   
v rodine 

● Popis obrázkov 

● Režim dňa 

5 Slovenský jazyk 

Občianska náuka 

Osobnostný a sociálny rast 

 Obohatiť  si slovnú 
zásobu k téme, využiť ju  
pri komunikácii 

 Rozprávať o sebe 
a ostatných členoch 
rodiny 

 Prerozprávať priebeh dňa 
 Popísať  obrázky k téme 

 Obohatil slovnú zásobu 
k téme, využil ju pri 
komunikácii 

 Rozprával o sebe 
a ostatných členoch 
rodiny 

 Prerozprával priebeh dňa 
 Popísal obrázky k téme 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

Kultúra a umenie 

● Možnosti kultúrneho 
vyžitia v meste a na dedine 

● Obľúbená oblasť kultúry, 
druhy umenia, známe 
osobnosti 

● Popis obrázkov 

● Práca s textom 

● Návšteva kultúrneho 
podujatia – písomný prejav 

 

4 

 

 

Slovenský jazyk 

Estetická výchova 

Etická výchova 

 

 Porovnať možnosti 
kultúrneho vyžitia v meste 
a na vidieku 

 Rozprávať o obľúbených 
oblastiach kultúry 
a druhoch umenia, ako aj 
o známych osobnostiach 

 Získať informácie z  textu 
k danej téme, oddeliť 
dôležité od menej 
dôležitého 

 Vyjadriť sa k téme na 
základe textu 

 Diskutovať k téme, 
argumentovať, vyjadriť 
vlastný názor, súhlas 
resp. nesúhlas, uviesť 
príklady 

 Porovnal možnosti 
kultúrneho vyžitia 
v meste a na vidieku 

 Rozprával o obľúbených 
oblastiach kultúry 
a druhoch umenia, ako aj 
o známych osobnostiach 

 Získal informácie z  textu 
k danej téme, oddelil 
dôležité od menej 
dôležitého 

 Vyjadril sa k téme na 
základe textu 

 Diskutoval k téme, 
argumentoval, vyjadril 
vlastný názor, súhlas 
resp. nesúhlas, uviedol 
príklady 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 
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Šport 

● Druhy športu a významné 
športové podujatia – popis 
obrázkov 

● Šport, ktorý ma zaujíma 

3 
 
 

Slovenský jazyk 

Telesná výchova 

 Ochrana života a zdravia 

 Pomenovať jednotlivé 
druhy športov 

 Rozprávať o významných 
športových podujatiach, 
využiť obrazový materiál 

 Vyjadriť svoj záujem 
o určitý druh športu 
/aktívny, pasívny/ 

 Precvičiť a upevniť 
písomné návyky – napísať 
jednoduchý text k téme 

 Pomenoval jednotlivé 
druhy športov 

 Rozprával o významných 
športových podujatiach,  
využil obrazový materiál 

 Vyjadril svoj záujem 
o určitý druh športu 
/aktívny, pasívny/ 

 Precvičil a upevnil 
písomné návyky –  
napísal jednoduchý text k 
téme 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne skupinové 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

 
 

Ústne odpovede 
Slohová práca 

Bývanie 

● Náš dom, náš byt – opis 
obrázkov 

● Život v meste a na vidieku 
– výhody a nevýhody 

● Moje predstavy o bývaní 

 

3 

 

Slovenský jazyk 

Estetická výchova 

Environmentálna výchova 

Tvorba projektu a prezentačné 
zručnosti 

 

 

 Opísať bytové priestory 
a zariadenie – na základe 
obrázkov 

 Porovnať bývanie v meste 
a na vidieku 

 Rozvíjať slovnú zásobu 
k danej téme 

 Viesť dialóg k danej téme 

 Opísal bytové priestory 
a zariadenie – na základe 
obrázkov 

 Porovnal bývanie v meste 
a na vidieku 

 Obohatil  slovnú zásobu 
k danej téme 

 Viedol dialóg k danej 
téme  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

Prezentácia 

Nakupovanie a služby 

● Možnosti nakupovania - 
prezentácie 

● V obchode – dialógy 

● Služby v našom meste 

● Vplyv reklamy na 
zákazníkov 

 

3 

 

 

Slovenský jazyk 

Spoločenská komunikácia 

Matematika 

Tvorba projektu a prezentačné 
zručnosti 

 

 

 

 

 Rozvíjať slovnú zásobu 
k danej téme  

 Rozprávať o možnostiach 
nakupovania a porovnať 
ich – formou prezentácií 

 Viesť dialógy pri 
nakupovaní  

 Rozprávať o rôznych 
službách, ktoré 
využívame 

 Pripraviť prezentáciu 
k téme 

 Obohatil slovnú zásobu 
k danej téme  

 Rozprával o možnostiach 
nakupovania a porovnal 
ich – formou prezentácií 

 Viedol dialógy pri 
nakupovaní  

 Rozprával o rôznych 
službách, ktoré 
využívame  

 Pripravil prezentáciu k 
téme 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne skupinové 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Prezentácia 

 

Starostlivosť o zdravie 

● Časti ľudského tela, 
bežné choroby 

● U lekára, v lekárni 

● Zdravý spôsob života 

● Popis obrázkov 

3 

 

 

Slovenský jazyk 

Biológia 

Telesná výchova 

Ochrana života a zdravia 

 Pomenovať jednotlivé 
časti ľudského tela 

 Rozprávať o bežných 
a závažných chorobách 

 Opísať návštevu u lekára 
 Charakterizovať zdravý 

spôsob života 
 Popísať obrázky k téme 
 Precvičiť a upevniť 

písomné návyky – 

 Pomenoval jednotlivé 
časti ľudského tela 

 Rozprával o bežných 
a závažných chorobách 

 Opísal návštevu u lekára 
 Charakterizoval zdravý 

spôsob života 
 Popísal obrázky k téme 
 Precvičil a upevnil 

písomné návyky – 

Ústne skupinové 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 
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napísať prácu  k téme napísal prácu 

Cestovanie 

● Príprava na cestu, cieľ 
a význam cestovania 

● Dopravné prostriedky 

● Individuálne a skupinové 
cestovanie  

● Popis obrázkov 

 

3 

 

Slovenský jazyk 

Geografia 

Ekonomika 

Environmentálna výchova 

 

 

 Obohatiť  slovnú zásobu 
k danej téme 

 Rozprávať o prípravách 
na cestu 

 Porovnať jednotlivé 
dopravné prostriedky 

 Charakterizovať 
individuálne a skupinové 
cestovanie  

 Popísať obrázky k téme 
 

 Obohatil slovnú zásobu 
k danej téme 

 Rozprával o prípravách na 
cestu 

 Porovnal jednotlivé 
dopravné prostriedky 

 Charakterizoval 
individuálne a skupinové 
cestovanie 

 Popísal obrázky k téme 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne skupinové 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

 

 

Ústne odpovede 

Slohová práca 

 

Škola a štúdium 

● Naša škola, organizácia 
školy 

● Vyučovanie, rozvrh hodín, 
predmety, aktivity na 
hodinách 

● Mimoškolské aktivity 

● Popis obrázkov 

 

3 Slovenský jazyk 

Osobnostný a sociálny rast 

 

 

 

 Rozprávať o vlastnej 
škole a priebehu 
školského roka 

 Popísať priebeh 
vyučovania, pomenovať 
predmety a rozprávať 
o aktivitách na hodinách 

 Diskutovať 
o mimoškolských 
aktivitách 

 Popísať obrázky, obohatiť 
slovnú zásobu 

 
 

 Rozprával o vlastnej 
škole a priebehu 
školského roka 

 Popísal priebeh 
vyučovania, pomenoval 
predmety a rozprával 
o aktivitách na hodinách 

 Diskutoval 
o mimoškolských 
aktivitách 

 Popísal obrázky, obohatil 
slovnú zásobu 

 
 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

 

Práca a zamestnanie 

● Povolania, fyzická 
a duševná práca, výber 
povolania 

● Trh práce, žiadosť 
o zamestnanie 

● Príprava na povolanie 

● Popis obrázkov 

 

3 Slovenský jazyk 

Etická výchova 

Ekonomika 

 Pomenovať jednotlivé 
povolania, podať ich 
stručnú charakteristiku 

 Vyjadriť sa k pracovným 
možnostiam  

 Napísať žiadosť 
o zamestnanie 

 Rozprávať o  príprave na 
budúce povolanie 

 Popísať obrázky, obohatiť 
slovnú zásobu 

 
 
 
 
 

 Pomenoval jednotlivé 
povolania, podal  ich 
stručnú charakteristiku 

 Vyjadril sa k pracovným 
možnostiam  

 Napísal žiadosť 
o zamestnanie 

 Rozprával o  príprave na 
budúce povolanie 

 Popísal obrázky, obohatil 
slovnú zásobu 

 
 
 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

 

Človek a príroda 3 Slovenský jazyk 
 Opísať jednotlivé ročné 

obdobia a počasie 
 Opísal jednotlivé ročné 

obdobia a počasie Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 
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● Počasie, ročné obdobia 

● Príroda v našom okolí 
/fauna a flóra/ 

● Znečisťovanie a ochrana 
životného prostredia 

● Popis obrázkov 

 

 

Ekológia 

Geografia 

Environmentálna výchova 

 

 

 Pomenovať zvieratá 
a rastliny v našom okolí 

 Vyjadriť sa k problému 
znečisťovania a ochrany 
prírody 

 Diskutovať k téme, 
argumentovať, vyjadriť 
vlastný názor, súhlas 
resp. nesúhlas, uviesť 
príklady 

 Riešiť problém, navrhnúť 
riešenia 

 Precvičiť a upevniť 
písomný prejav 

 
 

 Pomenoval zvieratá 
a rastliny v našom okolí 

 Vyjadril sa k problému 
znečisťovania a ochrany 
prírody 

 Diskutoval k téme, 
argumentoval, vyjadril 
vlastný názor, súhlas 
resp. nesúhlas, uviedol 
príklady 

 Riešil problém, navrhol 
riešenia 

 Precvičil a upevnil 
písomný prejav 

 
 

Písomné skúšanie 

 

 

Písomná práca 
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Názov predmetu Ruský jazyk1,2 

Časový rozsah výučby 3 hodiny   týždenne,  spolu   99   vyučovacích hodín 
3 hodiny   týždenne,  spolu   90   vyučovacích hodín 
 

Ročník prvý, druhý,  

Kód a názov učebného odboru  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

 

 

 

 CHARAKTERISTIKA PREDMETU  
 

                                                                                                                                                                                  
Vyučovací predmet cudzí jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety a spoločne s vyučovacím 
predmetom slovenský jazyk a literatúra, resp. jazyk národností a literatúra vytvára vzdelávaciu oblasť 
Jazyk a komunikácia.  
Vzhľadom na široké využitie cudzích jazykov v súkromnej aj profesijnej oblasti života, či už pri ďalšom 
štúdiu, cestovaní, spoznávaní kultúr aj práci, sa dôraz pri vyučovaní cudzích jazykov kladie na 
praktické využitie osvojených spôsobilostí a efektívnu komunikáciu, pričom komunikácia v cudzích 
jazykoch je podľa Európskeho referenčného rámca (ES, 2007, s. 5) založená na schopnosti 
porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou v primeranej 
škále spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa želaní a potrieb jednotlivca.                                                                                                                                                                       
Vzdelávací štandard pre študijné odbory, ktorých absolvovaním žiak získa úplné stredné odborné 
vzdelanie, svojím spracovaním korešponduje so vzdelávacím štandardom pre učebné odbory. Z 
uvedeného dôvodu je vzdelávací štandard pre študijné odbory určený aj pre žiakov v nadstavbovom 
štúdiu, ktorí si rozvíjajú už nadobudnuté spôsobilosti získané v učebnom odbore. 
 
 
 

CIELE PREDMETU  
Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu cudzí jazyk vychádzajú z modelu všeobecných kompetencií 
a komunikačnej jazykovej kompetencie, ako ich uvádza Spoločný európsky referenčný rámce pre 
jazyky (ŠPÚ, 2006). Pri formulácii cieľov vyučovacieho predmetu sa zdôrazňuje činnostne zameraný 
prístup - na splnenie komunikačných úloh sa žiaci musia zapájať do komunikačných činností a ovládať 
komunikačné stratégie.  
 
Žiaci:  
–  v receptívnych jazykových činnostiach (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením) a  
stratégiách dokážu ako poslucháči alebo čitatelia spracovať hovorený alebo napísaný text, 
–  v produktívnych (ústny prejav, písomný prejav) a interaktívnych jazykových činnostiach (ústna 
interakcia, písomná interakcia) a stratégiách dokážu vytvárať ústny alebo písomný text,                                    
–  budú efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale sú 
nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností,                                                                                        
–  dokážu využívať komunikačnú kompetenciu, aby realizovali komunikačný zámer vymedzeným 
spôsobom,                                                                                                                                                                    
–  budú zvládať spoločenské dimenzie jazyka.  
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VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  
                                                                                                                                                                                           
Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru nadobudnú: 
 
Receptívne jazykové činnosti a stratégie  
Žiaci:  
–  porozumejú jednoducho vyjadreným faktografickým informáciám o každodenných témach,  
    identifikujú všeobecné informácie aj konkrétne detaily za predpokladu, že ide o štandardný rečový 
    prejav.  
–  Porozumejú hlavným myšlienkam vypočutého textu na známe témy, s ktorými sa pravidelne  
    stretávajú v škole, vo voľnom čase atď. vrátane krátkych rozprávaní.  
–  Sledujú hlavnú líniu krátkej, jednoducho členenej prednášky na známu tému v spisovnom jazyku.  
–  Porozumejú podrobným pokynom.  
–  Porozumejú opisu udalostí, pocitov a želaní v osobných listoch dostatočne na to, aby si pravidelne  
    dokázali písať s priateľom.  
–  Zbežne prečítajú a pochopia kratšie aj dlhšie texty, nájdu v nich potrebné informácie.  
–  Nájdu a pochopia dôležité informácie v bežných materiáloch, akými sú napríklad listy, brožúry a  
    krátke úradné dokumenty.  
–  V textoch pochopia argumentačnú líniu v prezentovanej problematike a rozoznajú hlavné závery, i  
    keď nie vždy do podrobností.  
 
 
Produktívne jazykové činnosti a stratégie 
–  Pomerne plynulo podajú jednoducho formulovaný súvislý opis ľubovoľnej oblasti ich záujmu, pričom 
    ho prezentujú ako lineárny sled myšlienok.  
–  Podrobne opíšu udalosti, zážitky, pocity a reakcie, svoje sny, nádeje a ambície.  
–  Vyrozprávajú príbeh (pravdivý alebo vymyslený).  
–  Rozvinú argumentáciu, stručne zdôvodnia a vysvetlia svoje názory, postoje, plány a činnosti.  
–  Prednesú krátke odskúšané oznámenia na témy z každodenného života.  
–  Napíšu jednoducho členený súvislý text (opis udalosti, zážitkov, pocitov a reakcií) na známe témy z 
    oblasti ich záujmu, spájaním krátkych odlíšených prvkov do lineárneho sledu.  
–  Napíšu príbeh.  
–  Napíšu krátky jednoduchý referát na zadanú tému.  
 
 
Interaktívne jazykové činnosti a stratégie 
–  Sledujú a zapoja sa do rozhovoru na známe témy, príležitostne požiadajú o zopakovanie určitých  
    slov alebo častí výpovede.  
–  Vyjadria svoje myšlienky na abstraktné a kultúrne témy.  
–  Vyjadria stručné komentáre na názory iných a porovnajú postoje účastníkov diskusie.  
–  Zrozumiteľne vyjadria svoje názory alebo požiadajú o osobné názory a stanoviská v diskusii.  
–  Získajú a odovzdajú nové informácie, vymieňajú si a overujú nazhromaždené informácie.  
–  Opíšu, ako treba niečo urobiť a uvedú podrobné inštrukcie.  
–  Vyžiadajú alebo poskytnú písomné informácie na abstraktné aj konkrétne témy, pýtajú sa na 
    problémy alebo ich vysvetľujú.  
–  Vedú osobnú korešpondenciu opisujúcu skúsenosti, pocity a udalosti.  
–  Zrozumiteľne a vecne zaznamenajú odkaz, ktorý obsahuje informácie bezprostrednej dôležitosti pre  
    adresáta.  
 
 
 
 
 
 
Všeobecné kompetencie 
–  Poznajú a uvedomujú si spoločné a rozdielne črty medzi vlastnou a cieľovou jazykovou komunitou.  
–  Disponujú vedomosťami o spoločnosti a kultúre komunity, v ktorej sa cieľový jazyk používa (životné  
    podmienky, kultúrne tradície, hodnoty a presvedčenia, spoločenské normy a konvencie).  
–  Cieľavedome sa sústredia na prijímanie poskytovaných informácií.  
–  Osvoja si jazyk na základe uplatnenia komparácie kognitívnych procesov a činnostných aktivít.  
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–  Využívajú dostupné materiály pri samostatnom štúdiu.  
–  Stanovia si vlastné učebné ciele a spôsoby ich dosiahnutia.  
 
Jazykové kompetencie 
–  Ovládajú lexikálne jednotky v dostatočnom rozsahu na to, aby vedeli opísať situácie, vysvetliť  
    myšlienky alebo problémy so značnou dávkou precíznosti, ktoré sa týkajú abstraktných a kultúrnych  
    tém.  
–  Majú dostatočnú slovnú zásobu na to, aby sa vyjadrili na väčšinu tém, ktoré sa vzťahujú na 
    každodenný život (rodina, záujmy, práca, cestovanie, bývanie a aktuálne udalosti).  
–  Dobre ovládajú základnú slovnú zásobu, ale pri vyjadrovaní zložitejších myšlienok na menej známe  
    témy a situácie sa dopúšťa chýb pri použití menej frekventovanej slovnej zásoby.  
–  Ovládajú a vedia použiť vybrané gramatické javy pre danú úroveň ovládania jazyka v známych  
    kontextoch, pri používaní zložitejších gramatických javov sa môže prejavovať interferencia 
    (negatívny vplyv materinského jazyka).  
–  Ovládajú celý repertoár segmentálnych javov (výslovnosť všetkých hlások/foném) a pre správne 
    pochopenie výpovede relevantne používať suprasegmentálne javy (intonácia, slovný a vetný 
    prízvuk).  
–  Vytvoria pravopisne a interpunkčne správny súvislý text, ktorý je všeobecne zrozumiteľný.  
–  V prípade potreby overia správny pravopis zložitejších alebo menej známych výrazov v slovníku.  
 
Sociolingválna primeranosť a výstavba výpovede 
–  Používajú škálu jazykových prostriedkov neutrálneho funkčného štýlu.  
–  Uvedomujú si zásadné zdvorilostné normy a podľa nich sa aj správajú.  
–  Uvedomujú si najdôležitejšie rozdiely v zvyklostiach, postojoch, hodnotách a presvedčení, ktoré sú   
    typické pre spoločenstvo osvojovaného cudzieho jazyka.  
–  Vhodne využívajú široký rozsah jazykových prostriedkov, aby sa dokázali vyjadriť v obvyklých i v  
    menej obvyklých situáciách.  
–  Zasiahnu do diskusie na známu tému, pričom používajú vhodné frázy, aby sa ujali slova.  
–  Spoja sériu kratších jednotlivých bodov do prepojeného a lineárneho sledu určitých  bodov.  
–  Vyjadria sa relatívne ľahko, napriek príležitostným problémom s verbálnou formuláciou myšlienok 
    sú schopní pokračovať v zmysluplnej komunikácii bez pomoci.  
–  Zrozumiteľne vyjadria podstatu svojich myšlienok a definujú problém.  
–  Jednoducho a jasne sformulujú a oznámia dôležitú informáciu.  
 
  

Prehľad spôsobilostí a funkcií jazyka  

Spôsobilosti    Funkcie  

26. Nadviazať kontakt v súlade s 
komunikačnou situáciou  
 

  Upútať pozornosť  
  Pozdraviť,  Odpovedať na pozdrav,  Rozlúčiť sa  
  Poďakovať a vyjadriť svoje uznanie  

27. Vypočuť si a podať 
informácie  
 

  Informovať sa  
  Potvrdiť (trvať na niečom)  
  Začleniť informáciu  
  Odpovedať na žiadosť  

28. Vybrať si z ponúkaných 
možností  
 

  Identifikovať ,  Opísať  
  Potvrdiť/Odmietnuť (vyjadriť nesúhlas)  
  Opraviť (korigovať)  

29. Vyjadriť svoj  
názor  
 

  Vyjadriť svoj názor  
  Vyjadriť svoj súhlas,  Vyjadriť svoj nesúhlas  
  Vyjadriť presvedčenie,  Vyjadriť vzdor  
  Protestovať Vyjadriť stupeň istoty 

30. Vyjadriť svoju vôľu  
 

  Vyjadriť svoje želania/túžby  
  Vyjadriť svoje plány (blízke a budúce) 

31. Vyjadriť svoju schopnosť  
 
 

  Vyjadriť vedomosti/poznatky/zistenia  
  Vyjadriť neznalosť  
  Vyjadriť svoju schopnosť vykonať nejakú činnosť 

32. Vnímať a prejavovať svoje 
city  
 
 

  Vyjadriť radosť z niečoho, šťastie, uspokojenie  
  Vyjadriť smútok, skľúčenosť  
  Vyjadriť sympatie  
  Vyjadriť fyzickú bolesť  
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  Utešiť, podporiť, dodať odvahu 

33. Vyjadriť očakávania a 
reagovať na ne  
 
 

  Vyjadriť nádej  
  Vyjadriť sklamanie  
  Vyjadriť strach, znepokojenie, obavu ,Ubezpečiť  
  Vyjadriť úľavu,  Vyjadriť spokojnosť  
  Vyjadriť nespokojnosť, posťažovať si  
  Zistiť spokojnosť/nespokojnosť niekoho s niekým/s niečím 

 34. Predstaviť svoje záľuby a 
svoj vkus  
 

  Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo uznávam  
  Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád  
  Vybrať si z ponúkaných možností najobľúbenejšiu  

35. Reagovať vo vyhrotenej 
situácii  
 

  Vyjadriť svoj hnev, zlú náladu  
  Reagovať na hnev, na zlú náladu niekoho iného  
  Urážať, Nadávať  

36. Stanoviť, oznámiť a prijať 
pravidlá alebo povinnosti  
 

  Vyjadriť príkaz/zákaz  
  Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu  
  Získať povolenie, súhlas  
  Dať súhlas, povoliť niečo  
  Odmietnuť, Zakázať  
  Vzoprieť sa proti zákazu/Spochybniť zákaz  
  Vyhrážať sa,  Sľúbiť  

37. Reagovať na nesplnenie 
pravidiel alebo povinností  
 

  Obviniť, obviniť sa, priznať sa  
  Ospravedlniť sa  
  Odmietnuť obvinenie  
  Vyčítať  

38. Reagovať na  
príbeh alebo udalosť  
 

  Vyjadriť záujem o niečo 
  Vyjadriť záujem o to, čo niekto rozpráva 
  Vyjadriť prekvapenie 
  Vyjadriť, že ma niekto/niečo neprekvapil/-lo 
Vyjadriť nezáujem 

39. Ponúknuť a reagovať na 
ponuku  
 

  Žiadať od niekoho niečo  
  Odpovedať na žiadosť  
  Navrhnúť niekomu, aby niečo vykonal  
  Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne niečo vykonali  
  Ponúknuť pomoc (urobiť niečo namiesto niekoho iného)  
  Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem  
  Odpovedať na návrh niekoho iného 

40. Reagovať na niečo, čo sa má 
udiať v budúcnosti  
 

  Varovať pred niekým/niečím  
  Poradiť  
  Dodať odvahu/Podporiť  
  Adresovať niekomu svoje želanie  

41. Reagovať na niečo, čo sa 
udialo v minulosti  
 

  Spomenúť si na niečo/niekoho  
  Vyjadriť, že som na niečo/niekoho zabudol  
  Pripomenúť  
  Kondolovať  
  Gratulovať  

42. Reagovať pri prvom stretnutí  
 

  Predstaviť niekoho  
  Predstaviť sa  
  Reagovať na predstavenie niekoho  
  Privítať  
  Predniesť prípitok  

43. Korešpondovať  
 

  Korešpondovať  
  Začať list  
  Ukončiť list  

44. Telefonovať  
 

  Začať, udržiavať a ukončiť telefonický rozhovor  

45. Vymieňať si názory, 
komunikovať s niekým  
 

  Začať rozhovor  
  Ujať sa slova v rozhovore  
  Vypýtať si slovo  
  Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma prerušili  
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  Zabrániť niekomu v rozhovore  

46. Vypracovať 
prezentáciu/prednášku  
 

  Uviesť tému, hlavnú myšlienku (hlavné myšlienky)  
  Oboznámiť s obsahom/osnovou  
  Rozviesť tému a osnovu  
  Prejsť z jedného bodu na iný  
  Ukončiť svoj výklad  

47. Obohatiť/Doplniť 
štruktúrovanú 
prezentáciu/prednášku  
 

  Podčiarknuť/ dať do pozornosti  
  Odbočiť od témy (digresia)  
  Vrátiť sa k pôvodnej téme  
  Uviesť príklad  
  Citovať  
  Parafrázovať  

48. Zúčastniť sa na 
diskusii/Argumentovať  
 

  Navrhnúť novú tému/nové body diskusie  
  Odmietnuť diskutovať na ponúkanú tému/bod disku  

     
49. Uistiť sa v rozhovore, že moje 
slová/môj výklad/môj argument 
boli pochopené  
 

  Uistiť sa, že účastníci komunikácie pochopili moje vyjadrenia 
  Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo bolo povedané 
  Požiadať o pomoc pri vyjadrovaní ohľadom problematického  
  slova/vyjadrenia/frázy 
  Nahradiť zabudnuté/nepoznané slovo 
  Hľadať slovo/vetu 
  Opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru 

50. Porozprávať niečo  
 

  Rozprávať príbeh 
  Začať príbeh, historku, anekdotu 
  Zhrnúť príbeh, historku 

 
 
 

                                                                                                                                                         
Lexika a komunikačné témy  
Lexika je popri gramatike nevyhnutným predpokladom na vytváranie zmysluplných verbálnych 
výpovedí. Preto aj pri vyučovaní a učení sa cudzieho jazyka je potrebné venovať jej výberu a 
osvojovaniu si náležitú pozornosť. Výber a rozsah lexikálnych jednotiek má korešpondovať s 
konkrétnymi komunikačnými témami. Zároveň však musí byť založený na kritériách pre ovládanie 
cudzieho jazyka podľa úrovní (A1, A2, B1,) vymedzených v Spoločnom európskom referenčnom rámci 
pre jazyky.  
 

Zoznam tém pre komunikačné úrovne A1 až B1 
Rodina a spoločnosť  
Osobné údaje,  Rodina - vzťahy v rodine, Národnosť/štátna príslušnosť, Tlačivá/dokumenty  
Vzťahy medzi ľuďmi, Náboženstvo  
Domov a bývanie  
Môj dom/byt, Zariadenie bytu, Domov a jeho okolie, Bývanie v meste a na dedine  
Spoločnosť a životné prostredie, Spoločnosť a jej životný štýl  
Ľudské telo, starostlivosť o zdravie  
Ľudské telo, Fyzické charakteristiky, Charakterové vlastnosti človeka, Choroby a nehody  
Hygiena a starostlivosť o telo, Zdravý spôsob života, Nemocnica a klinika, lekáreň a lieky, poistenie  
Doprava a cestovanie  
Dopravné prostriedky, Osobná doprava, Príprava na cestu a cestovanie  
Turistika a cestovný ruch, Problémy cestných, železničných a leteckých sietí  
Vzdelávanie a práca  
Škola a jej zariadenie, Učebné predmety, Pracovné činnosti a profesie  
Školský systém, Celoživotné vzdelávanie, Pracovné podmienky  
Človek a príroda  
Zvieratá/fauna, Počasie, Rastliny/flóra, Klíma, Človek a jeho životné prostredie  
Príroda okolo nás – ochrana životného prostredia  
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Voľný čas a záľuby  
Záľuby, Knihy a čítanie, Rozhlas, televízia a internet, Výstavy a veľtrhy  
Kultúra a jej vplyv na človeka, Umenie a rozvoj osobnosti  
Stravovanie  
Stravovacie návyky, Mäso a mäsové výrobky , Zelenina a ovocie, Nápoje, Cestoviny a múčne 
výrobky, Mliečne výrobky , Stravovacie zariadenia, Príprava jedál, Kultúra stolovania, Zdravá výživa  
Multikultúrna spoločnosť  
Cudzie jazyky Rodinné sviatky, Cudzojazyčná komunikácia, Štátne a cirkevné sviatky  
Zvyky a tradície v rôznych krajinách, Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií  
Obliekanie a móda  
Základné druhy oblečenia, Odevné doplnky, Výber oblečenia na rôzne príležitosti  
Druhy a vzory odevných materiálov Móda a jej trendy  
Šport  
Druhy športu: zimné a letné, individuálne a kolektívne, Športové disciplíny  
Význam športu pre rozvoj osobnosti, Nové trendy v športe, Fair play športového zápolenia  
Obchod a služby  
Nákupné zariadenia, Pošta a telekomunikácie, Druhy a spôsoby nákupu a platenia, Hotely a hotelové 
služby, Centrá krásy a zdravia (kaderníctva, fitnes, ...), Kultúra nakupovania a služieb  
Krajiny, mestá a miesta  
Krajiny a svetadiely, Moja krajina a moje mesto, Geografický opis krajiny  
Kultúrne a historické pamiatky krajín a miest  
Kultúra a umenie  
Druhy umenia, Kultúra a jej formy, Umenie – spoločnosť – kultúra  
Človek a spoločnosť; komunikácia  
Jazyk ako dorozumievací prostriedok , Formy komunikácie, Kultúra komunikácie  
Mládež a jej svet  
Aktivity mládeže, Vzťahy medzi rovesníkmi, Generačné vzťahy, Predstavy mládeže o svete  
Zamestnanie  
Pracovné pomery a kariéra, Platové ohodnotenie, Nezamestnanosť  
Veda a technika v službách ľudstva  
Technické vynálezy, Vedecký pokrok  
Vzory a ideály  
Človek, jeho vzory a ideály, Pozitívne a negatívne vzory  
Slovensko  
Geografické údaje, História, Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície 
Krajina, ktorej jazyk sa učím  
Geografické údaje, História, Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície. 
 

Stratégia vyučovania pre 1. ročník 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Rodina Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
 

Kultúra a umenie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
 

Šport Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
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Obchod a služby Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
 

Starostlivosť o zdravie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
 

Cestovanie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
 

Vzdelanie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
 

Vzťahy medzi ľuďmi Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 
 

Povolanie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 
 

Človek a príroda Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 
 

Vedecko-technický rozvoj Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
 

Človek a spoločnosť Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
 

Komunikácia a jej formy Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
 

Masmédiá Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 
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Móda Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 
 

 

Učebné zdroje pre 1. ročník 

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, ... 

Rodina Ruský jazyk :Vstreči s Rosiej,pre   
4.ročník stredných škôl E.Kollárová, 
Ľ.B.Trušinová 
Ruština: 
E.Dekanová,E.Ondrečejková 
Rusko – slovenský slovník 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart  

Učebnica 
Slovník 
Odborný text 
Grafické 
pomôcky 

Internet  
Časopisy 
CD-ROM 
DVD 
Videokazety 
 

Kultúra a umenie Ruský jazyk :Vstreči s Rosiej,pre   
4.ročník stredných škôl E.Kollárová, 
Ľ.B.Trušinová 
Ruština: 
E.Dekanová,E.Ondrečejková 
Rusko – slovenský slovník 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart  

Učebnica 
Slovník 
Odborný text 
Grafické 
pomôcky 

Internet  
Časopisy 
CD-ROM 
DVD 
Videokazety 
 

Šport Ruský jazyk :Vstreči s Rosiej,pre   
4..ročník stredných škôl 
E.Kollárová, Ľ.B.Trušinová 
Ruština: 
E.Dekanová,E.Ondrečejková 
Rusko – slovenský slovník 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart  

Učebnica 
Slovník 
Odborný text 
Grafické 
pomôcky 

Internet  
Časopisy 
CD-ROM 
DVD 
Videokazety 
 

Obchod a služby Ruský jazyk :Vstreči s Rosiej,pre   
4.ročník stredných škôl E.Kollárová, 
Ľ.B.Trušinová 
Ruština: 
E.Dekanová,E.Ondrečejková 
Rusko – slovenský slovník 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart  

Učebnica 
Slovník 
Odborný text 
Grafické 
pomôcky 

Internet  
Časopisy 
CD-ROM 
DVD 
Videokazety 
 

Starostlivosť 
o zdravie 

Ruský jazyk :Vstreči s Rosiej,pre   
4.ročník stredných škôl E.Kollárová, 
Ľ.B.Trušinová 
Ruština: 
E.Dekanová,E.Ondrečejková 
Rusko – slovenský slovník 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart  

Učebnica 
Slovník 
Odborný text 
Grafické 
pomôcky 

Internet  
Časopisy 
CD-ROM 
DVD 
Videokazety 
 

Cestovanie Ruský jazyk :Vstreči s Rosiej,pre   
4.ročník stredných škôl E.Kollárová, 
Ľ.B.Trušinová 
Ruština: 
E.Dekanová,E.Ondrečejková 
Rusko – slovenský slovník 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart  

Učebnica 
Slovník 
Odborný text 
Grafické 
pomôcky 

Internet  
Časopisy 
CD-ROM 
DVD 
Videokazety 
 

Vzdelanie Ruský jazyk :Vstreči s Rosiej,pre   
4..ročník stredných škôl 
E.Kollárová, Ľ.B.Trušinová 
Ruština: 
E.Dekanová,E.Ondrečejková 
Rusko – slovenský slovník 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart  

Učebnica 
Slovník 
Odborný text 
Grafické 
pomôcky 

Internet  
Časopisy 
CD-ROM 
DVD 
Videokazety 
 

Vzťahy medzi ľuďmi Ruský jazyk :Vstreči s Rosiej,pre   
4.ročník stredných škôl E.Kollárová, 
Ľ.B.Trušinová 
Ruština: 
E.Dekanová,E.Ondrečejková 
Rusko – slovenský slovník 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart  

Učebnica 
Slovník 
Odborný text 
Grafické 
pomôcky 

Internet  
Časopisy 
CD-ROM 
DVD 
Videokazety 
 

Povolanie Ruský jazyk :Vstreči s Rosiej,pre   
4.ročník stredných škôl E.Kollárová, 

Dataprojektor  Učebnica Internet  
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Ľ.B.Trušinová 
Ruština: 
E.Dekanová,E.Ondrečejková 
Rusko – slovenský slovník 

PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart  

Slovník 
Odborný text 
Grafické 
pomôcky 

Časopisy 
CD-ROM 
DVD 
Videokazety 
 

Človek a príroda 

 
 
 
 

Ruský jazyk :Vstreči s Rosiej,pre   
4.ročník stredných škôl E.Kollárová, 
Ľ.B.Trušinová 
Ruština: 
E.Dekanová,E.Ondrečejková 
Rusko – slovenský slovník 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 

Učebnica 
Slovník 
Odborný text 
Grafické 
pomôcky 

Internet  
Časopisy 
CD-ROM 
DVD 
Videokazety 
 

Vedecko-technický 
rozvoj 

Ruský jazyk :Vstreči s Rosiej,pre   
4.ročník stredných škôl E.Kollárová, 
Ľ.B.Trušinová 
Ruština: 
E.Dekanová,E.Ondrečejková 
Rusko – slovenský slovník 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart  

Učebnica 
Slovník 
Odborný text 
Grafické 
pomôcky 

Internet  
Časopisy 
CD-ROM 
DVD 
Videokazety 
 

Človek a spoločnosť Ruský jazyk :Vstreči s Rosiej,pre   
4.ročník stredných škôl E.Kollárová, 
Ľ.B.Trušinová 
Ruština: 
E.Dekanová,E.Ondrečejková 
Rusko – slovenský slovník 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart  

Učebnica 
Slovník 
Odborný text 
Grafické 
pomôcky 

Internet  
Časopisy 
CD-ROM 
DVD 
Videokazety 
 

Komunikácia a jej 
formy 

Ruský jazyk :Vstreči s Rosiej,pre   
4.ročník stredných škôl E.Kollárová, 
Ľ.B.Trušinová 
Ruština: 
E.Dekanová,E.Ondrečejková 
Rusko – slovenský slovník 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart  

Učebnica 
Slovník 
Odborný text 
Grafické 
pomôcky 

Internet  
Časopisy 
CD-ROM 
DVD 
Videokazety 
 

Masmédiá Ruský jazyk :Vstreči s Rosiej,pre   
4.ročník stredných škôl E.Kollárová, 
Ľ.B.Trušinová 
Ruština: 
E.Dekanová,E.Ondrečejková 
Rusko – slovenský slovník 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart  

Učebnica 
Slovník 
Odborný text 
Grafické 
pomôcky 

Internet  
Časopisy 
CD-ROM 
DVD 
Videokazety 
 

Móda Ruský jazyk :Vstreči s Rosiej,pre   
4.ročník stredných škôl E.Kollárová, 
Ľ.B.Trušinová 
Ruština: 
E.Dekanová,E.Ondrečejková 
Rusko – slovenský slovník 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart  

Učebnica 
Slovník 
Odborný text 
Grafické 
pomôcky 

Internet  
Časopisy 
CD-ROM 
DVD 
Videokazety 
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ROČNÍK: PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   RUSKÝ JAZYK 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Rodina 8   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Životopis 

Opis rodiny 

Opis osoby / vzhľad, vlastnosti/ 

Slovné druhy 

Pádové otázky 

Podstatné mená 

Skloňovanie podstatných  
mien 

Práca s textom 
 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 
 
Občianska náuka 
 

Opísať krátko svoj životopis, 

jednotlivých členov rodiny, ich  

prácu, záujmy . 
Poznať slovné druhy. 
Podstatné mená . Skloňovanie 
podstatných mien  v mužskom 
rode. 
 
Práca s odborným textom. 

 Opísal svoj životopis, členov   

  rodiny, ich prácu, záujmy. 
Vie skloňovať podstatné mená 
a používať jednotlivé tvary             
vo vetách. 
 
Pracoval s odborným textom. 

Písomné skúšanie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Didaktický test 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

Kultúra a umenie 6   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Hudobné a divadelné festivaly 

Múzea a divadlá  

Známe umelecké osobnosti 

Skloňovanie podstatných mien 

Práca s cvičeniami 

Odborný text 
 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

  
Estetická výchova 
 
 

 
Vymenovať najznámejšie 
hudobné festivaly a stručne ich 
opísať. Pochopiť význam 
umenia pre človeka, poznať 
najznámejšie múzea a vedieť 
určiť ich zameranie. 
Vedieť opísať prečítaný 
odborný text a urobiť osnovu. 

 
Vymenoval najznámejšie 
hudobné festivaly a stručne ich 
opísal.  Chápe význam umenia 
pre človeka, pozná 
najznámejšie múzea a vie určiť 
ich zameranie. 
Vedel opísať prečítaný odborný 
text a urobil osnovu. 

Písomné skúšanie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Didaktický test 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

Šport      6   
Žiak má: 

 
Žiak: 
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Druhy športu 

Športové osobnosti 

Šport, ktorý má zaujíma 

Prídavné mená 

Práca s cvičeniami 

Odborný text 
 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 
Telesná výchova 

 
Vedieť vymenovať jednotlivé 
druhy športov. 
Opísať šport, ktorý ho zaujíma 
aktívne aj pasívne. 
Skloňovať prídavné mená. 
Pracovať s cvičeniami. 
Pracovať s odborným textom. 

 
Vie vymenovať jednotlivé druhy 
športov. Opísal šport, ktorý ho 
zaujíma aktívne a pasívne. 
 
Ovláda skloňovanie prídavných 
mien a vie ich správne tvary 
použiť vo vetách.  
Dokáže pracovať s odborným 
textom, urobiť preklad. 

Písomné skúšanie 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

Demonštrácia – 
Stanovenie PH 
roztokov 

Obchod a služby 
6  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Nákupné zariadenia 

Obchody a trhoviská       

Služby, pošta, banka 

Skloňovanie prídavných mien 

Práca s cvičeniami 

Odborný text 
 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 
Ekonómia 
 
Informatika 
 
 
 
 
 

 

 
Popísať bežný nákup 
v obchode a na trhovisku. 
Vysvetliť služby, ktoré poskytuje 
pošta a banka. 
 
Skloňovať prídavné mená. 
Pracovať s cvičeniami. 
Pracovať s odborným textom. 
 

 

 
Ovláda názvy bežných druhov 
tovaru. Vie opísať situáciu 
v banke a na pošte. 
 
Skloňuje prídavné mená. 
 
Dokáže napísať osnovu 
k odbornému textu. 
 

 

Písomné skúšanie 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 
 
 
 
  
  

Skupinová práca 

Didaktický test 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 
 
  
  

Starostlivosť o zdravie 
 

6  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Ľudské telo 

Zdravie a jeho význam 

Ochorenia súčasnosti 

Stupňovanie prídavných mien 

Práca s cvičeniami 

Odborný text 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 
Zdravoveda 
 
 

 
Popísať telo človeka, jeho časti, 
ktoré ho tvoria. 
Pochopiť význam zdravia pre 
človeka. 
 

 
Ovláda stupňovanie prídavných 
mien. Vie ich správne použiť vo 
vetách. 
 
Dokáže vytvoriť otázky  po 
prečítaní odborného textu. 

Písomné skúšanie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Didaktický test 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

Cestovanie 
6  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Cieľ a význam cestovania 

Dopravné prostriedky 

Zámená 

Skloňovanie zámen 

Práca s cvičeniami 

1 

1 

1 

1 

1 

Geografia 

Ekonómia 

Popísať dopravné prostriedky, 
ktoré človek používa, určiť ich 
klady a zápory. 

Vedieť vymenovať zámená 
a správne skloňovať. 

Ovláda dopravné prostriedky, 
vie ich popísať, určiť ich výhody 
a nevýhody. 

Vie používať zámená vo 
vetách. 

 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 

 
 
 

 

Didaktický test 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 
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Odborný text 

 

 Samostatne pracuje 
s odborným textom. 

1. kontrolná práca 
 

2  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Písanie kontrolnej práce 

Oprava kontrolnej práce 

1 
      1   
    

 Napísať samostatnú prácu 

na zadanú  tému. 

Opravuje svoje chyby v práci. Samostatná práca.  

Vzdelanie 
6  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Školský systém  

Vyučovanie, rozvrh hodín 

Naša škola 

Skloňovanie zámen 

Práca s cvičeniami  

Odborný text 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Ekonómia 

 

Popísať školský systém 
v krajine, ktorej jazyk sa učí. 

Opísať školu, ktorú navštevuje. 

Popísať triedu, predmety. 

 

Ovláda školský systém 
jednotlivých krajín. 

Vie správne skloňovať 

Zámená a požívať ich vo 
vetách. 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Didaktický test 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

Vzťahy medzi ľuďmi 
6  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Priateľstvo a láska 

Spoločenské problémy 

Človek a komunikácia 

Základné číslovky 1 – 100 

Práca s cvičeniami 

Odborný text 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Spoločenská komunikácia 

Etická výchova 

Občianska náuka 

Popísať význam priateľstva  

pre človeka, popísať 
spoločenské problémy 
súčasnosti.  

Ovládať základné číslovky 
ústne aj písomne. 

 

Vie charakterizovať základné 
znaky priateľstva, lásky. 

Ovláda spôsoby komunikácie . 

Dokáže reprodukovať prečítaný  

odborný text. 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Didaktický test 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

Povolanie 
6  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Človek a povolanie 

Žiadosť do zamestnania 

Fyzická a duševná práca 

Číslovky 100 – 1 000 

Práca s cvičeniami 

Odborný text 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Ekonómia 

Strojopis 

Informatika 

 

Popísať jednotlivé druhy 
povolania. 

Napísať krátku žiadosť do 
zamestnania. 

 

 

Vie určiť názov povolania, ktoré 
vidí na obrázku. 

Dokáže vymenovať a napísať 
číslovky od 100  do 1 000 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 
 
 
 

 
 

Ústne odpovede 

Didaktický test 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 
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Človek a príroda 
6  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Ročné obdobia 

Životné prostredie, znečistenie 

Rekreačné oblasti 

Skloňovanie čísloviek 

Práca s cvičeniami 

Odborný text 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Ekológia 

Geografia 

Slovenský jazyk 

Popísať jednotlivé ročné 
obdobia.  

Význam životného prostredia 
pre človeka.  

Opísať miesto v prírode, ktoré 
má najredšej. 

 

Dokáže porovnať rozdiely 
jednotlivých ročných období. 

Hľadá riešenie otázky 
znečistenia životného 
prostredia. 

Vie určiť slovné druhy v texte. 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Didaktický test 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

Vedecko – technický 
rozvoj 

6  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Výdobytky vedy a techniky 

Objavy vedy a techniky 

Zneužitie vedy a techniky 

Radové číslovky 1 – 100 

Práca s cvičeniami 

Odborný text 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Ekonomika 

Dejepis 

Strojárstvo 

Popísať vývoj vedy a techniky 

o svete a u nás. Vymenovať 
najznámejších objaviteľov vedy 
a techniky. 

Ovládať radové číslovky ústnou 
aj písomnou formou. 

Pozná problematiku rozvoja 
vedy a techniky. 

Chápe  zneužitie vedy 
a techniky na vojenské účely.  

Dokáže napísať samostatný 
krátky text. 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Didaktický test 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

Človek a spoločnosť 
6  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Morálka 

Spoločenská etiketa 

Pozdravy, blahoželania 

Radové číslovky 100 – 1 000 

Práca s cvičeniami 

Odborný text 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Slovenský jazyk 

Občianska náuka 

Spoločenská komunikácia 

Etická výchova 

Pochopiť význam morálky pre 
človeka a určiť jej miesto 
v spoločnosti. 

Napísať samostatne 
pohľadnicu, adresu, list, 
blahoželanie.   

Ovláda základné pravidlá 
spoločenskej etikety. 

Vie napísať pozdrav, 
blahoželanie. 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Didaktický test 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

2. kontrolná práca 
2  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Písanie kontrolnej práce 

Oprava kontrolnej práce 

1 

1 

 Napísať samostatnú prácu na 
určenú tému. 

Opravuje svoje chyby v práci. Samostatná práca Písomná práca 

Komunikácia a jej formy 
6  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Typy komunikácie 

Formy komunikácie 

1 

1 

Ekonomika Popísať typy a formy 
komunikácie. 

Ovláda jednotlivé formy 
komunikácie. 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Didaktický test 
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Svetové jazyky 

Skloňovanie čísloviek 

Práca s cvičeniami 

Odborný text  

1 

1 

1 

1 

 

Vymenovať svetové jazyky. 

Pracovať s odborným textom. 

 

Vie písomne aj ústne 
vymenovať svetové jazyky. 

Ovláda skloňovanie čísloviek. 

 

 

Písomné skúšanie 

 

 

 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

Masmédia 
6  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Rozhlas, televízia 

Denná tlač ,časopisy 

Určovanie času 

Práca so slovníkom 

Práca s cvičeniami 

Odborný text 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Občianska náuka 

Spoločenská komunikácia 

 

Popísať význam televízie 
a rozhlasu pre človeka.   

Vymenovať druhy dennej tlače. 

Opísať svoj obľúbený časopis. 

Pracovať so slovníkom a vedieť 
ho používať. 

Ovláda problematiku televízie 
a rozhlasu. 

Vie určiť čas.  

Pracuje s odborným textom. 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Didaktický test 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický 

Móda 
7  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Móda a počasie 

Výber oblačenia – móda ,vek 

Oblečenie a povolanie 

Druhy odevov 

Slovesá  

Práca s cvičeniami 

Odborný text 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Technológia odievania 

Spoločenská komunikácia 

Popísať jednotlivé druhy 
odevov. 

Vymenovať farby odevov. 

Charakterizovať slovesá. 

Ovláda výber oblečenia podľa 
počasia, povolania. 

Pozná našich a svetových 
módnych tvorcov. 

Samostatne pracuje 
s odborným textom. 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Didaktický test 

Neštandardizovaný 
didaktický 
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Stratégia vyučovania pre 2. ročník 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

 
Bývanie 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
 

 
Mládež a jej svet 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 

 
Stravovanie 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 

 
Voľný čas 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 

 
Multikultúrna spoločnosť 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 

 
Mestá a miesta 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 

 
Vzory a ideály 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 

 
Krajina, jazyk ktorej sa učím 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 

 
Slovensko – moja vlasť 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 

 
Kniha – priateľ človeka 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 
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Učebné zdroje pre 2. ročník 

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, ... 

 
Bývanie 

Ruský jazyk :Vstreči s Rosiej,pre   
4.ročník stredných škôl E.Kollárová, 
Ľ.B.Trušinová 
Ruština: 
E.Dekanová,E.Ondrečejková 
Rusko – slovenský slovník 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart  

Učebnica 
Slovník 
Odborný text 
Grafické 
pomôcky 

Internet  
Časopisy 
CD-ROM 
DVD 
Videokazety 
 

 
Mládež a jej svet 

Ruský jazyk :Vstreči s Rosiej,pre   
4.ročník stredných škôl E.Kollárová, 
Ľ.B.Trušinová 
Ruština: 
E.Dekanová,E.Ondrečejková 
Rusko – slovenský slovník 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart  

Učebnica 
Slovník 
Odborný text 
Grafické 
pomôcky 

Internet  
Časopisy 
CD-ROM 
DVD 
Videokazety 
 

 
Stravovanie 

Ruský jazyk :Vstreči s Rosiej,pre   
4..ročník stredných škôl 
E.Kollárová, Ľ.B.Trušinová 
Ruština: 
E.Dekanová,E.Ondrečejková 
Rusko – slovenský slovník 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart  

Učebnica 
Slovník 
Odborný text 
Grafické 
pomôcky 

Internet  
Časopisy 
CD-ROM 
DVD 
Videokazety 
 

 
Voľný čas 

Ruský jazyk :Vstreči s Rosiej,pre   
4.ročník stredných škôl E.Kollárová, 
Ľ.B.Trušinová 
Ruština: 
E.Dekanová,E.Ondrečejková 
Rusko – slovenský slovník 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart  

Učebnica 
Slovník 
Odborný text 
Grafické 
pomôcky 

Internet  
Časopisy 
CD-ROM 
DVD 
Videokazety 
 

 
Multikultúrna 
spoločnosť 

Ruský jazyk :Vstreči s Rosiej,pre   

4.ročník stredných škôl E.Kollárová, 
Ľ.B.Trušinová 
Ruština: 
E.Dekanová,E.Ondrečejková 
Rusko – slovenský slovník 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart  

Učebnica 
Slovník 
Odborný text 
Grafické 
pomôcky 

Internet  
Časopisy 
CD-ROM 
DVD 
Videokazety 
 

 
Mestá a miesta 

Ruský jazyk :Vstreči s Rosiej,pre   
4.ročník stredných škôl E.Kollárová, 
Ľ.B.Trušinová 
Ruština: 
E.Dekanová,E.Ondrečejková 
Rusko – slovenský slovník 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 

Učebnica 
Slovník 
Odborný text 
Grafické 
pomôcky 

Internet  
Časopisy 
CD-ROM 
DVD 
Videokazety 

 
Vzory a ideály 

Ruský jazyk :Vstreči s Rosiej,pre   
4..ročník stredných škôl 
E.Kollárová, Ľ.B.Trušinová 
Ruština: 
E.Dekanová,E.Ondrečejková 
Rusko – slovenský slovník 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart  

Učebnica 
Slovník 
Odborný text 
Grafické 
pomôcky 

Internet  
Časopisy 
CD-ROM 
DVD 
Videokazety 
 

 
Krajina, ktorej jazyk 
sa učím 

Ruský jazyk :Vstreči s Rosiej,pre   
4.ročník stredných škôl E.Kollárová, 
Ľ.B.Trušinová 
Ruština: 
E.Dekanová,E.Ondrečejková 
Rusko – slovenský slovník 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart  

Učebnica 
Slovník 
Odborný text 
Grafické 
pomôcky 

Internet  
Časopisy 
CD-ROM 
DVD 
Videokazety 
 

 
Slovensko- moja 
vlasť 

Ruský jazyk :Vstreči s Rosiej,pre   
4.ročník stredných škôl E.Kollárová, 
Ľ.B.Trušinová 
Ruština: 
E.Dekanová,E.Ondrečejková 
Rusko – slovenský slovník 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart  

Učebnica 
Slovník 
Odborný text 
Grafické 
pomôcky 

Internet  
Časopisy 
CD-ROM 
DVD 
Videokazety 
 

 
Kniha-priateľ 
človeka 

 
 

Ruský jazyk :Vstreči s Rosiej,pre   
4.ročník stredných škôl E.Kollárová, 
Ľ.B.Trušinová 
Ruština: 
E.Dekanová,E.Ondrečejková 
Rusko – slovenský slovník 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 

Učebnica 
Slovník 
Odborný text 
Grafické 
pomôcky 

Internet  
Časopisy 
CD-ROM 
DVD 
Videokazety 
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ROČNÍK: DRUHÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   RUSKÝ JAZYK 3 hodiny týždenne, spolu 90 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Bývanie 9   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Bývanie v meste                       
Bývanie na vidieku                        
Moja izba                             
Gramatika – slovné druhy 
Práca s testom                          
Opis vizuálneho obrázku 

1                     
1                     
1                 
2                    
2                    
2 

 
Občianska náuka 
 
Geografia 
 
 

Opísať krátko svoj byt, dom, 
jednotlivých členov rodiny, ich 
prácu, záujmy . 
Poznať slovné druhy. 
Pracovať s testom. 
Opísať vizuálny obrázok. 

Vie opísať svoje bývanie. 
Vie skloňovať podstatné mená 
a používať jednotlivé tvary vo 
vetách. Ovláda slovné druhy. 
Pracuje s testom. 
Popíše vizuálny obrázok. 

Písomné skúšanie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Didaktický test 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Mládež a jej svet 9   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Dnešná mládež – opis 
Generačné problémy     
Gramatika – podst. mená                                  
Práca s testom                          
Opis vizuálneho obrázku 

1                  
1                   
3                  
2                
2 

  
Estetická výchova 
 
Občianska náuka 

 
Popísať dnešnú mládež a jej 
problémy. 
Určovať podstatné mená vo 
vete. Pracovať s testom. 
Opísať vizuálny obrázok. 

 
Popísal  problémy dnešnej 
mládeže. 
Určil podstatné mená vo vete. 
Pracoval s testom. 
Opísal vizuálny obrázok. 

Písomné skúšanie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Didaktický test 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Stravovanie      9   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Národná kuchyňa               
Špeciality krajiny                   
Gramatika – prídavné mená       
Opis obrázku                            
Práca s testom 

1                   
2                 
2                 
2                  
2 

 
Telesná výchova 
 
Biológia 

 
Vedieť vymenovať jednotlivé 
druhy tradičných jedál krajiny. 
Vedieť určiť prídavné mená vo 
vete, Opísať obrázok na danú 
tému. Pracovať s testom. 

Ovláda skloňovanie prídavných 
mien a vie ich správne tvary 
použiť vo vetách.  
Opísal obrázok na danú tému. 
Pracoval s testom.. 

Písomné skúšanie 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

Voľný čas 
9  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Moje záľuby a voľný čas                
Mimoškolské aktivity       
Gramatika -stupňovanie       
prídavných mien                       
Opis obrázku                        
Práca s testom 

2                  
2                   
2 

1                 
2 

 
Geografia 

 
Popísať bežný voľný deň 
a mimoškolské aktivity. 
Stupňovať prídavné mená. 
Opísať obrázok. 

 
Vie vymenovať školské krúžky. 
Popísal bežný voľný deň 
a mimoškolské aktivity. 
Stupňuje prídavné mená. 
Popíše obrázok. 

Písomné skúšanie 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Skupinová práca 

Didaktický test 

Ústne odpovede 

Multikultúrna 
spoločnosť 

9  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 
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Sviatky na Slovensku                        
Sviatky v Rusku               
Gramatika                                   
Opis obrázku                                      
1. Školská úloha 
Oprava školskej úlohy. 

2                  
3                  
1                  
1              
1                   
1 

 
Dejepis 
Geografia 
 
 

 
Opísať sviatky krajiny, ktorej 
jazyk sa učí. Opísať svoj 
najkrajší sviatok. 
Opísať obrázok.  
Napísať školskú úlohu, 
Opraviť školskú úlohu. 

 
Opísal sviatky krajiny, ktorej 
jazyk sa učí. Opísal svoj 
najkrajší sviatok. 
Opísal obrázok.  
Napísal školskú úlohu, 
Opravil školskú úlohu. 

Písomné skúšanie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Didaktický test 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Mestá a miesta 
9  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Moje rodisko – opis                     
Kúpele, hrady, jaskyne          
Práca s testom             
Gramatika                               
Opis situácie 

2                   
2                   
2                 
2                
1 

Geografia 

Ekonómia 

Opísať svoje rodisko. 
Vymenovať kultúrne pamiatky 
na Slovensku a v Rusku. 
Pracovať s testom. 
Popísať danú situáciu. 

Opísal svoje rodisko. 
Vymenoval kultúrne pamiatky 
na Slovensku a v Rusku. 
Pracoval s testom. Popísal 
danú situáciu 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 

 

Didaktický test 

Ústne odpovede 
Neštandardizovaný 
didaktický test 

Vzory a ideály 
9  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Človek, ktorého si vážim    
Životné vzory                                 
Práca s testom                      
Opis obrázku                             
Popis danej situácie 

2                      
2                    
2                   
2                  
1    

Občianska náuka Opísať svoj vzor, človeka, 
ktorého si váži. 
Pracovať s testom. 
Opísať obrázok.                           
Popísať danú situáciu. 

Opísal svoj vzor, človeka, 
ktorého si váži. 
Pracoval s testom.                          
Opísal obrázok.                           
Popísal danú situáciu. 

Samostatná práca.  

Krajina, ktorej jazyk sa 
učím 

9  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Charakteristika krajiny    
Moskva                                       
Sankt – Peterburg                            
Opis obrázku                           
2.školská úloha                               
Oprava školskej úlohy 

2                   
2                   
2                  
1                   
1                 
1 

Geografia 

Dejepis 
 
 
 

 

Opísať krajinu  a jej hlavné 
mesto.                                       
Opísať Sankt-Peterburg.                                   
Popísať obrázok. Napísať 
školskú úlohu. Opraviť školskú 
úlohu. 

Opísal krajinu  a jej hlavné 
mesto.                                       
Opísal Sankt-Peterburg.                                   
Popísal obrázok. Napísal 
školskú úlohu. Opravil školskú 
úlohu.. 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 

Didaktický test 

Ústne odpovede 

 

Slovensko, moja vlasť 
9  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Charakteristika krajiny 
Bratislava                                 
Kultúrne pamiatky na 
Slovensku                           
Prírodné krásy na Slovensku      
Opis obrázku 

2                     
2                   
2 

2                 
1 

 

Občianska náuka 

Geografia 

Dejepis 

Charakterizovať Slovensko ako 
svoju krajinu, jej hlavné mesto. 
Popísať kultúrne  a prírodné 
pamiatky na Slovensku. 
Opísať daný obrázok. 
 

Charakterizoval Slovensko ako 
svoju krajinu, jej hlavné mesto. 
Popísal kultúrne  a prírodné 
pamiatky na Slovensku.       
Opísal daný obrázok 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Didaktický test 

Ústne odpovede 

 

Kniha , priateľ človeka 
9  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 
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 Význam knihy                                      
Charakteristika knihy                  
Rozbor diela                                
Opis obrázku                           
Popis situácie 

1                     
2                     
2                   
2                
2 

Dejepis 

Geografia, Literatúra 

Popísať jednotlivé druhy                 
kníh.                                           
Urobiť rozbor prečítaného 
diela. Opísať obrázok.          
Popísať danú situáciu. 

 Popísal jednotlivé druhy                 
kníh.                                           
Urobil rozbor prečítaného 
diela. Opísal obrázok.          
Popísal danú situáciu. 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Didaktický test 

Ústne odpovede 
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Hodnotenie predmetu ruský jazyk: 

Hodnotenie a klasifikácia vo vyučovaných cudzích jazykoch je založená na hodnotení základných 
všeobecných, sociolingvistických a komunikačných kompetencií, ktoré vychádzajú z cieľových 
požiadaviek na výučbu cudzích jazykov, Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky 
(SERR), vzdelávacích štandardov ŠVP pre cudzie jazyky ako aj ŠkVP. 
 
Predmetom hodnotenia a klasifikácie v cudzích jazykoch sú nasledovné zručnosti: 

- čítanie s porozumením 
- písanie 
- počúvanie s porozumením 
- samostatný ústny prejav a interakcia v rozhovoroch 

Základným všeobecnými kritériami pri hodnotení sú: 
- obsahová primeranosť 
- výber jazykových prostriedkov a slovnej zásoby 
- plynulosť vyjadrovania 
- gramatická presnosť 
- celková správnosť a štruktúra odpovede  

Pri hodnotení sa používajú nasledovné metódy hodnotenia: 
- známka podľa klasifikačnej stupnice – na priebežné a záverečné hodnotenie preukázaných 

vedomostí a zručností, klasifikačná stupnica 1-5 
- ústne hodnotenie – na priebežné informatívne hodnotenie a motiváciu žiakov, vyjadrené 

prostredníctvom kladného a záporného ohodnotenia   
príklady kladného ohodnotenia- vynikajúco, výborne, veľmi dobre, dobre 
príklady záporného ohodnotenia- dnes sa Ti to nepodarilo, nabudúce sa musíš snažiť viac 

Hodnotenie žiaka zahŕňa písomné, ústne a interaktívne formy overovania vedomostí 
a zručností. 
Vyučujúci dbá počas polrokov na pravidelnosť v hodnotení u každého žiaka s ohľadom na jeho 
konkrétny pokrok, kombinuje slovné hodnotenie s hodnotením známkou pri rešpektovaní 
individuálnej osobitosti žiaka.   
Písomné formy – test po tematickom celku, 
                           – bleskovka zo slovnej zásoby a preberaných gramatických javov         
                              na priebežné  zisťovanie úrovne zvládnutia učiva, 
                           – školská písomná práca 
Test po tematickom celku 
Žiak musí byť oboznámený vopred s termínom písania testu. Čas písania testu cca 35-40min. 
Výsledky testu musia byť oznámené žiakovi do 7 dní. 
Jednotlivé testované položky sú bodované, vyhodnotené na základe percentuálneho prepočtu 
a známkované podľa nasledovnej stupnice: 
100% - 90% = 1 
  89% - 76% = 2 
  75% - 50% = 3 
  49% - 26% = 4 
  25% -   0% = 5 
Bleskovka 
Je zameraná na priebežnú kontrolu zvládania učiva a pripravenosti na vyučovanie a nemusí byť 
vopred oznamovaná. Čas trvania bleskovky je 10-15min. jednotlivé úlohy sú bodované a hodnotené 
známkou podľa nasledovnej stupnice: 
100% - 90% = 1 
  89% - 76% = 2 
  75% - 50% = 3 
  49% - 26% = 4 
  25% -   0% = 5 
Školská písomná práca 
Je zameraná na kontrolu zručností a schopností vyjadrovať a formulovať svoje myšlienky pocity 
a názory k určitej téme písomnou formou. Žiak musí byť oboznámený s témou a termínom písania 
školskej práce min.1týždeň vopred. Čas na prípravu 45 min na písanie 45 min. Počas školského roka 
žiak 4- ročného študijného odboru a 2- ročného nadstavbového štúdia napíše dve školské písomné 
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práce v prípade 1.cudzieho jazyka, žiak 3 ročného učebného odboru a žiak 4 ročného študijného 
odboru v prípade 2. cudzieho jazyka 1 školskú písomnú prácu.  
 
Školská písomná práca je ohodnotená známkou podľa kritérií súvisiacich s písomným prejavom 
nasledovne:   
 
1. Splnenie zadania - písomný prejav študenta zodpovedá z obsahovej stránky zadaniu úlohy. 
Neobsahuje časti, ktoré nesúvisia s témou a zadaním. 
 
2. Organizácia textu - písomný prejav študenta je zostavený správne. Je členený do odsekov, ktoré 
logicky nadväzujú. Študent dodržiava štruktúru textu z hľadiska úradného (formálneho) a hovorového 
štýlu (neformálneho). 
 
3. Slovná zásoba - Študent využíva široký rozsah slovnej zásoby týkajúcej sa zadania. Používa 
synonymá, antonymá, prirovnania a slovné spojenia. Použité slová sú pravopisne správne. 
 
4. Gramatické štruktúry - Študent ovláda gramatické štruktúry a rozlišuje používanie slovesných 
časov s ohľadom na dané zadanie, slohový útvar a . Pravopis použitých jazykových prostriedkov je 
správny. 
 
V písomnom prejave pre hodnotenie je požadovaný počet slov podľa odboru a rokov štúdia 
nasledovne: 
 
1.CUDZÍ  JAZYK 

Ročník 
štúdia 

 
Polrok 
 

 
Študijný odbor 

 
Učebný odbor 

 
Nadstavbové štúdium 

I 1 80 - 100 50 - 70 - 

 2 100 - 120 60 -80 - 

II 1 110 - 130 70 – 90 - 

 2 120 - 140 80 - 100 - 

III 1 130 - 150 90 – 110 - 

 2 140 - 160 100 - 120 - 

IV 1 150 - 170 - - 

 2 160 - 180 - - 

I 1 - - 120 – 140 

 2 - - 130 – 150 

II 1 - - 140 – 160 

 2 - - 160 - 180 

 
2. CUDZÍ  JAZYK 
 

Ročník 
štúdia 

 
Polrok 
 

 
Študijný odbor 

 
Učebný odbor 

 
Nadstavbové štúdium 

I 1 50 - 70 - - 

 2 60 - 80 - - 

II 1 70 – 90 - - 

 2 80 – 100 - - 

III 1 90 – 110 - - 

 2 100 – 120 - - 

IV 1 110 – 130 - - 
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 2 120 – 140 - - 

 
                                          
Ústne formy – rozhovor, situačný rozhovor,                
                      - opis obrázka, 
                      - aktivita a schopnosť komunikácie na vyučovaní, 
                      - zapájanie sa do predmetových súťaží, 
 
Pri ústnej odpovedi sa hodnotí vhodnosť jazykových prostriedkov, ich obsahová primeranosť, 
bohatosť slovnej zásoby, plynulosť rečového prejavu, gramatická správnosť, výslovnosť ako aj 
schopnosť adekvátne  reagovať v diskusii. 
Žiak je ohodnotený známkou, ktorá mu je ihneď oznámená a zdôvodnená 

 
 
Kritériá hodnotenia ústneho prejavu: 

1. Plynulosť - študent vie rozprávať po anglicky plynulo, bez neprimeraného prerušovania prejavu pre 
nedostatok vhodnej slovnej zásoby a jazykových prostriedkov. Myšlienky logicky  
na seba nadväzujú. 
2. Správnosť - študent používa vhodné výrazové prostriedky správne s ohľadom na adresáta, obsah 
prejavu a formálny a neformálny štýl. Výslovnosť nenarušuje zrozumiteľnosť prejavu. Prejav po 
obsahovej stránke zodpovedá úlohe. 
3. Slovná zásoba - študent má dostatočný rozsah slovnej zásoby. Využíva synonymá, opozitá, 
frazeologizmy. Zbytočne neopakuje rovnaké slová. 
4. Gramatické štruktúry - študent používa gramatické štruktúry a iné jazykové prostriedky v súlade 
s obsahom prejavu. Vetná stavba je pestrá (jednoduché vety i súvetia). Na základe logického 
myslenia správne používa  spojky a spájacie výrazy. 
Interaktívne formy – projektová práca, 
                                  - schopnosť uplatňovať získané vedomosti a zručnosti pri riešení    
                                    konkrétnych úloh, 
Projektová práca môže mať rôzne formy v závislosti od odboru štúdia ( ppt, poster, model).  
Pri zvolenej forme spracovania hodnotíme nasledovné oblasti: 

- použitú slovnú zásobu 
- lingvistickú správnosť (morfológia, syntax, pravopis) 
- úprava (písomná, grafická) 
- kreativita spracovania 
- náročnosť na spracovanie 
- obsahová zreteľnosť vo vzťahu k spracovávanej téme 

Výsledkom hodnotenia je známka 
 
Žiak pripravenú prácu prezentuje pred kolektívom spolužiakov, pričom hodnotíme plynulosť 
jazykového prejavu, zrozumiteľnosť a celkovú kultúru vystupovania. Výsledkom hodnotenia je 
známka. 
Celkové hodnotenie projektovej práce je vyjadrené známkou za obe časti projektu cez lomítko, pričom 
prvá známka vyjadruje známku za formálne spracovanie a druhá známka vyjadruje známku za 
prezentáciu 
Schopnosť uplatňovať získané vedomosti a zručnosti pri riešení konkrétnych úloh je súčasťou 
záverečného hodnotenia v prípade, ak sa žiak aktívne zúčastňuje  na školských medzinárodných 
projektoch (napr. EUROSCOLA, Comenius, Leonardo, Visegrad Fund jazyková olympiáda a pod),  
pokiaľ jazykom používaným počas riešenia je vyučovaný cudzí jazyk, v ktorom sa žiak vzdeláva.    
 
Záverečné hodnotenie v predmete     

Hodnotenie predmetu vychádza z  Metodického pokynu č.8/2009–R zo 14. mája 2009 na 
hodnotenie a  klasifikáciu žiakov stredných škôl a z kritérií hodnotenia predmetu navrhnutých 
a schválených v príslušnej predmetovej komisii. 
(1) Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania 
cudzieho jazyka reaguje na podnet, rozumie hlavnej myšlienke vypočutého alebo prečítaného textu. 
Dokáže zachytiť logickú štruktúru textu a vyhľadať v ňom špecifické a detailné informácie. K splneniu 
úlohy pristupuje aktívne a tvorivo. Používa správne jazykové prostriedky a slovnú zásobu týkajúcu sa 
bežného života v dostatočnom rozsahu na to, aby mohol opísať nepredvídateľné situácie, vyjadriť 
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myšlienky či opísať problémy so značnou dávkou precíznosti. Vyjadruje sa plynulo a súvislo, jeho 
prejav je zrozumiteľný, výslovnosť a intonácia sú jasné. Žiak dokáže zrozumiteľne napísať súvislý 
prejav na témy z každodenného života, v ktorom vie vyjadriť svoje postoje, pocity a dojmy. Správne 
používa primerané lexikálne, gramatické, syntaktické a štylistické prostriedky vo formálnom 
a neformálnom prejave. Správne používa kompozičné postupy s ohľadom na obsah a adresáta 
písomného prejavu, ako aj s ohľadom na slohový útvar.                                                                       
Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania cudzieho 
jazyka reaguje na podnet a správne interpretuje zadanú úlohu, jeho odpoveď je celistvá a zámer 
výpovede jasný. V ústnom prejave reaguje na podnety v rôznych komunikačných situáciách takmer 
vždy jazykovo správne, používa primeranú slovnú zásobu. Vyjadruje sa väčšinou súvislo, vplyv 
materinského jazyka na intonáciu a výslovnosť neovplyvňuje zrozumiteľnosť prejavu. Žiak je aktívnym 
účastníkom komunikácie, obsah a kvalita prejavu (vrátane písomného) sú primerané téme. Ojedinelé 
gramatické chyby žiaka neovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu.                                                          
Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka reaguje 
na podnet, jeho prejav je zväčša súvislý a jasný. Používa zväčša téme primeranú slovnú zásobu. 
Plynulosť a zrozumiteľnosť prejavu sťažujú častejšie krátke prestávky spôsobené jazykovými 
nedostatkami, žiak je schopný reagovať na otázky a impulzy učiteľa. Vplyv materinského jazyka 
čiastočne sťažuje zrozumiteľnosť prejavu. Obsah je väčšinou primeraný, žiak potrebuje na udržanie 
rozhovoru miestami pomoc učiteľa. Slovná zásoba je čiastočne adekvátna danej téme, žiak používa aj 
nesprávne výrazy a chýbajúce výrazy dokáže len sporadicky opísať. Žiak dokáže prezentovať a do 
určitej miery aj obhájiť vlastné názory a stanovisko k odlišnému názoru. Gramatické chyby nesťažujú 
zrozumiteľnosť prejavu.                                                                                                                       
Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka 
interpretuje zadanú úlohu len s pomocou učiteľa, jeho prejav je zväčša nesúrodý a nesúvislý a zámer 
výpovede nie je celkom jasný. Má obmedzenú slovnú zásobu a často používa nesprávne jazykové 
prostriedky, čo značne sťažuje porozumenie. Závažné jazykové nedostatky narúšajú plynulosť 
a zrozumiteľnosť prejavu, žiak reaguje len krátkymi odpoveďami na otázky učiteľa. Chybná výslovnosť 
a intonácia značne ovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. Prejav je krátky, obsahovo len miestami 
primeraný, žiak vie čiastočne odpovedať na otázky učiteľa. Slovná zásoba je jednoduchá, ale stále 
primeraná zadanej téme, žiak častejšie používa nesprávne výrazy. Žiak dokáže pomenovať problémy, 
ale neposkytne návrhy riešenia. Časté gramatické chyby čiastočne ovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu.                         
Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka 
nie je schopný reagovať na podnet, svoje myšlienky nedokáže vyjadriť ani s pomocou učiteľa. Zlá 
výslovnosť a intonácia celkom narúšajú zrozumiteľnosť prejavu. Prejav je veľmi krátky, výpovede sú 
väčšinou nezrozumiteľné, žiak nevie odpovedať na otázky. Neadekvátna a chýbajúca slovná zásoba, 
ako aj množstvo gramatických chýb, bránia porozumeniu. Žiak nevie rozoznať základné aspekty, na 
ktoré má reagovať. 
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Názov predmetu Konverzácie v nemeckom jazyku2 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 56 vyučovacích 
hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov študijného odboru 6421 L spoločné stravovanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 
Ciele vyučovacieho predmetu cudzí jazyk vychádzajú z modelu všeobecných kompetencií a 
komunikačnej jazykovej kompetencie, ako ich uvádza Spoločný európsky referenčný rámce pre jazyky 
(ŠPÚ, 2006). Po absolvovaní vyučovania predmetu konverzácie v nemeckom jazyku by žiaci mali: 
 
 ● v receptívnych jazykových činnostiach (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením) 
a stratégiách dokázať ako poslucháči alebo čitatelia spracovať hovorený alebo napísaný text,  
 ● v produktívnych (ústny prejav, písomný prejav) a interaktívnych jazykových činnostiach 
(ústna interakcia, písomná interakcia) a stratégiách dokázať vytvárať ústny alebo písomný text,  
 ● získať jazykové i nejazykové poznatky potrebné na realizáciu komunikatívneho cieľa a 
osvojiť si informácie o živote v krajinách, ktorých jazyk sa učia 
 ● efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale sú 
nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností,  
 ● dokázať využívať komunikačnú kompetenciu, aby realizovali komunikačný zámer 
vymedzeným spôsobom,  
 ●  zvládať spoločenské dimenzie jazyka.  
 
 Vyučovanie cudzieho jazyka sa má podieľať na utváraní vlastností a schopností, ktoré si 
potrebné na úspešné zaradenie absolventa strednej odbornej školy 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.                                                                        

  

Kompetencie absolventa 

Absolvent uvedeného študijného odboru po absolvovaní vzdelávacieho programu disponuje týmito 
kompetenciami: 

 

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

Absolvent má: 
- logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 
- porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, 
  morálne zásady, vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje, 
- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti, 
- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností, 
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- vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia, 
- popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby, 
- definovať svoje ciele a prognózy, 
- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie. 

 
b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné 
technológie, komunikovať v materinskom a cudzom jazyku 
Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej na 
vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, sebazdokonaľovanie a zvyšovanie 
výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania 
a udržovania potrebnej základnej úrovne jazykových schopností, informačných a komunikačných 
zručností. Od žiaka sa vyžaduje efektívne využívať písaný a hovorený cudzí jazyk, disponovať s 
čitateľskou gramotnosťou a prehodnocovať základné zručnosti. 
 

Absolvent má: 
- vyjadrovať sa spoľahlivo v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 
- riešiť rôzne situácie, 
- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje, 
- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, 
- hodnotiť kriticky získané informácie, 
- formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy, 
- overovať a interpretovať získané údaje, 
- pracovať s elektronickou poštou, 
- pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami. 
 

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

Absolvent má: 
- prejaviť empatiu a sebareflexiu, 

- vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu, 
- motivovať pozitívne seba a druhých, 
- ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie), 
- stanoviť priority cieľov, 
- predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre ostatných členov 
tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť, 
- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje, 
- diskutovať konštruktívne, aktívne predkladať progresívne návrhy a pozorne počúvať druhých, 
- budovať a organizovať vyrovnanú a udržateľnú spoluprácu, 
- uzatvárať jasné dohody, 
- rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností, 
- analyzovať hranice problému, 
- identifikovať oblasť dohody a rozporu, 
- určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady 
  a zápory v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, kritériá pre voľbu konečného 
optimálneho riešenia, 
- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, 
- pracovať samostatne a riadiť práce v menšom kolektíve, určovať vážne nedostatky a kvality vo 
vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste, 
- predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy 
druhých, 
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- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, 
nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým. 

 

Všeobecné kompetencie  
Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú nevyhnutné pre 
rôzne činnosti, vrátane rečových zručností.  

Žiak po absolvovaní daného študijného odboru má dokázať: 
 

• vedome získať nové vedomosti a zručnosti,  
• opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,  
• uvedomovať si stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka,  
• opísať rôzne stratégie učenia sa s cieľom pochopiť ich a používať,  
• pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,  
• poznať a uvedomiť si spoločné a rozdielne črty medzi vlastnou a cieľovou jazykovou skupinou, 
• disponovať vedomosťami o spoločnosti a kultúre komunity, v ktorej sa cieľový jazyk používa / 

životné podmienky, kultúrne tradície, hodnoty a presvedčenia,spoločenské normy 
a presvedčenia /, 

• identifikovať rôzne stratégie, ktoré sú potrebné na kontakt s nositeľmi iných kultúr,   
• spoľahlivo plniť úlohu kultúrneho sprostredkovateľa medzi vlastnou a cudzou kultúrou, 
• cieľavedome sústrediť sa na prijímanie poskytovaných informácií, 
• osvojiť si jazyk na základe uplatnenia komparácie, kognitívnych procesov a činnostných aktivít, 
• využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu, 
• stanoviť si vlastné učebné ciele a spôsoby ich dosiahnutia, 
• dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným učivom, systematizovať 

ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,  
• kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho rozvoja,  
• udržať pozornosť pri prijímaní informácií, 
• pochopiť zámer zadanej úlohy,  
• účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách, 
• aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk,  
• byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.  

 

Odborné kompetencie 
Komunikačné jazykové kompetencie  
Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa používať konkrétne jazykové 
prostriedky v komunikácii.  
Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikatívne správanie, ktoré je 
primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí. Komunikatívne 
kompetencie zahŕňajú nasledovné zložky:  
 

Receptívne jazykové činnosti a stratégie: 
Žiak po absolvovaní daného študijného odboru má dokázať: 
 
     • porozumieť rečový prejav živý aj zo záznamu na známe aj menej známe témy, s ktorými sa 

stretáva v osobnom a spoločenskom živote, 
     • sledovať a pochopiť hlavné myšlienky v jazykovo zložitejších prejavoch / prednášky, prezentácie, 
diskusie / na konkrétne aj abstraktné témy v spisovnom jazyku, 
     • sledovať a porozumieť dlhšiemu, zložitejšiemu prejavu s argumentáciou za predpokladu, že téma 
je dostatočne známa, identifikovať názory a postoje hovoriaceho, 
     • prečítať dlhšie aj zložitejšie texty / novinové a iné správy, články, osobnú aj úradnú 
korešpondenciu / a pochopiť ich základný význam, zorientovať sa v ich obsahu, rozhodnúť sa, či má 
zmysel, aby sa nimi podrobnejšie zaoberal, 
     • porozumieť textom, v ktorých autori zaujímajú konkrétne postoje alebo názory, 
     • porozumieť dlhším návodom a inštrukciám za predpokladu, že ťažké úseky si môžu opakovane 
prečítať. 
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Produktívne jazykové činnosti a stratégie: 
Žiak po absolvovaní daného študijného odboru má dokázať: 
 

• jasne sa vyjadriť k rôznym témam, o ktoré sa zaujíma, rozvíjať svoje myšlienky a dopĺňať ich 
o argumenty a príklady, 

• systematicky rozvíjať opis a prezentáciu so zvýraznením hlavných myšlienok a uvedením 
podrobností, 

• argumentovať a svoju argumentáciu primerane rozvinúť ďalšími argumentmi a prípadnými 
podrobnosťami, 

• vysvetliť svoj názor na aktuálny problém, uviesť výhody a nevýhody rôznych postojov, 
• napísať jasný text na témy, ktoré ho zaujímajú, pričom dokáže syntetizovať 
   a vyhodnocovať informácie a argumenty z celého radu zdrojov, 
• podrobne opísať udalosti a zážitky, skutočné alebo vymyslené príbehy, 
• vyjadriť vzťah medzi myšlienkami v produkovanom texte pomocou vhodných konektorov, 
• dodržiavať formálne znaky daného žánru, 
• napísať referát na zadanú tému. 

 

Interaktívne jazykové činnosti a stratégie: 
Žiak po absolvovaní daného študijného odboru má dokázať: 

 
• zapojiť sa do konverzácie na väčšinu všeobecných tém, dokonca aj v hlučnom prostredí,  

• presne sa vyjadriť v diskusii a objasniť svoje myšlienky a názory a argumentačne ich zdôvodniť, 
• spoľahlivo porozumieť a konať podľa podrobných pokynov a inštrukcií, 
• jasne načrtnúť situáciu alebo problém, uvažovať o príčinách alebo následkoch a diskutovať 

o výhodách alebo nevýhodách rôznych riešení, 
• spoľahlivo získať a odovzdať podrobné informácie z viacerých zdrojov, 
• podrobne opísať, vysvetliť a argumentovať postupy rôznych činností, 
• vyžiadať si alebo poskytnúť písomné informácie na abstraktné aj konkrétne témy, pýtať sa na 

problémy alebo ich vysvetliť, 
• viesť osobnú a úradnú korešpondenciu, opisujúcu skúsenosti, pocity, postoje  a udalosti. 

 

Jazykové kompetencie: 
Žiak po absolvovaní daného študijného odboru má dokázať: 

• ovládať lexikálne jednotky v takom rozsahu, aby vedel opísať situácie a vysvetliť myšlienky 

alebo problémy, 
• ovládať lexikálne jednotky v takom rozsahu, aby mohol podať zrozumiteľný opis, 
• kompenzovať prípadné medzery v ovládaní lexikálnych jednotiek pomocou synoným a opisných 

vyjadrení, 
• dobre ovládať celý repertoár segmentálnych javov / výslovnosť všetkých hlások/foném / a pre 

správne pochopenie výpovede relevantne používať 
   suprasegmentálne javy / intonácia, slovný a vetný prízvuk /, 
• vytvoriť pravopisne a interpunkčne správny súvislý text, ktorý je zrozumiteľný, 
• v prípade potreby overiť správny pravopis zložitejších alebo menej známych výrazov v slovníku. 

 

Sociolingvistická kompetencia  
Žiak po absolvovaní daného študijného odboru má dokázať: 
 

• použiť širokú škálu jazykových prostriedkov rôznych funkčných štýlov relevantne danej situácii, 
• komunikovať s rodenými hovoriacimi a správať sa v súlade so spoločenskými a kultúrnymi 

konvenciami danej jazykovej komunity, 
• prispôsobiť svoj jazykový prejav situácii a príjemcovi výpovede, 
• použiť cieľu primerané jazykové prostriedky a ak si to situácia vyžaduje, dokázaťich 

preformulovať a adaptovať, 
• vyjadriť sa v logickom slede k rôznym témam a situáciám v ústnej a písomnej forme, pričom 

dokážu rozvinúť hlavné kompozičné zložky opisu a doložiť ich adekvátnymi podrobnosťami 
a príkladmi, 
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• účinne využívať rozličné spojovacie výrazy tak, aby vystihli vzťah medzi jednotlivými 
myšlienkami a v texte ich štandardne usporiadali a začlenili do odsekov.  

 

 

II. ROČNÍK 
Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky pri používaní a učení sa jazyka sa 
rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva nielen všeobecné kompetencie, ale aj celý rad 
komunikačných jazykových kompetencií, ktoré spolupôsobia v rozličných kontextoch a v rôznych 
podmienkach. Zapája sa do rečových činností, v rámci ktorých vytvára a prijíma texty vo vzťahu k 
témam z konkrétnych oblastí. Preto základným princípom jazykového vzdelávania na báze 
kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci sa:.  
 

• dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení 

   pomáhal cudzincom, ktorí sú na návšteve v jeho krajine,  
• dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí 
   hovoria iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity v jazyku, 
   ktorý si učiaci sa osvojuje,  
• viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne 
  dedičstvo.  

 
Jazyková kompetencia  
Učiaci sa na úrovni B1 má osvojené jazykové kompetencie na úrovni A2 a ďalej si ich rozvíja tak, aby 
dokázal používať:  
 

• slovnú zásobu vrátane frazeológie v rozsahu komunikačných situácií a 
   tematických okruhov (lexikálna kompetencia),  
• morfologické tvary a syntaktické modely (gramatická kompetencia),  
• slovotvorbu a funkcie gramatických javov (sémantická kompetencia),  
• zvukové a grafické prostriedky jazyka (fonologická kompetencia: ortoepická a 
   ortografická).  

 
Učiaci sa na úrovni B1 ovláda jazyk:  
 

• v takom rozsahu, aby sa dohovoril a vedel vyjadriť s použitím osvojenej 
   slovnej zásoby na vymedzené témy týkajúce sa bežného života, aj keď jeho 
   obmedzená slovná zásoba mu príležitostne spôsobuje ťažkosti s 
   formuláciou jeho výpovede, pričom používa opisné jazykové prostriedky,  
• v dostatočnom rozsahu na to, aby mohol opísať nepredvídateľné situácie, 
   vysvetliť hlavné body, myšlienky či problémy so značnou dávkou precíznosti 
   a vyjadriť myšlienky, ktoré sa týkajú aj abstraktných tém, ktoré sú uvedené v 
   učebných osnovách.  
 

Sociolingvistická kompetencia  
Učiaci sa na úrovni B1 má osvojené sociolingvistické kompetencie na úrovni A2 a ďalej si ich rozvíja 
tak, aby dokázal:  
 

• správne reagovať v rôznych bežných spoločenských komunikačných 
   situáciách,  
• dodržiavať konvencie slušnosti (vyjadrenie záujmu o druhého, výmena 
   názorov a informácií, vyjadrenie obdivu, srdečnosti, pohostinnosti; 
   vyjadrenie poľutovania, ospravedlnenia a vďaky; vyhýbanie sa priamym 
   príkazom),  
• používať základné bežné frazeologické spojenia, príslovia a porekadlá,  
• uvedomovať si rozdiely v rôznych formách prejavu (formálneho, 
   neformálneho).  

 
Učiaci sa dokáže uplatňovať širokú škálu jazykových funkcií, používajúc bežné prostriedky 
neutrálneho štýlu. Uvedomuje si konvencie slušnosti a podľa nich aj koná.  
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Pragmatická kompetencia  
Učiaci sa na úrovni B1 má osvojené pragmatické kompetencie na úrovni A2 a ďalej si ich rozvíja tak, 
aby sa dokázal vyjadriť:  
 

• v súlade s požadovanou stratégiou (zámer, téma, následnosť, príčina, kohézia, 
   koherencia, štýl, register, rétorika),  
• funkčne využíval jazykové prostriedky na získavanie informácií, vyjadrenie 
   postojov (súhlas, nesúhlas), modality (povinnosť, schopnosť), vôle (túžby, 
   zámery), emócií (radosť, uspokojenie, nevôľa, záujem, prekvapenie, strach), 
   etických zásad (ospravedlnenie, ľútosť, poľutovanie, súhlas, nesúhlas, 
   pozdravenie, žiadosť, odmietnutie),  
• pri interakcii (výmena informácií) alebo transmisii (sprostredkovanie informácií).  
 

Komunikačné zručnosti  
Komunikačné zručnosti nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú a dopĺňajú (ide o 
integrované zručnosti).  
 
1 Počúvanie s porozumením  
Učiaci sa rozumie krátkym jednoduchým monologickým, dialogickým a kombinovaným ústnym 
prejavom informatívneho charakteru s tematikou každodenného života, ktoré sú prednesené v 
štandardnom jazyku a primeranom hovorovom tempe reči.  
Učiaci sa na úrovni B1 má rozvinuté zručnosti na úrovni A2 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby dokázal 
porozumieť :  
 

• prejavu ako celku, téme a hlavnej myšlienke,  
• špecifické informácie a dokázal zachytiť logickú štruktúru textu, vedel rozlíšiť 
   podstatné informácie od nepodstatných, rozlíšiť hovoriacich,  
• jednoduchým rečovým prejavom informatívneho charakteru s tematikou každo 
   denného života (oznamy, inštrukcie, opisy, odkazy, pokyny, upozornenia, rady) 
   prednesenom v primeranom hovorovom tempe reči a v štandardnom jazyku,  
• autentické dialógy na bežné témy, napr. telefonický rozhovor, interview,  
• prejavy naratívneho charakteru, napr. zážitok, príbeh,  
• podstatné informácie v jednoduchých prednáškach, referátoch, diskusiách, ak 
   mu je tematika známa, a ak sú prednesené v primeranom hovorovom tempe 
   reči a v štandardnom jazyku,  
• základné informácie z rozhlasových a televíznych správ s tematikou 
   každodenného života, ktoré sú prednesené v primeranom tempe reči.  

 
2 Čítanie s porozumením  
Učiaci sa porozumie jednoduchým textom informatívneho a faktografického charakteru, primerane 
náročným textom s tematikou každodenného života a jednoduchším beletrizovaným textom.  
Učiaci sa na úrovni B1 má rozvinuté zručnosti na úrovni A2 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby 
dokázal:  
 

• získať informácie z jednoduchších textov,  
• po príprave čítať plynulo a nahlas texty, ktorých obsah, štýl a jazyk sú primerané 
   jazykovej úrovni a skúsenostiam učiacich sa,  
• vyhľadať špecifické a detailné informácie v rôznych textoch, rozlíšiť základné a 
   rozširujúce informácie v texte s jasnou logickou štruktúrou,  
• chápať logickú štruktúru jednoduchšieho textu na základe obsahu, ale aj 
   lexikálnych a gramatických prostriedkov,  
• odhadnúť význam neznámych slov v náročnejšom texte a pružne meniť 
   stratégie čítania podľa typu textu a účelu čítania,  
• rozumieť korešpondencii: úradnému a súkromnému listu, pohľadnici, telegramu, 
   e-mailu,  
• čítať a porozumieť rôzne texty informatívneho charakteru,  
• rozumieť jednoduchým textom z masovokomunikačných prostriedkov, v ktorých vie pochopiť 

hlavnú myšlienku,  
• porozumieť obsahu jednoduchšieho autentického textu.  
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3 Písomný prejav  
Učiaci sa na úrovni B1 dokáže napísať jednoduchý súvislý prejav na témy z každodenného života a 
dokáže vyjadriť svoje postoje, pocity a dojmy. Vie správne používať základné lexikálne, gramatické, 
syntaktické a štylistické prostriedky vo formálnom a neformálnom písomnom prejave. Správne 
používa kompozičné postupy s ohľadom na obsah a adresáta písomného prejavu, ako aj s ohľadom 
na slohový útvar.  
Učiaci sa na úrovni B1 má rozvinuté zručnosti na úrovni A2 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby dokázal 
zrozumiteľne, v súlade s pravopisnými normami a štylisticky vhodne:  
 

• napísať hlavné myšlienky alebo informácie z vypočutého alebo prečítaného textu,  
• zostaviť osnovu, konspekt, anotáciu textu,  
• napísať krátky oznam, správu, odkaz, ospravedlnenie,  
• jednoducho opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, udalosť,  
• napísať jednoduchší súkromný list,  
• napísať obsahovo a jazykovo jednoduchý úradný list: žiadosť, inzerát a odpoveď naň,  
• napísať jednoduchý životopis,  
• napísať príbeh, rozprávanie,  
• napísať krátky súvislý slohový útvar s vyjadrením vlastného názoru a pocitov.  
 

Odporúča sa napísať dve kontrolné slohové práce v ročníku / jednu za polrok /. 
Odporúča sa písať kontrolnú slohovú prácu na dvoch vyučovacích hodinách  
/ na prvej hodine si žiak pripraví koncept, na druhej hodine s ním pracuje a vy- 
pracuje čistopis /. V prvom ročníku by mal žiak napísať prácu v rozsahu 130 –  
150 slov. V druhom ročníku v rozsahu 160 – 180 slov. 

 
4 Ústny prejav  
Ústny prejav – dialóg  
Učiaci sa vie jazykovo správne a primerane reagovať v bežných životných situáciách. Dokáže 
bezprostredne nadviazať rozhovor na témy z každodenného života.  
Učiaci sa na úrovni B1 má rozvinuté zručnosti na úrovni A2 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby 
dokázal:  
 

• reagovať na podnety v rôznych komunikačných situáciách jazykovo správne, zrozumiteľne a 
primerane situácii,  

• začať, udržiavať a ukončiť rozhovor, 
• správne reagovať na partnerove repliky v prirodzených a simulovaných situáciách a v situačných 

dialógoch,  
• interpretovať a odovzdávať informácie.  

 
Ústny prejav – monológ  
Učiaci sa vie súvislo a s využitím jednoduchších jazykových prostriedkov hovoriť o svojich 
skúsenostiach, pocitoch, zážitkoch. Vie odôvodniť a vysvetliť svoj názor. Dokáže porozprávať 
jednoduchý príbeh a prerozprávať obsah prečítaného alebo vypočutého textu a vyjadriť svoj postoj.  
Učiaci sa na úrovni B1 má rozvinuté zručnosti na úrovni A2 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby 
dokázal:  
 

• vyjadrovať sa jazykovo správne, zrozumiteľne a primerane situácii k témam z bežného života,  
• opísať osoby, predmety, činnosti a udalosti,  
• opísať obrázky, mapy, jednoduchšie grafy, porovnať ich a vyjadriť svoj názor na ne,  
• interpretovať a odovzdávať informácie,  
• dokáže tvoriť jednoduché príbehy (na základe obrázkov alebo osnovy).  
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Prehľad spôsobilostí a funkcií komunikácie stanovených pre úrovne A1 až B2 
podľa SERR pre jazyky:  

Spôsobilosti  Funkcie  

 
1. Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou 
situáciou  
 

Upútať pozornosť  
Pozdraviť  
Odpovedať na pozdrav  
Rozlúčiť sa  
Poďakovať a vyjadriť svoje uznanie  

 
2. Vypočuť si a podať informácie  
 

Informovať sa  
Potvrdiť (trvať na niečom)  
Začleniť informáciu  
Odpovedať na žiadosť  

 
3. Vybrať si z ponúkaných možností  
 

Identifikovať  
Opísať  
Potvrdiť/Odmietnuť (vyjadriť nesúhlas)  
Opraviť (korigovať)  

 
 
4. Vyjadriť svoj názor  
 

Vyjadriť svoj názor  
Vyjadriť svoj súhlas  
Vyjadriť svoj nesúhlas  
Vyjadriť presvedčenie  
Vyjadriť vzdor  
Protestovať  
Vyjadriť stupeň istoty  

 
5. Vyjadriť svoju vôľu 
  

Vyjadriť svoje želania/túžby  
Vyjadriť svoje plány (blízke a budúce)  

 
6. Vyjadriť svoju schopnosť  
 

Vyjadriť vedomosti/poznatky/zistenia  
Vyjadriť neznalosť  
Vyjadriť svoju schopnosť vykonať nejakú 
činnosť  

 
 
7. Vnímať a prejavovať svoje city  
 

Vyjadriť radosť z niečoho, šťastie, uspokojenie  
Vyjadriť smútok, skľúčenosť  
Vyjadriť sympatie  
Vyjadriť fyzickú bolesť  
Utešiť, podporiť, dodať odvahu  

 
 
 
8. Vyjadriť očakávania a reagovať na ne  
 

Vyjadriť nádej  
Vyjadriť sklamanie  
Vyjadriť strach, znepokojenie, obavu  
Ubezpečiť  
Vyjadriť úľavu  
Vyjadriť spokojnosť  
Vyjadriť nespokojnosť, posťažovať si  
Zistiť spokojnosť/nespokojnosť niekoho s 
niekým/s niečím  

 
9. Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus  
 

Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo 
uznávam  
Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád  
Vybrať si z ponúkaných možností 
najobľúbenejšiu  

 
10. Reagovať vo vyhrotenej situácii  
 

Vyjadriť svoj hnev, zlú náladu  
Reagovať na hnev, na zlú náladu niekoho 
iného  
Urážať  
Nadávať  
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11. Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá alebo 
povinnosti 
Sľúbiť 
 

Vyjadriť príkaz/zákaz  
Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu  
Získať povolenie, súhlas  
Dať súhlas, povoliť niečo  
Odmietnuť  
Zakázať  
Vzoprieť sa proti zákazu/Spochybniť zákaz  
Vyhrážať sa  
 

 
12. Reagovať na nesplnenie pravidiel alebo 
povinností  
 

Obviniť, obviniť sa, priznať sa  
Ospravedlniť sa  
Odmietnuť obvinenie  
Vyčítať  

 
 
13. Reagovať na príbeh alebo udalosť  
 

Vyjadriť záujem o niečo  
Vyjadriť záujem o to, čo niekto rozpráva  
Vyjadriť prekvapenie  
Vyjadriť, že ma niekto/niečo neprekvapil/-lo  
Vyjadriť nezáujem  

 
 
 
14. Ponúknuť a reagovať na ponuku  
 

Žiadať od niekoho niečo  
Odpovedať na žiadosť  
Navrhnúť niekomu, aby niečo vykonal  
Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne niečo 
vykonali  
Ponúknuť pomoc (urobiť niečo namiesto 
niekoho iného)  
Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem  
Odpovedať na návrh niekoho iného  

 
15. Reagovať na niečo, čo sa má udiať v 
budúcnosti  
 

Varovať pred niekým/niečím  
Poradiť  
Dodať odvahu/Podporiť  
Adresovať niekomu svoje želanie  

 
 
16. Reagovať na niečo, čo sa udialo v minulosti  
 

Spomenúť si na niečo/niekoho  
Vyjadriť, že som na niečo/niekoho zabudol  
Pripomenúť  
Kondolovať  
Gratulovať  

 
 
17. Reagovať pri prvom stretnutí  
 

Predstaviť niekoho  
Predstaviť sa  
Reagovať na predstavenie niekoho  
Privítať  
Predniesť prípitok  

 
18. Korešpondovať  
 

Korešpondovať  
Začať list  
Ukončiť list  

 
19. Telefonovať 

 
 
 

 
Začať, udržiavať a ukončiť telefonický 
rozhovor  

 
 
20. Vymieňať si názory, komunikovať s niekým  
 

Začať rozhovor  
Ujať sa slova v rozhovore  
Vypýtať si slovo  
Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma prerušili  
Zabrániť niekomu v rozhovore  
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21. Vypracovať prezentáciu/prednášku  
 

Uviesť tému, hlavnú myšlienku (hlavné 
myšlienky)  
Oboznámiť s obsahom/osnovou  
Rozviesť tému a osnovu  
Prejsť z jedného bodu na iný  
Ukončiť svoj výklad  

 
 
22. Obohatiť / Doplniť štruktúrovanú 
prezentáciu/prednášku  
 

Podčiarknuť / dať do pozornosti  
Odbočiť od témy (digresia)  
Vrátiť sa k pôvodnej téme  
Uviesť príklad  
Citovať  
Parafrázovať  

 
 
23. Zúčastniť sa na diskusii / Argumentovať  
 

Navrhnúť novú tému / nové body diskusie  
Odmietnuť diskutovať na ponúkanú tému/bod 
diskusie  
Vrátiť sa k téme / k bodu diskusie  

 
24. Uistiť sa v rozhovore, že moje slová/môj 
výklad/môj argument boli pochopené 

 
 

Uistiť sa, že účastníci komunikácie pochopili 
moje vyjadrenia  
Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo bolo 
povedané  
Požiadať o pomoc pri vyjadrovaní ohľadom 
problematického slova/vyjadrenia/frázy  
Nahradiť zabudnuté/nepoznané slovo  
Hľadať slovo/vetu  
Opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru 

25. Porozprávať niečo Rozprávať príbeh 
Začať príbeh, historku, anekdotu 
Zhrnúť príbeh, historku 

 
 
SLOVNÁ ZÁSOBA  
Slovná zásoba je popri gramatike základným „stavebným materiálom“ pre tvorbu zmysluplných 
verbálnych výpovedí. Preto aj pri vyučovaní a učení sa cudzieho jazyka je potrebné venovať jej výberu 
a osvojovaniu si náležitú pozornosť. Požiadavky na osvojenie si slovnej zásoby sú založené na 
kritériách pre ovládanie cudzieho jazyka podľa úrovní (A1, A2, B1, B2) vymedzených v Spoločnom 
európskom referenčnom rámci pre jazyky. Slovná zásoba má istú tematickú príslušnosť, ktorá sa 
prirodzene vo viacerých prípadoch (najmä pri menej špecifickej, všeobecnej lexike) prelína.  
Žiak by mal zvládnuť slovnú zásobu stanovenú pre základné tematické okruhy (spolu 21 tém), ku 
ktorým boli pričlenené podtémy bližšie špecifikujúce základné témy, najmä podľa úrovní ovládania 
cudzieho jazyka. Je dôležité, aby žiak zvládol základnú slovnú zásobu (pre úroveň A1 a A2) a jej 
rozšírenie o tematicky a štylisticky špecifickejšiu lexiku (pre úroveň B1 a B2). Pri začleňovaní lexiky sa  
začína s výberom slovnej zásoby pre najnižšiu úroveň. Nižšia úroveň vždy tvorí základ pre navŕšenie 
lexiky na vyššej úrovni (až po úroveň B2).  

 
Témy pre komunikačné úrovne  
Zoznam tém pre komunikačné úrovne A1 až B2:  

 
Rodina a spoločnosť  
Osobné údaje  
Rodina - vzťahy v rodine  
Národnosť/štátna príslušnosť  
Tlačivá/dokumenty  
Vzťahy medzi ľuďmi  
Náboženstvo  
Domov a bývanie  
Môj dom/byt  
Zariadenie bytu  
Domov a jeho okolie  
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Bývanie v meste a na dedine  
Spoločnosť a životné prostredie  
Spoločnosť a jej životný štýl  
Ľudské telo, starostlivosť o zdravie  
Ľudské telo  
Fyzické charakteristiky  
Charakterové vlastnosti človeka  
Choroby a nehody  
Hygiena a starostlivosť o telo  
Zdravý spôsob života  
Nemocnica a klinika, lekáreň a lieky, poistenie  
Doprava a cestovanie  
Dopravné prostriedky  
Osobná doprava  
Príprava na cestu a cestovanie  
Turistika a cestovný ruch  
Problémy cestných, železničných a leteckých sietí  
Vzdelávanie a práca  
Škola a jej zariadenie  
Učebné predmety  
Pracovné činnosti a profesie  
Školský systém  
Celoživotné vzdelávanie  
Pracovné podmienky  
Človek a príroda  
Zvieratá/fauna  
Počasie  
Rastliny/flóra  
Klíma  
Človek a jeho životné prostredie  
Príroda okolo nás – ochrana životného prostredia  
Voľný čas a záľuby  
Záľuby  
Knihy a čítanie  
Rozhlas, televízia a internet  
Výstavy a veľtrhy  
Kultúra a jej vplyv na človeka  
Umenie a rozvoj osobnosti  
Stravovanie  
Stravovacie návyky  
Mäso a mäsové výrobky  
Zelenina a ovocie  
Nápoje  
Cestoviny a múčne výrobky  
Mliečne výrobky  
Stravovacie zariadenia  
Príprava jedál  
Kultúra stolovania  
Zdravá výživa  
Multikultúrna spoločnosť  
Cudzie jazyky Rodinné sviatky  
Cudzojazyčná komunikácia  
Štátne a cirkevné sviatky  
Zvyky a tradície v rôznych krajinách  
Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií  
Obliekanie a móda  
Základné druhy oblečenia  
Odevné doplnky  
Výber oblečenia na rôzne príležitosti  
Druhy a vzory odevných materiálov  
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Móda a jej trendy  
Šport  
Druhy športu: zimné a letné, individuálne a kolektívne  
Športové disciplíny  
Význam športu pre rozvoj osobnosti  
Nové trendy v športe  
Fair play športového zápolenia  
Obchod a služby  
Nákupné zariadenia  
Pošta a telekomunikácie  
Druhy a spôsoby nákupu a platenia  
Hotely a hotelové služby  
Centrá krásy a zdravia  
(kaderníctva, fitnes, ...)  
Kultúra nakupovania a služieb  
Krajiny, mestá a miesta  
Krajiny a svetadiely  
Moja krajina a moje mesto  
Geografický opis krajiny  
Kultúrne a historické pamiatky krajín a miest  
Kultúra a umenie  
Druhy umenia  
Kultúra a jej formy  
Umenie – spoločnosť – kultúra  
Človek a spoločnosť; komunikácia  
Jazyk ako dorozumievací prostriedok  
Formy komunikácie  
Kultúra komunikácie   
Mládež a jej svet  
Aktivity mládeže  
Vzťahy medzi rovesníkmi Generačné vzťahy  
Predstavy mládeže o svete  
Zamestnanie  
Pracovné pomery a kariéra  
Platové ohodnotenie  
Nezamestnanosť  
Veda a technika v službách ľudstva  
Technické vynálezy  
Vedecký pokrok  
Vzory a ideály  
Človek, jeho vzory a ideály  
Pozitívne a negatívne vzory  
Slovensko  
Geografické údaje  
História  
Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície  
Krajina, ktorej jazyk sa učím 
Geografické údaje 
História 

 

Prierezové témy 
Vo vyučovaní predmetu nemecký jazyk sa budú využívať aj nasledujúce  prierezové témy: 
 
Osobnostný a sociálny rozvoj – témy: Rodina a príbuzní, Vzdelávanie a práca, Človek 
a spoločnosť, Vzory a idoly, pri práci so slovnou zásobou a s  literárnym textom  
Environmentálna výchova -  témy: Človek a príroda, Bývanie, Doprava a cestovanie, Veda a 
technika 
Mediálna výchova - téma: Masmédiá, publicistický štýl / novinové články / 
Multikultúrna výchova – témy: Multikultúrna spoločnosť, Slovensko, Nemecko,  
Ochrana života a zdravia – témy: Starostlivosť o zdravie, Stravovanie 
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Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – Prezentácie k jednotlivým témam 

 

Metódy a formy práce, učebné zdroje a hodnotenie predmetu 
Metódy, formy a prostriedky vyučovania cudzieho jazyka majú stimulovať rozvoj poznávacích, 
rečových a čitateľských  schopností žiakov, podporovať ich logické myslenie, samostatnosť 
a tvorivosť. Uprednostňujú sa  také stratégie vyučovania, pri ktorých má žiak možnosť spolupracovať 
a spolurozhodovať, učiteľ má zase povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším 
výkonom, podporovať jeho aktivity v oblasti zvýšeného záujmu v rámci študijného odboru. 
Na hodinách cudzieho jazyka sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 
Metódy: 
Slovné – rozprávanie / vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie, verbálna komunikácia formou 
otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov/, opisovanie, vysvetľovanie, výklad, diskusia  /vzájomná 
výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovaní za účelom riešenia daného problému /, 
písomné cvičenia, práca s učebnicou, práca s knihami a textovým materiálom / čítanie 
s porozumením, spracovanie textových informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, 
vyhľadávanie, triedenie, využívanie podstatných informácií a samostatné učenie prostredníctvom 
informačnej a komunikačnej techniky /, heuristický rozhovor, interpretácia textu, slovné hry 
Demonštračné – pozorovanie, predvádzanie, demonštrácia obrázkov, textov 
Motivačné – reprodukcia, motivačný rozhovor, stimulačné cvičenia, motivačná výzva, pochvala, 
povzbudenie, kritika 
Fixačné – pamäťová reprodukcia naučeného textu, zápisy prebraného učiva, frontálne písomné 
práce, čítanie s porozumením, opakovanie s využitím učebnice a inej literatúry, domáce úlohy 
Diagnostické – ústne a písomné preverovanie 
Aktivizujúce – diskusné metódy, hranie rolí / dramatizácia, inscenačné metódy - sociálne učenie 
v modelovo predvádzanej situácii, pri ktorej sú žiaci aktérmi danej situácie /, didaktické hry -  
sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti  
Metódy rozvoja kritického myslenia - sokratovská metóda, metóda kladenia otázok 
Metódy rozvoja tvorivého myslenia – problémové vyučovanie, metóda kontrolných otázok 
Metóda práce s audiovizuálnou technikou 

 
Formy: skupinová práca, samostatná práca, frontálna práca, práca vo dvojiciach, vlastná tvorba, 

exkurzia, atď. 

 
Učebné zdroje: 

Predstavujú zdroj informácií pre žiakov. Študenti sa učia z učebníc doplnených 
audiovizuálnymi pomôckami a množstvom ďalších doplnkových materiálov vrátane portfólií. Okrem 
toho používajú mapy, slovníky, internet, nemecké časopisy. 

 
Hodnotenie predmetu: 
           Hodnotenie a klasifikácia vo vyučovaných cudzích jazykoch je založená na hodnotení 
základných všeobecných, sociolingvistických a komunikačných kompetencií, ktoré vychádzajú z 
cieľových požiadaviek na výučbu cudzích jazykov, Spoločného európskeho referenčného rámca pre 
jazyky (SERR), vzdelávacích štandardov ŠVP pre cudzie jazyky ako aj ŠKVP. Výsledky klasifikácie 
musia byť v súlade s požiadavkami stanovenými v učebných osnovách a vo vzdelávacích 
štandardoch. Pri hodnotení sa používa klasifikačná stupnica 1 – 5. Hodnotia sa aj projekty. 

 
Predmetom hodnotenia a klasifikácie v cudzích jazykoch sú nasledovné zručnosti: 

- čítanie s porozumením 
- písanie 
- počúvanie s porozumením 
- samostatný ústny prejav a interakcia v rozhovoroch 

 

Hodnotí sa: 
a/ schopnosť žiaka získať, upraviť, spracovať, používať, prezentovať vedomosti, zručnosti 
a návyky v konkrétnej jazykovej situácii a to v ústnej  aj písomnej podobe 
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b/ obsahová kvalita a jazyková správnosť odpovede žiaka, t.j. rozsah slovnej zásoby, gramatická 
správnosť, štylistická pôsobivosť, stupeň rečovej pohotovosti 
 
Pri hodnotení sa používajú nasledovné metódy hodnotenia: 

- známka podľa klasifikačnej stupnice – na priebežné a záverečné hodnotenie preukázaných 
vedomostí a zručností, klasifikačná stupnica 1-5 

- ústne hodnotenie – na priebežné informatívne hodnotenie a motiváciu žiakov, vyjadrené 
prostredníctvom kladného a záporného ohodnotenia   
príklady kladného ohodnotenia- vynikajúco, výborne, veľmi dobre, dobre 
príklady záporného ohodnotenia- dnes sa Ti to nepodarilo, nabudúce sa musíš snažiť viac 

 
Hodnotenie žiaka zahŕňa písomné, ústne a interaktívne formy overovania vedomostí 
a zručností.  
Pri hodnotení má vyučujúci na zreteli jeho informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu. 
Vyučujúci dbá počas polrokov na pravidelnosť v hodnotení u každého žiaka s ohľadom na jeho 
konkrétny pokrok, kombinuje slovné hodnotenie s hodnotením známkou pri rešpektovaní 
individuálnej osobitosti žiaka.   
 
Za klasifikačné obdobie / I. a II. polrok /  je každý žiak hodnotený: 
 
● z písomnej odpovede - kontrolná slohová práca / 1 za polrok / 
                                         - diktát / podľa potreby resp. uváženia vyučujúceho / 
                                         - test po tematickom celku / TC / 
                                         - vypracovanie projektu a jeho prezentácia / 1 za polrok / 
                                         - krátke písomné práce tzv. bleskovky  
  
● z ústnej odpovede -    rozhovor, situačný dialóg, opis obrázka 
               
Učiteľ hodnotí aj: 
● domáce úlohy / podľa náročnosti /, cvičné práce, individuálne, skupinové práce pochvalou, prípadne 
známkou 
● aktivitu na hodinách 
● referáty, slohové práce a iné, ktoré sú robené dobrovoľne nad rámec obsahu učiva, účasť na 
súťažiach v rámci predmetu, schopnosť uplatňovať získané vedomosti a zručnosti pri riešení 
konkrétnych úloh, schopnosť komunikácie 
 
Klasifikačná stupnica hodnotenia 1 – 5:  

- využíva sa hodnotení ústneho a písomného prejavu počas školského roka 
      - pri záverečnom hodnotení v predmete / výsledná známka na konci klasifikačného obdobia nie je 
iba  aritmetickým priemerom známok / 

 
(13)Stupňom 1 – výborný  sa hodnotí: 

a/ žiak, ktorý sa vyjadruje spisovne správne a výstižne v ústnom aj v písomnom prejave 

b/ žiak, ktorý uplatňuje logickú nadväznosť, komunikatívnu funkčnosť slov, viet 

c/ žiak, ktorý číta plynule s porozumením, rozlišuje texty z hľadiska jazykových štýlov, interpretuje 

literárne a vecné texty 

d/ žiak, ktorý hodnotí a porovnáva umelecké texty 

e/ žiak, ktorý spája poznatky z jednotlivých jazykových rovín, štylistiky, teórie a dejín literatúry 

 

(14)Stupňom 2 – chválitebný sa hodnotí: 

a/ žiak, ktorý takmer vždy sa vyjadruje spisovne správne a výstižne v ústnom aj v písomnom prejave 

b/ žiak, ktorý  takmer vždy uplatňuje logickú nadväznosť, komunikatívnu funkčnosť slov, viet 
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c/ žiak, ktorý takmer vždy číta plynule s porozumením, rozlišuje texty z hľadiska jazykových štýlov, 

interpretuje literárne a vecné texty 

d/ žiak, ktorý takmer vždy hodnotí a porovnáva umelecké texty 

e/ žiak, ktorý takmer vždy spája poznatky z jednotlivých jazykových rovín, štylistiky, teórie a dejín 

literatúry 

 

(15)Stupňom 3 – dobrý sa hodnotí: 

a/ žiak, ktorý nie vždy sa vyjadruje spisovne správne a výstižne v ústnom aj v písomnom prejave 

b/ žiak, ktorý  nie vždy uplatňuje logickú nadväznosť, komunikatívnu funkčnosť slov, viet 

c/ žiak, ktorý nie vždy číta plynule s porozumením, rozlišuje texty z hľadiska jazykových štýlov, 

interpretuje literárne a vecné texty 

d/ žiak, ktorý nie vždy hodnotí a porovnáva umelecké texty 

e/ žiak, ktorý nie vždy spája poznatky z jednotlivých jazykových rovín, štylistiky, teórie a dejín literatúry 

 

(16)Stupňom 4 – dostatočný sa hodnotí: 

a/ žiak, ktorý sa vyjadruje čiastočne správne, má obmedzenú SZ, často používa nesprávne jazykové 

prostriedky v  ústnom aj v písomnom prejave 

b/ žiak, ktorý s pomocou učiteľa tvorí jednoduché druhy textov 

c/ žiak, ktorý čiastočne porušuje logickú nadväznosť, komunikatívnu funkčnosť slov, viet 

c/ žiak, ktorý číta pomaly, nesúvislo, s prestávkami 

d/ žiak, ktorý s pomocou učiteľa odpovedá na jednoduché otázky súvisiace s textom 

 

 (5)Stupňom 5 – nedostatočný sa hodnotí: 

a/ žiak, ktorý vo vyjadrovaní robí gramatické chyby, má obmedzenú SZ, často používa nesprávne 

jazykové prostriedky v  ústnom aj v písomnom prejave 

b/ žiak, ktorý iba s pomocou učiteľa tvorí jednoduché druhy textov 

c/ žiak, ktorý robí štylistické a gramatické chyby 

c/ žiak, ktorý číta pomaly, nesúvislo, s prestávkami a v textoch sa orientuje len s pomocou učiteľa 

d/ žiak, ktorý iba  s pomocou učiteľa odpovedá na jednoduché otázky súvisiace s textom 

Kritéria hodnotenia písomného prejavu: 
 
Hodnotenie diktátov 
  1 -   2 chyby       výborný / 1 / 
  3 -   5 chýb         chválitebný / 2 / 
  6 -   8 chýb         dobrý / 3 / 
  9 - 11 chýb         dostatočný / 4 / 
12 a viac chýb      nedostatočný / 5 /  
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Poznámky: 

 Ak sa rovnaká chyba v tom istom tvare slova vyskytuje viackrát, považuje sa za jednu chybu. 

 Všetky chyby majú rovnakú hodnotu. 

 Za chybu sa pokladá: - nesprávne rozdelené slovo na konci riadka - nečitateľné písmeno / slovo - 
vynechané alebo naviac napísané písmeno / slovo - nenapísané alebo nesprávne napísané 
interpunkčné znamienko za vetou 
 
Hodnotenie testov: 
Žiak musí byť oboznámený vopred s termínom písania testu. Doba písania testu trvá približne 25 až 
30 minút. Jednotlivé úlohy v testoch sa bodujú a následne percentuálne vyhodnocujú a známkujú. 
Výsledky testu musia byť oznámené do 7 dní. Pri hodnotení písomných prác sa používa bodovací 
systém. 
 
Študijné odbory: 
 
100 -   90 %                      z celkového počtu bodov za test              výborný /1/ 
  89 -   75 %                      z celkového počtu bodov za test              chválitebný /2/ 
  74 -   55 %                      z celkového počtu bodov za test              dobrý /3/ 
  54 -   40 %                      z celkového počtu bodov za test              dostatočný /4/  
  39 -     0 %                      z celkového počtu bodov za test              nedostatočný /5/ 
 
Učebné odbory: 
 
100 -   90 %                      z celkového počtu bodov za test              výborný /1/ 
  89 -   75 %                      z celkového počtu bodov za test              chválitebný /2/ 
  74 -   50 %                      z celkového počtu bodov za test              dobrý /3/ 
  49 -   30 %                      z celkového počtu bodov za test              dostatočný /4/  
  29 -     0 %                      z celkového počtu bodov za test              nedostatočný /5/ 
 
Bleskovky – zo slovnej zásoby a preberaných gramatických javov, sú zamerané na priebežnú 
kontrolu zvládania učiva a pripravenosti na vyučovanie a nemusia byť vopred oznamované. Doba 
trvania bleskovky je 10 až 15 minút. 
Jednotlivé úlohy sú bodované a hodnotené známkou / stupnica hodnotenia je tá istá ako pri testoch / 
 
Školská písomná práca 
Je zameraná na kontrolu zručností a schopností vyjadrovať a formulovať svoje myšlienky pocity 
a názory k určitej téme písomnou formou. Žiak musí byť oboznámený s témou a termínom písania 
školskej práce min.1 týždeň vopred. Čas na prípravu 45 min na písanie 45 min. Počas školského roka 
žiak 4- ročného študijného odboru a 2- ročného nadstavbového štúdia napíše dve školské písomné 
práce v prípade 1. cudzieho jazyka, žiak 3 - ročného učebného odboru a žiak 4 -ročného študijného 
odboru v prípade 2. cudzieho jazyka 1 školskú písomnú prácu.  
Školská písomná práca je ohodnotená známkou podľa kritérií súvisiacich s písomným prejavom 
nasledovne:   
 
1. Splnenie zadania - písomný prejav študenta zodpovedá z obsahovej stránky zadaniu úlohy. 
Neobsahuje časti, ktoré nesúvisia s témou a zadaním. 
 
2. Organizácia textu - písomný prejav študenta je zostavený správne. Je členený do odsekov, ktoré 
logicky nadväzujú. Študent dodržiava štruktúru textu z hľadiska úradného (formálneho) a hovorového 
štýlu (neformálneho). 
 
3. Slovná zásoba - Študent využíva široký rozsah slovnej zásoby týkajúcej sa zadania. Používa 
synonymá, antonymá, prirovnania a slovné spojenia. Použité slová sú pravopisne správne. 
 
4. Gramatické štruktúry - Študent ovláda gramatické štruktúry a rozlišuje používanie slovesných 
časov s ohľadom na dané zadanie, slohový útvar a . Pravopis použitých jazykových prostriedkov je 
správny. 
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V písomnom prejave pre hodnotenie je požadovaný počet slov podľa odboru a rokov štúdia 
nasledovne: 
 

1.CUDZÍ  JAZYK 
 

Ročník 
štúdia 

 
Polrok 
 

 
Študijný odbor 

 
Učebný odbor 

 
Nadstavbové štúdium 

I 1 80 - 100 50 - 70 - 

 2 100 - 120 60 -80 - 

II 1 110 - 130 70 – 90 - 

 2 120 - 140 80 - 100 - 

III 1 130 - 150 90 – 110 - 

 2 140 - 160 100 - 120 - 

IV 1 150 - 170 - - 

 2 160 - 180 - - 

I 1 - - 120 – 140 

 2 - - 130 – 150 

II 1 - - 140 – 160 

 2 - - 160 - 180 

 
 
 
 
 
 
 
2. CUDZÍ  JAZYK 
 

Ročník 
štúdia 

 
Polrok 
 

 
Študijný odbor 

 
Učebný odbor 

 
Nadstavbové štúdium 

I 1 50 - 70 - - 

 2 60 - 80 - - 

II 1 70 – 90 - - 

 2 80 – 100 - - 

III 1 90 – 110 - - 

 2 100 – 120 - - 

IV 1 110 – 130 - - 

 2 120 – 140 - - 

 

Kontrolná práca je hodnotená jednou známkou, zápis známky je slovný, v zátvorke číslicou (napr. 
výborný (1﴿ + podpis). 
 
Kritériá hodnotenia ústneho prejavu: 
 
Pri ústnej odpovedi sa hodnotí vhodnosť jazykových prostriedkov, ich obsahová primeranosť, 
bohatosť slovnej zásoby, plynulosť rečového prejavu, gramatická správnosť, výslovnosť ako aj 
schopnosť adekvátne  reagovať v diskusii. 
Žiak je ohodnotený známkou, ktorá mu je ihneď oznámená a zdôvodnená 
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1. Plynulosť - študent vie rozprávať po nemecky plynulo, bez neprimeraného prerušovania prejavu 
pre nedostatok vhodnej slovnej zásoby a jazykových prostriedkov. Myšlienky logicky na seba 
nadväzujú. 
2. Správnosť - študent používa vhodné výrazové prostriedky správne s ohľadom na adresáta, obsah 
prejavu a formálny a neformálny štýl. Výslovnosť nenarušuje zrozumiteľnosť prejavu. Prejav po 
obsahovej stránke zodpovedá úlohe. 
3. Slovná zásoba - študent má dostatočný rozsah slovnej zásoby. Využíva synonymá, opozitá, 
frazeologizmy. Zbytočne neopakuje rovnaké slová. 
4. Gramatické štruktúry - študent používa gramatické štruktúry a iné jazykové prostriedky v súlade 
s obsahom prejavu. Vetná stavba je pestrá (jednoduché vety i súvetia). Na základe logického 
myslenia správne používa  spojky a spájacie výrazy. 
Žiak je ihneď ohodnotený známkou / 1 – 5 /, ktorá je zdôvodnená. 
 
Interaktívne formy hodnotenia :  
 
- projektová práca / má rôzne formy v závislosti od odboru štúdia / poster, model,.../ 
- schopnosť uplatňovať získané vedomosti a zručnosti pri riešení konkrétnych úloh                                   
 
 

Projektová práca  
V projektovej práci sa hodnotia nasledujúce oblasti: 

slovná zásoba 

úprava ( písomná, grafická) 

kreativita spracovania 

vynaložené úsilie, náročnosť spracovania 

obsahová zreteľnosť vo vzťahu k spracovávanej téme 

lingvistická správnosť (morfológia, syntax, lexikológia, pravopis) 
 
Žiak pripravenú prácu prezentuje pred kolektívom spolužiakov, pričom hodnotíme plynulosť 
jazykového prejavu, zrozumiteľnosť a celkovú kultúru vystupovania. Výsledkom hodnotenia je 
známka. 
Celkové hodnotenie projektovej práce je vyjadrené známkou za obe časti projektu cez lomku, pričom 
prvá známka vyjadruje známku za formálne spracovanie a druhá známka vyjadruje známku za 
prezentáciu 

V prípade, že žiak nevypracuje projekt, je hodnotený známkou nedostatočný. 
 
Konverzácia v nemeckom jazyku: 
Pri ústnom hodnotení a klasifikácii žiakov sa vyučujúci nemeckého jazyka riadia  Metodickým 
pokynom č.8/2009-R zo 14.mája 2009 čl.7.  
Pri hodnotení sa používa klasifikačná stupnica 1 –5. 
 
Kritériá hodnotenia písomných a ústnych maturitných prác: 
 
Pri hodnotení písomných maturitných prác sa vyučujúci riadia pokynmi NÚCEMu. 
Pri hodnotení ústnych odpovedí na MS sa PMK riadi pokynmi Vyhlášky MŠ SR č.318. 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

Názov tematického 
celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 
Voľný čas, záľuby, životný štýl Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a obrazovým 
materiálom 
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Medziľudské vzťahy Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a obrazovým 
materiálom 
 

Veda a technika 
 
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a obrazovým 
materiálom 

 
Formy komunikácie 
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a obrazovým 
materiálom 
 

Masmédia 
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a obrazovým 
materiálom 
 

Mládež a jej svet  
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a obrazovým 
materiálom 
 

Stravovanie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a obrazovým 
materiálom 
 

Multikultúrna spoločnosť Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a obrazovým 
materiálom 
 

Mestá a miesta Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a obrazovým 
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materiálom 
 

Móda a oblečenie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a obrazovým 
materiálom 
 

Vzory a idoly Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a obrazovým 
materiálom 
 

Nemecky hovoriace krajiny Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a obrazovým 
materiálom 
 

Slovensko, moja vlasť Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a obrazovým 
materiálom 
 

Pomoc v domácnosti Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a obrazovým 
materiálom 
 

 

Učebné zdroje 

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

 

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie 
zdroje 
(internet, 
knižnica, ... 

Voľný čas, záľuby, 
životný štýl 

Kouřimská M., 
Kettnerová D.: Nemecká 
konverzácia a čítanie 
Horstmann G., Kaier A.: 
Maturitné témy 
v nemčine 
Olejárová A.: Nová 
maturita z nemčiny 

CD-prehrávač, 
Dataprojektor, 
Učebnice NEJ  
CD, PC 
  

Učebnica, 
pracovné listy 
Obrazový 
materiál 

časopisy 
internet 

Medziľudské vzťahy Kouřimská M., CD-prehrávač, Učebnica, časopisy 
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Kettnerová D.: Nemecká 
konverzácia a čítanie 
Horstmann G., Kaier A.: 
Maturitné témy 
v nemčine 
Olejárová A.: Nová 
maturita z nemčiny 

Dataprojektor, 
Učebnice NEJ  
CD, PC 
 

pracovné listy 
Obrazový 
materiál 

internet 

Veda a technika 
 
 

Kouřimská M., 
Kettnerová D.: Nemecká 
konverzácia a čítanie 
Horstmann G., Kaier A.: 
Maturitné témy 
v nemčine 
Olejárová A.: Nová 
maturita z nemčiny 

CD-prehrávač, 
Dataprojektor, 
Učebnice NEJ  
CD, PC 
 

Učebnica, 
pracovné listy 
Obrazový 
materiál 

časopisy 
internet 

 
Formy komunikácie 
 

Kouřimská M., 
Kettnerová D.: Nemecká 
konverzácia a čítanie 
Horstmann G., Kaier A.: 
Maturitné témy 
v nemčine 
Olejárová A.: Nová 
maturita z nemčiny 

CD-prehrávač, 
Dataprojektor, 
Učebnice NEJ  
CD, PC 
 

Učebnica, 
pracovné listy 
Obrazový 
materiál 
 

časopisy 
internet 

Masmédia 
 

Kouřimská M., 
Kettnerová D.: Nemecká 
konverzácia a čítanie 
Horstmann G., Kaier A.: 
Maturitné témy 
v nemčine 
Olejárová A.: Nová 
maturita z nemčiny 

CD-prehrávač, 
Dataprojektor, 
Učebnice NEJ  
CD, PC 
 

Učebnica, 
pracovné listy 
Obrazový 
materiál 

časopisy 
internet 

Mládež a jej svet  
 

Kouřimská M., 
Kettnerová D.: Nemecká 
konverzácia a čítanie 
Horstmann G., Kaier A.: 
Maturitné témy 
v nemčine 
Olejárová A.: Nová 
maturita z nemčiny 

CD-prehrávač, 
Dataprojektor, 
Učebnice NEJ  
CD, PC 
 

Učebnica, 
pracovné listy 
Obrázky 

časopisy 
internet 

Stravovanie Kouřimská M., 
Kettnerová D.: Nemecká 
konverzácia a čítanie 
Horstmann G., Kaier A.: 
Maturitné témy 
v nemčine 
Olejárová A.: Nová 
maturita z nemčiny 

CD-prehrávač, 
Dataprojektor, 
Učebnice NEJ  
CD, PC 
 

Učebnica, 
pracovné listy 
Obrazový 
materiál 

časopisy 
internet 

Multikultúrna  
spoločnosť 

Kouřimská M., 
Kettnerová D.: Nemecká 
konverzácia a čítanie 
Horstmann G., Kaier A.: 
Maturitné témy 
v nemčine 
Olejárová A.: Nová 
maturita z nemčiny 

CD-prehrávač, 
Dataprojektor, 
Učebnice NEJ  
CD, PC 
 

Učebnica, 
pracovné listy 
Obrazový 
materiál 
 

časopisy 
internet 
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Mestá a miesta Kouřimská M., 
Kettnerová D.: Nemecká 
konverzácia a čítanie 
Horstmann G., Kaier A.: 
Maturitné témy 
v nemčine 
Olejárová A.: Nová 
maturita z nemčiny 

CD-prehrávač, 
Dataprojektor, 
Učebnice NEJ  
CD, PC 
 

Učebnica, 
pracovné listy 
Obrazový 
materiál  

časopisy 
internet 

Móda a oblečenie Kouřimská M., 
Kettnerová D.: Nemecká 
konverzácia a čítanie 
Horstmann G., Kaier A.: 
Maturitné témy 
v nemčine 
Olejárová A.: Nová 
maturita z nemčiny 

CD-prehrávač, 
Dataprojektor, 
Učebnice NEJ  
CD, PC 
 

Učebnica, 
pracovné listy 
Obrazový 
materiál 

časopisy 
internet 

Vzory a idoly Kouřimská M., 
Kettnerová D.: Nemecká 
konverzácia a čítanie 
Horstmann G., Kaier A.: 
Maturitné témy 
v nemčine 
Olejárová A.: Nová 
maturita z nemčiny 

CD-prehrávač, 
Dataprojektor, 
Učebnice NEJ  
CD, PC 
 

Učebnica, 
pracovné listy 
Obrazový 
materiál 

časopisy 
internet 

Nemecky hovoriace 
krajiny 

Kouřimská M., 
Kettnerová D.: Nemecká 
konverzácia a čítanie 
Horstmann G., Kaier A.: 
Maturitné témy 
v nemčine 
Olejárová A.: Nová 
maturita z nemčiny 

CD-prehrávač, 
Dataprojektor, 
Učebnice NEJ  
CD, PC 
 

Učebnica, 
pracovné listy 
Obrazový 
materiál 
Mapa 

časopisy 
internet 

Slovensko, moja 
vlasť 

Kouřimská M., 
Kettnerová D.: Nemecká 
konverzácia a čítanie 
Horstmann G., Kaier A.: 
Maturitné témy 
v nemčine 
Olejárová A.: Nová 
maturita z nemčiny 

CD-prehrávač, 
Dataprojektor, 
Učebnice NEJ  
CD, PC 
 

Učebnica, 
pracovné listy 
Obrazový 
materiál 
Mapa 

časopisy 
internet 

Pomoc v 
domácnosti 

Kouřimská M., 
Kettnerová D.: Nemecká 
konverzácia a čítanie 
Horstmann G., Kaier A.: 
Maturitné témy 
v nemčine 
Olejárová A.: Nová 
maturita z nemčiny 

CD-prehrávač, 
Dataprojektor, 
Učebnice NEJ  
CD, PC 
 

Učebnica, 
pracovné listy 
Obrazový 
materiál 

časopisy 
internet 
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ROČNÍK: Druhý 
 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Konverzácie v nemeckom  jazyku 2 hodiny týždenne, spolu 56 vyučovacích hodín  

Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá 
hodnotenia 

vzdelávacích 
výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

    

Žiak má: 
 
Žiak: 

  

Voľný čas, záľuby, 
životný štýl 

● Popis obrázkov k danej 
téme 

● Práca s textom 

● Písomný prejav, slohová 
práca 

● Situačné dialógy, popisy 
obrázkov 

4 Slovenský jazyk 

Občianska náuka 

Geografia 

 Rozprávať na základe 
obrázkov o využívaní 
voľného času 

 Rozprávať o obľúbených 
voľnočasových aktivitách 

 Obohatiť slovnú zásobu, 
vybrať základné 
informácie z textu  

 Vyjadriť sa k téme na 
základe textu 

 Upevniť  písomný prejav 
 Upevniť  komunikačné 

schopnosti 
 Diskutovať k téme, 

argumentovať, vyjadriť 
vlastný názor, súhlas 
resp. nesúhlas, uviesť 
príklady 

 Rozprával na základe 
obrázkov o využívaní 
voľného času 

 Rozprával o obľúbených 
voľnočasových aktivitách 

 Obohatil si slovnú 
zásobu, vybral základné 
informácie z textu  

 Vyjadril sa k téme na 
základe textu 

 Upevnil písomný prejav 
 Upevnil  komunikačné 

schopnosti 
 Diskutoval k téme, 

argumentoval, vyjadril 
vlastný názor, súhlas 
resp. nesúhlas, uviedol 
príklady 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

Slohová práca 

Medziľudské vzťahy 

● Popis obrázkov, práca so 
slovnou zásobou k téme – 
vzťahy v rodine, v škole, 
susedské vzťahy 

● Priateľstvo a láska   

● Problémy v spoločnosti, 
negatívne javy a riešenie 
konfliktov 

 

5 

 

Slovenský jazyk 

Estetická výchova 

Etická výchova 

Multikultúrna výchova 

 

 Rozprávať na základe 
obrázkov o uvedených 
vzťahoch, uviesť  príklady 
z vlastného okolia, 
vyjadriť názor 

 Vyjadriť sa k danej 
problematike, zaujať 
stanovisko  

 Zaujať stanovisko 
k uvedeným 
spoločenským javom, 
diskutovať k daným 
témam 

 Viesť dialóg k danej téme 

 Rozprával na základe 
obrázkov o uvedených 
vzťahoch, uviedol 
príklady z vlastného 
okolia, vyjadril  názor 

 Vyjadril sa k danej 
problematike, zaujal 
stanovisko  

 Zaujal stanovisko 
k uvedeným 
spoločenským javom, 
diskutoval k daným 
témam 

 Viedol dialóg k danej 
téme 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 
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Veda a technika 

● Život kedysi a dnes – 
dialógy, porovnanie 

● Veda a technika 
v službách človeka 

● Naša domácnosť 

 

 
5 

Slovenský jazyk 

Dejepis 

Odborné predmety 

Environmentálna výchova 

 Pomenovať jednotlivé 
spotrebiče, rozprávať 
načo ich využívame, 
porovnať  ich a diskutovať 
k téme 

 Rozprávať o tom, ako 
využívame výdobytky 
vedy a techniky 

 Rozprávať o domácich 
prácach, aké prístroje 
a technické zariadenia pri 
nich využívame 

 Upevniť písomný prejav 

 Pomenoval jednotlivé 
spotrebiče, rozprával načo 
ich využívame, porovnal 
ich  a diskutoval k téme 

 Rozprával o tom, ako 
využívame výdobytky 
vedy a techniky 

 Rozprával o domácich 
prácach, o tom, aké 
prístroje a technické 
zariadenia pri nich 
využívame 

 Upevnil  písomný prejav 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne skupinové 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 
 

Ústne odpovede 

 
Písomná práca 
Slohová práca 

Formy komunikácie 

● Verbálna a neverbálna 
komunikácia 

● Komunikácia v rozličných 
situáciách – na verejnosti, 
v škole, v rodine, na ulici.... 

● Moderné formy 
komunikácie 

● Situačné úlohy k téme  

 

4 Slovenský jazyk 

Etická výchova 

Spoločenská komunikácia 

 

 

 

 Rozlíšiť používané formy 
komunikácie, uviesť 
príklady 

 Diskutovať k téme, 
vyjadriť vlastný názor  

 Rozprávať 
o najmodernejších 
formách komunikácie, 
uviesť ich výhody 
a nevýhody 

 Upevniť  komunikačné 
schopnosti 

 Rozlíšil používané formy 
komunikácie, uviedol 
príklady 

 Diskutoval k téme, vyjadril 
vlastný názor  

 Rozprával 
o najmodernejších 
formách komunikácie, 
uviedol ich výhody 
a nevýhody 

 Upevnil  komunikačné 
schopnosti 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Masmédia 

● Typy a úlohy 
masovokomunikačných 
prostriedkov – práca so 
schémou 

● Noviny a časopisy – 
obľúbené rubriky a články 

● Rozhlas a televízia – 
obľúbené vysielania 

● Prezentácie k téme 

 

5 Slovenský jazyk 

Etická výchova 

Mediálna výchova 

Tvorba projektu a prezentačné 
zručnosti 

 

 

 Rozprávať na základe 
schémy o jednotlivých 
prostriedkoch masovej 
komunikácie 

 Informovať o novinách a 
časopisoch 

 Informovať o známych 
elektronických médiách 

 Upevniť  písomný prejav 
 Pripraviť prezentáciu 

k danej téme 
 

 Rozprával na základe 
schémy o jednotlivých 
prostriedkoch masovej 
komunikácie 

 Informoval o novinách a 
časopisoch 

 Informoval o známych 
elektronických médiách 

 Upevnil   písomný prejav 
 Pripravil prezentáciu 

k danej téme 
 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne skupinové 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

Prezentácia 

 

Mládež a jej svet 5 Slovenský jazyk 

Občianska náuka 

 
 Diskutovať k téme, 

vyjadriť vlastný názor 

 
 Diskutoval k téme, 

vyjadril vlastný názor 

Ústne skupinové 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Slohová práca 
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● Dnešná mládež – výzor, 
móda, typické vlastnosti, 
záujmy – popis obrázkov 

● Postavenie mládeže 
v spoločnosti – možnosti 
vzdelávania, práce, 
bývania... 

● Problémy mladých ľudí, 
generačné problémy 

● Situačné úlohy 

 

 

 

 

Spoločenská komunikácia 

 

 Diskutovať k téme, zaujať 
stanovisko 

 Uviesť príklady, viesť 
dialóg k téme 

 Upevniť si komunikačné 
schopnosti 

 Popísať obrázky, obohatiť 
slovnú zásobu 

 

 Diskutoval k téme, zaujal 
stanovisko 

 Uviedol príklady, viedol  
dialóg k téme 

 Upevnil si komunikačné 
schopnosti 

 Popísal obrázky, obohatil 
slovnú zásobu 

 
 

Ústne individuálne 
skúšanie 

 

 

Stravovanie 

● Jedlá a nápoje – popis 
obrázkov, práca so slovnou 
zásobou 

● Možnosti stravovania, 
zvyky pri stravovaní 

● Národné kuchyne  

● Zdravá výživa 

 

4 Slovenský jazyk 

Geografia 

Odborné predmety 

Ochrana života a zdravia 

 

 

 Rozprávať na základe 
obrázkov o typických 
jedlách a nápojoch 

 Rozprávať o tom, kde 
všade je možné stravovať 
sa, porovnať jednotlivé 
zariadenia 

 Informovať o typických 
jedlách našej kuchyne, 
porovnať ju s inými 
kuchyňami 

 Diskutovať k uvedenej 
téme  

 Rozprával na základe 
obrázkov o typických 
jedlách a nápojoch 

 Rozprával o tom, kde 
všade je možné stravovať 
sa, porovnal jednotlivé 
zariadenia 

 Informoval o typických 
jedlách našej kuchyne, 
porovnal ju s inými 
kuchyňami 

 Diskutoval k uvedenej 
téme  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne skupinové 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

 

 

Ústne odpovede 

 

 

Multikultúrna spoločnosť 

● Zvyky a tradície v našom 
živote 

● Zbližovanie kultúr 

● Práca s textom 

● Popis obrázkov 

 

4 Slovenský jazyk 

Občianska náuka 

Multikultúrna výchova 

 

 

 

 

 Rozprávať o známych 
sviatkoch a zvykoch, 
uviesť príklady  

 Rozprávať o spolužití 
viacerých kultúr, 
diskutovať k téme 

 Triediť informácie z textu, 
doplniť údaje 

 Popísať obrázky, obohatiť 
slovnú zásobu 

 
 

 Rozprával o známych 
sviatkoch a zvykoch, 
uviedol príklady  

 Rozprával o spolužití 
viacerých kultúr, 
diskutoval k téme 

 Triedil informácie z textu, 
doplnil údaje 

 Popísal obrázky, obohatil 
slovnú zásobu 

 
 
 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 
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Mestá a miesta 

● Dôležité miesta v mojom 
živote, naše mesto 

● Turisticky zaujímavé 
miesta v našej krajine 

● Situačné úlohy k téme: 
Sprevádzanie turistov 

 

3 Slovenský jazyk 

Geografia 

 Rozprávať o svojom 
rodisku, bydlisku, mieste 
štúdia..... 

 Informovať o turisticky 
zaujímavých miestach 

 Upevniť si komunikačné 
schopnosti 

 Upevniť písomný prejav 
 
 
 

 Rozprával o svojom 
rodisku, bydlisku, mieste 
štúdia..... 

 Informoval o turisticky 
zaujímavých miestach 

 Upevnil si  komunikačné 
schopnosti 

 Upevnil písomný prejav 
 
 
 
 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Esej 

Móda a oblečenie 

● Popis obrázkov, práca so 
slovnou zásobou 

● Výber oblečenia- dialógy 
k téme, prezentácie 

● Situačné dialógy k téme – 
nakupovanie oblečenia 

 

4 Slovenský jazyk 

Estetická výchova 

Tvorba projektu a prezentačné 
zručnosti 

 

 

 

 Pomenovať jednotlivé 
kusy oblečenia na 
základe vizuálneho 
podnetu 

 Diskutovať k téme, 
vyjadriť vlastný názor, 
zaujať stanovisko – 
formou prezentácií 

 Viesť dialóg a upevniť si 
komunikačné schopnosti 

 

 Pomenoval jednotlivé 
kusy oblečenia na 
základe vizuálneho 
podnetu  

 Diskutoval k téme, 
vyjadril vlastný názor, 
zaujal stanovisko formou 
prezentácií 

 Viedol dialóg a upevnil si  
komunikačné schopnosti 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Prezentácia 

 

Vzory a idoly 

● Pozitívne a negatívne 
charakterové vlastnosti, 
ideálny človek 

● Človek, ktorého si cením  

● Skutoční a literárni 
hrdinovia 

 

4 Občianska náuka 

Osobnostný a sociálny rast 

 Rozprávať o kladných 
a záporných vlastnostiach 
človeka, uviesť príklady 

 Rozprávať o ľuďoch, 
ktorých si vážime, 
zdôvodniť svoj výber 

 Uviesť príklady 
 Upevniť písomný prejav 

 
 
 

 Rozprával o kladných 
a záporných 
vlastnostiach človeka, 
uviedol  príklady 

 Rozprával  o ľuďoch, 
ktorých si vážime, 
zdôvodnil svoj výber 

 Uviedol príklady 
 Upevnil písomný prejav 

 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Esej 
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Nemecky hovoriace 
krajiny 

● Práca s mapou  

● Známe mestá, historické 
pamiatky, prírodné krásy – 
práca s obrazovým 
materiálom 

 

3 

 

 

 

Geografia 

Multikultúrna výchova 

 Podať základné 
informácie o uvedených 
krajinách na základe 
mapy 

 Rozprávať o turisticky 
zaujímavých  mestách 
a miestach týchto krajín 

 Rozprávať na základe 
obrázkov o danej 
problematike 

 

 Podal základné 
informácie o uvedených 
krajinách na základe 
mapy 

 Rozprával o turisticky 
zaujímavých  mestách 
a miestach týchto krajín 

 Rozprával na základe 
obrázkov o danej 
problematike 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 

 

Slovensko 

● Poloha a obyvateľstvo, 
základné geografické údaje 
– práca s mapou 

● Turisticky zaujímavé 
miesta a mestá – práca 
s obrazovým materiálom 

● Zvyky a tradície v našej 
krajine 

  

3 Geografia 

Občianska náuka 

Multikultúrna výchova 

Tvorba projektu a prezentačné 
zručnosti 

 

 

 Charakterizovať 
Slovensko a podať 
základné geografické 
údaje 

 Rozprávať o známych   
mestách a historických 
pamiatkach   

 Diskutovať k téme 
 Rozprávať na základe 

obrázkov o danej 
problematike 

 
 

 Charakterizoval 
Slovensko a podal 
základné geografické 
údaje 

 Rozprával o známych   
mestách a historických 
pamiatkach   

 Diskutoval k téme 
 Rozprával na základe 

obrázkov o danej 
problematike 

 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Prezentácie 

 

Pomoc v domácnosti 

● Opis obrázkov k téme 

● Práce v domácnosti 

 

 

3 Odborné predmety 
 
 
 
 

 

 Popísať obrázky k téme 
 Rozprávať o domácich 

prácach, o tradičnom 
a modernom rozdelení 
domácich prác  

 Vyjadriť vlastný názor, 
argumentovať, odôvodniť 
niečo 

 Zaujať stanovisko 
 

 Popísal obrázky k téme 
 Rozprával o domácich 

prácach, o tradičnom 
a modernom rozdelení 
domácich prác  

 Vyjadril vlastný názor, 
argumentoval, niečo 
odôvodnil 

 Zaujal stanovisko 
 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Slohová práca 
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Názov predmetu Anglický jazyk1,2 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne 

Ročník  1.ročník – 3hod 
2.ročník – 3hod 

Kód a názov študijného odboru 6421 L spoločné stravovanie 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 
Vyučovací predmet anglický jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety a vzhľadom na široké 
využitie v súkromnej aj profesijnej oblasti života, či už pri ďalšom štúdiu, cestovaní, spoznávaní kultúr 
aj práci, sa dôraz pri vyučovaní  kladie na praktické využitie osvojených spôsobilostí a efektívnu 
komunikáciu, pričom komunikácia v cudzích jazykách a teda aj v anglickom jazyku, je podľa 
Európskeho referenčného rámca (SERR) založená na schopnosti porozumieť,  vyjadrovať myšlienky, 
pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou v primeranej škále spoločenských a kultúrnych 
súvislostí podľa želaní a potrieb jednotlivca.  
Keďže vzdelávací štandard pre študijné odbory, ktorých absolvovaním žiak získa úplné stredné 
odborné vzdelanie, svojím spracovaním korešponduje so vzdelávacím štandardom pre učebné 
odbory, z uvedeného dôvodu je vzdelávací štandard pre študijné odbory určený aj pre žiakov v 
nadstavbovom štúdiu, ktorí si rozvíjajú už nadobudnuté spôsobilosti získané v trojročnom učebnom 
odbore.  

 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 
 
Všeobecný cieľ vyučovacieho predmetu anglický jazyk  v nadstavbovom štúdiu vychádza z modelu 
všeobecných kompetencií a komunikačných jazykových kompetencií, ako ich uvádza Spoločný 
európsky referenčný rámec pre jazyky (SERR). Výstupná úroveň na konci štúdia je na úrovni B1 
SERR 
  
Špecifický cieľ vyučovacieho predmetu zdôrazňuje činnostne zameraný prístup - na splnenie 
komunikačných úloh sa žiaci musia zapájať do komunikačných činností a ovládať komunikačné 
stratégie ktoré žiakom umožnia používať:  
 

- receptívne jazykové činnosti (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením) a stratégie 
ako poslucháčom alebo čitateľom pri spracovaní hovoreného alebo napísaného textu 

- produktívne (ústny prejav, písomný prejav) a interaktívne jazykové činnosti (ústna interakcia, 
písomná interakcia) a stratégie pri vytváraní ústnej interakcie alebo písomného textu,  

- efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale sú 
nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností,  

- využívať komunikačnú kompetenciu, aby realizovali komunikačný zámer vymedzeným 
spôsobom,  

- a zvládnuť spoločenské dimenzie jazyka. 
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Používanie receptívnych jazykových 
činností a stratégií umožnia žiakom:  

 

faktografickým informáciám o 
každodenných témach, identifikovať 
všeobecné informácie aj konkrétne detaily 
za predpokladu, že ide o štandardný rečový 
prejav.  
 

umieť hlavným myšlienkam 
vypočutého textu na známe témy, s ktorými 
sa pravidelne stretávajú v škole, vo voľnom 
čase atď. vrátane krátkych rozprávaní.  
 

členenej prednášky na známu tému v 
spisovnom jazyku.  
 

ozumieť podrobným pokynom.  
 

želaní v osobných listoch dostatočne na to, 
aby si pravidelne dokázali písať s 
priateľom.  
 
 

dlhšie texty, nájsť v nich potrebné 
informácie. 
 

ť a pochopiť dôležité informácie v 
bežných materiáloch, akými sú napríklad 
listy, brožúry a krátke úradné dokumenty.  
 

prezentovanej problematike a rozoznajú 
hlavné závery, i keď nie vždy do 
podrobností.  
 

 

 
 
Produktívne jazykové činnosti a 
strategie umožnia žiakom: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

formulovaný súvislý opis ľubovoľnej oblasti 
ich záujmu, pričom ho prezentujú ako 
lineárny sled myšlienok.  
 

 zážitky, pocity a 
reakcie, svoje sny, nádeje a ambície.  
 

vymyslený).  

zdôvodnia a vysvetlia svoje názory, postoje, 
plány a činnosti.  
 

na témy z každodenného života.  
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(opis udalosti, zážitkov, pocitov a reakcií) 
na známe témy z oblasti ich záujmu, 
spájaním krátkych odlíšených prvkov do 
lineárneho sledu.  
 

 
 

át na 
zadanú tému 
 

 
 
Interaktívne jazykové činnosti a 
strategie umožnia žiakom:  

 
 

známe témy, príležitostne požiadať o 
zopakovanie určitých slov alebo častí 
výpovede.  
 

kultúrne témy.  
 

iných a porovnať postoje účastníkov 
diskusie.  
 

požiadať o osobné názory a stanoviská v 
diskusii.  
 

vymieňať si a oferovat si získané 
informácie.  
 

podrobné inštrukcie.  
 

informácie na abstraktné aj konkrétne 
témy, pýtať sa na problémy alebo ich 
vysvetliť.  
 

skúsenosti, pocity a udalosti.  
 

odkaz, ktorý obsahuje informácie 
bezprostrednej skúsenosti 
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Všeobecné kompetencie umožnia 
žiakom:  

 
 

rozdielne črty medzi vlastnou a cieľovou 
jazykovou komunitou.  
 

a kultúre komunity, v ktorej sa cieľový jazyk 
používa (životné podmienky, kultúrne 
tradície, hodnoty a presvedčenia, 
spoločenské normy a konvencie).  
 

poskytnutých informácií.  
 

komparácie kognitívnych procesov a 
činnostných aktivít.  
 

samostatnom štúdiu.  
 

spôsoby ich získania 
 

 
 
Jazykové kompetencie umožnia žiakom: 

 

dostatočnom rozsahu na to, aby vedeli 
opísať situácie, vysvetliť myšlienky alebo 
problémy so značnou dávkou precíznosti, 
ktoré sa týkajú abstraktných a kultúrnych 
tém.  
 

sa vyjadrili na väčšinu tém, ktoré sa 
vzťahujú na každodenný život (rodina, 
záujmy, práca, cestovanie, bývanie a 
aktuálne udalosti).  
 

ale pri vyjadrovaní zložitejších myšlienok na 
menej známe témy a situácie sa dopúšťajú 
chýb pri použití menej frekventovanej 
slovnej zásoby.  
 

javy pre danú úroveň ovládania jazyka v 
známych kontextoch, pri používaní 
zložitejších gramatických javov sa môže 
prejavovať interferencia (negatívny vplyv 
materinského jazyka).  
 

javov (výslovnosť všetkých hlások/foném) a 
pre správne pochopenie výpovede 
relevantne používajú suprasegmentálne 
javy (intonácia, slovný a vetný prízvuk).  
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správny súvislý text, ktorý je všeobecne 
zrozumiteľný.  
 

pravopis zložitejších alebo menej známych 
výrazov v slovníku.  
 

 
 
Sociolingválna primeranosť a výstavba 
výpovede umožnia žiakom:  

 
 

striedkov 
neutrálneho funkčného štýlu.  
 

a podľa nich sa aj správať.  
 

zvyklostiach, postojoch, hodnotách a 
presvedčení, ktoré sú typické pre 
spoločenstvo osvojovaného cudzieho 
jazyka.  
 

jazykových prostriedkov, aby sa dokázali 
vyjadriť v obvyklých i v menej obvyklých 
situáciách.  
 

pričom používajú vhodné frázy, aby sa ujali 
slova.  
 

 jednotlivých bodov 
do prepojeného a lineárneho sledu určitých 
bodov.  
 

príležitostným problémom s verbálnou 
formuláciou myšlienok sú schopní 
pokračovať v zmysluplnej komunikácii bez 
pomoci.  
 

podstatu svojich 
myšlienok a definovať problém.  
 

oznámiť dôležitú informáciu  
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Výchovné a vzdelávacie stratégie 

 

Tabuľka vzťahu kľúčových kompetencií k obsahu vzdelávania 
 

Prehľad kľúčových 

kompetencií 
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Prehľad názov predmetov Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Povinné všeobecnovzdelávacie 

predmety 

 

1. cudzí jazyk – anglický jazyk x x x 

 

 

Vo vyučovacom predmete anglický jazyk v nadstavbovom štúdiu, využívame pre utváranie 
a rozvíjanie zvolených kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom 
umožňujú získať: 

 

a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 

pričom absolvent má: 

 logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia,  
 porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, sociálne normy, morálne zásady, vlastné 

a celospoločenské očakávania v systéme v ktorom pracuje, 
 vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia, 
 popísať svoje ľudské práva, povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby 
 zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konania  

 
 
Výchovné a vzdelávacie stratégie: 

Metódy: informačnoreceptívna- výklad, reproduktívna– riadený rozhovor, heuristická- rozhovor, 
riešenie úloh,  
 
Formy práce: 
Frontálna výučba, individuálna práca žiakov, skupinová práca žiakov, diskusia, ústna odpoveď, 
dialóg 

 

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

pričom absolvent má: 

 vyjadrovať sa spoľahlivo v cudzom jazyku v písanej a hovorenej forme,  
 identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovávať rôzne informácie a informačné zdroje, 
 hodnotiť kriticky získané informácie, 
 overovať a interpretovať získané údaje, 
 pracovať s elektronickou poštou, 
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 pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami 
 
Výchovné a vzdelávacie stratégie: 

Metódy:  

Informačnoreceptívna- výklad, reproduktívna – riadený rozhovor, heuristická- rozhovor, 
interaktívna, samostatné štúdium s využitím techniky 
 
 
Formy práce: 
Frontálne a individuálne skúšanie, písomná práca, IT prezentácia, samostatná a skupinová práca 

 

c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 

pričom absolvent má: 

 prejaviť empatiu a sebareflexiu, 
 motivovať pozitívne seba a druhých,  
 ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presviedčanie) 
 prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje 
 diskutovať konštruktívne, aktívne predkladať progresívne návrhy a pozorne pozorovať druhých, 
 uzatvárať jasné dohody, 
 rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností, 
 analyzovať hranice problému, 
 určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, klady a zápory v danom 

kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia, 
 spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, 
 prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, 

nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým. 
 
 
 
Výchovné a vzdelávacie stratégie: 

Metódy:  

Informačnoreceptívna- výklad, reproduktívna – riadený rozhovor, heuristická- rozhovor, 
interaktívna, simulácia, dialóg,    

 
Formy práce: 
Frontálne a individuálne skúšanie, , písomná práca , samostatná a skupinová práca 
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Učebné zdroje 

 

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

 

 

Názov 
predmetu / 
tematické celky 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica, ... 

 
Anglický jazyk 
I. ročník 
nadstavbového 
štúdia: 
Človek 
a spoločnosť, 
Rodina I 
 

 
John and Liz Soars 
(2009): New Headway 
English Course- Pre 
Intermediate, Student´s 
Book and Woorkbook,  
OUP, Oxford, 143 pgs.. 
ISBN 978-0-19-436670-
0 

 
CD a DVD 
prehrávač,TV 
prijímač + 
video, PC, 
dataprojektor 

 
Anglicko-
slovenský 
a slovensko-
anglický 
prekladový 
slovník , 
Monolinguálne 
slovníky 
z vydavateľstiev 
OUP, 
Longmann a 
MacMillkan 
Obrázkový 
slovník, 
Interaktívna 
tabuľa 

 
Internet , CD, 
DVD 
Školská 
knižnica 
jazykovej 
literatúry 

 
Anglický jazyk 
I. ročník 
nadstavbového 
štúdia: 
Veda a technika, 
Voľný čas, hobby, 
Kultúra a umenie, 
Medziľudské vzťahy 
I, 
Cestovanie, 
Jedlá a nápoje 
 

 
John and Liz Soars 
(2009): New Headway 
English Course-  
Intermediate, Student´s 
Book and Woorkbook,  
OUP, Oxford, 159 pgs.. 
ISBN 978-0-19-438750-
7 
 

 
CD a DVD 
prehrávač,TV 
prijímač + 
video, PC, 
dataprojektor 

 
Anglicko-
slovenský 
a slovensko-
anglický 
slovník, 
Monolinguálny 
slovník, 
Obrázkový 
slovník, 
Interaktívna 
tabuľa 

 
Internet , CD, 
DVD 
Školská  
knižnica 
jazykovej 
literatúry 

 
Anglický jazyk 
II. ročník 
nadstavbového 
štúdia: 
Vzory a ideály-
životopis 
Mladí ľudia a ich 
svet, 
Medziľudské vzťahy 
II, 
Vzory a ideály II, 
Komunikácia a jej 
formy, 
Rodina II 
 

 
John and Liz Soars 
(2009): New Headway 
English Course-  
Intermediate, Student´s 
Book and Woorkbook,  
OUP, Oxford, 159 pgs.. 
ISBN 978-0-19-438750-
7 
 

 
CD a DVD 
prehrávač,TV 
prijímač + 
video, PC, 
dataprojektor 

 
Anglicko-
slovenský 
a slovensko-
anglický 
prekladový 
slovník slovník, 
Monolinguálne 
slovníky 
z vydavateľstiev 
OUP, 
Longmann a 
MacMillan, 
Obrázkový 
slovník, 
Interaktívna 
tabuľa 

 
Internet , CD, 
DVD 
Školská 
knižnica 
jazykovej 
literatúry 
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ROČNÍK: prvý 

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

Názov tematického 

celku
1
 

Témy  

Počet 

hodín 

Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

 

Človek a spoločnosť 

 

12 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Gramatika 

 Predprítomný 
jednoduchý / 
priebehový  čas  

 Slovná 
zásoba 

 Povolania a opis 
povolaní 

 Tvorenie slov 

 Komunikačné 
situácie 

 Telefonovanie 
kamarátovi 

 Diskusia – dobré 
zamestnanie 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

Slovenský jazyk 

Geografia  

Využitie IKT 

Etická výchova 

 

 
 Z vypočutých 

údajov odhadnúť 
povolanie 

 Vyhľadať špecifické 
informácie 
o povolaniach 
neobvyklých pre 
ženy a mužov 

 Charakterizovať 
obľúbené povolanie 

 Viesť dialóg 
o povolaniach 

 Zostaviť inzerát, 
v ktorom sa 
uchádza o prácu 

 

 

 

 
 Z vypočutých 

údajov odhadol 
povolanie 

 Vyhľadal špecifické 
informácie 
o povolaniach 
neobvyklých pre 
ženy a mužov 

 Vedel 
charakterizovať 
obľúbené povolanie 

 Viedol dialóg 
o povolaniach 

 Zostavil inzerát, 
v ktorom sa 
uchádza o prácu 

 

 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústne 
skupinové 
skúšanie 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

Písomný 
prejav 

Skupinová 
práca – dialóg, 
diskusia 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
písomný test 

Písanie inzerátu 

Prezentácia,simulácia 
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 Rodina I 11  Žiak má: Žiak   

Gramatika 

 Predminulý čas  

 Priama a nepriama 
reč 

Slovná zásoba 

 Výrazy spájajúce 
myšlienky 

 Spoločenské frázy pri 
lúčení 

Komunikačné situácie 

 Situácie pri lúčení 

 

 

 

5 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

Slovenský jazyk 

Geografia  

Využitie IKT 

Hudobná výchova 

Estetická výchova 

Výchova k manželstvu a 
rodičovstvu 

 

 
 Použiť predminulý   
čas vo vetách 
 Správne používať 
priamu a nepriamu reč 
 Identifikovať 
požadované 
informácie z príbehu 
 Dokázať gramaticky 
správne prerozprávať 
informácie z príbehu 
 Vedieť dokončiť 
príbeh 

 Využiť konverzačné 
frázy vhodné pre 

rozlúčku.... 

 

 

 
 Použil predminulý 
čas 
vo vetách 
 Správne používal 
priamu a nepriamu reč 
 Identifikoval 
požadované 
informácie z príbehu 
 Dokázal gramaticky 
správne prerozprávať 
informácie z príbehu 
 Vedel dokončiť 
príbeh 

 Využil konverzačné 
frázy vhodné pre 
rozlúčku 

 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústne 
skupinové a 
individuálne 
skúšanie 

Písomný prejav 

Ústne odpovede 

Didaktický test 

Písanie 
pokračovania 
príbehu 

Veda a technika 14  
Žiak má: Žiak 

  
 

Gramatika 
 známe časy:  

identifikácia 
 tvorba otázky 

a záporu 
 pomocné slovesá 
 krátke odpovede 

 
Slovná zásoba 

 divy moderného 
sveta 

 vetný slovosled 
 skupiny slov a ich 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

Spoločenská komunikácia 
(1.a 2.ročník) 

Geografia (1.ročník) 

Chémia (1.ročník) 

 

 uviesť základné 
údaje o sebe, 
záujmoch, práci 

 
 spýtať sa na 

podobné údaje 
kamaráta 

 
 porozumieť 

rozprávaniu iných 
o svojich priateľoch 

 
 nájsť v texte 

 

 dokázal presne 
uviesť základné 
údaje o sebe, 
záujmoch, práci  

  
 porozumel 

rozprávaniu iných 
o svojich priateľoch 

 
 vedel opísať svojho 

priateľa 
 

 správne 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomný prejav 

 

Interaktívne 
metódy 

Skupinová 
práca- diskusia 

Ústne hodnotenie 

Písomná práca -
neformálny list 
o svojom pobyte na 
inom mieste 

Ppt prezentácia- 
Najdôležitejší vynález 

Prezentácia názoru 
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význam 
 
Komunikačné situácie 

 bežné spoločenské 
výrazy v konverzácii 

 diskusia:“Ktorý 
vynález je 
najdôležitejší?“ 

 

 

 

6 

požadovanú 
informáciu 

 
 vedieť opísať svojho 

priateľa 
 

 používať 
spoločenské frázy 
v konkrétnych  
 simulovaných 

rozhovoroch 
 

 napísať neformálny 
list  
o svojom pobyte na 
inom mieste 

 

identifikoval v texte 
požadovanú 
informáciu 

 
 dokázal vhodne 

používať 
spoločenské frázy 
v konkrétnych 
simulovaných 
rozhovoroch 

 
 -vedel napísať 

neformálny list 
o svojom pobyte na 

inom mieste v cudzom 
jazyku 

 

 

Voľný čas, hobby 
12  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 

Gramatika 
 prítomný čas 

jednoduchý 
a priebehový 

 trpný rod 
v prítomných časoch 

 
Slovná zásoba 

 šport vo voľnom čase 
 číselné výrazy (pe-

niaze, zlomky, 
percentá,časové 
údaje, telefónne 
čísla) 

 
Komunikačné situácie 

 diskusia-„Čo robí ľudí 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

Spoločenská komunikácia 
Aplikovaná informatika 

 
 popísať prítomné 

deje a činnosti, 
 

 rozumieť 
informáciám 
o športoch 
z počutého 
rozprávania rôznych 
ľudí, 

 
 popísať bežné aj 

menej bežné športy 
vrátane potrebného 
vybavenia k ich 
uskutočňovaniu 

 
 diskutovať 

  
 dokázal správne 

popísať prítomné 
deje a činnosti, 

 
 porozumel presne 

informáciám 
o športoch 
z počutého 
rozprávania, 

 
 popísal spoľahlivo 

bežné aj menej 
bežné športy 
vrátane vybavenia 
potrebného na ich 
uskutočňovanie  

 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Písomný 
prejav 

Ústny prejav 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Písomná práca – 
osobný e-mail 

diskusia 
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šťastnými?“ 

 písanie e-mailu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
s kamarátmi o 
spôsobe života 
a vie odpovedať na 
podobné otázky 

 
 porovnať život u nás 

a v zahraničí 
 

 používať číselné  
 

 výrazy 
v konkrétnych 
 každodenných  
situáciách 

 - napísať  osobný e-
mail s využitím 
vhodných spojok 

 

 diskutoval 
primerane 
s kamarátmi o  
spôsobe života 
a vedel 
informovane 
odpovedať na ich 
otázky, 

 
 porovnal život u nás 

a v zahraničí  
 

 použil správne 
číselné výrazy 
v konkrétnych 
každodenných 
situáciách 

 
 dokázal správne 

napísať osobný e-
mail s využitím 
spojok a spájajúcich 
výrazov   

 

 

Kultúra a umenie 
15  

 

Žiak má: 

 

Žiak 
  

 

Gramatika 
 minulý čas 

jednoduchý 
a priebehový 

 minulý čas 
jednoduchý 
a predminulý čas 
jednoduchý 

 trpný rod v minulých 
časoch 

5 

 

 

 

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

 

 
 porozumieť 

postupnosti 
jednotlivých 
minulých dejov 
alebo činností 
v čítanom texte 

 
 opísať sled udalostí 

v minulosti 
 

 
 porozumel 

postupnosti 
jednotlivých 
minulých dejov 
alebo činností 
v čítanom texte 

 
 vedel opísať sled 

udalostí v minulosti 
 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Písomný 
prejav 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Písomná práca – 
Môj príbeh 
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Slovná zásoba 

 umenie a literatúra 
 ustálené slovné 

spojenia 
 
Komunikačné situácie 

 formulovanie názoru 
na umelecké diela 

 rozprávanie obsahu 
knihy alebo filmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

6 

 vysvetliť kamarátovi 
prečo niečo robil 

 
 dokončiť neúplný 

príbeh na základe 
obrázkov 

 
 vytvoriť  vlastný 

príbeh so správne 
formulovanou 
časovou 
postupnosťou deja, 

 
 popísať kultúrne 

aktivity a veci s nimi 
spojené jemu 
známe, 

 charakterizovať 
svoju obľúbenú 
knihu alebo film 

 

 vysvetlil kamarátovi 
prečo niečo robil 

 
 dokončil neúplný 

príbeh na základe 
obrázkov 

 
 vytvoril  vlastný 

príbeh so správne 
formulovanou 
časovou 
postupnosťou deja, 

 
 popísal kultúrne 

aktivity a veci s nimi 
spojené jemu 
známe, 

 charakterizoval 
svoju obľúbenú 
knihu alebo film 

 

Medziľudské vzťahy 

I 

11 
 

Žiak má: Žiak   

 

Gramatika 
 modálne slovesá-

vyjadrenie povinnosti 
a dovolenia 

 
Slovná zásoba 

 štáty a národy, 
 verejné nápisy 

a dopravné značky 
 spoločenské pravidlá 

4 

 

 

 

3 

 

 

Geografia (1.ročník) 

Spoločenská komunikácia 
(1..a2. ročník) 

 

 
 vyjadriť formulácii 

povinnosti 
a možnosti vo 
vetách, 

 
 vysvetliť význam 

dopravných 
značiek 
a verejných 
nápisov, 

 
 vyjadril formulácii 

povinnosti 
a možnosti vo 
vetách, 

 
 vysvetlil význam 

dopravných 
značiek 
a verejných 
nápisov, 

Ústne  
skúšanie 

Skupinová 
práca - dialógy 

 

Písomný 
prejav  

 

Ústne odpovede  

 

Prezentácia názoru 

Písomná práca – 
Výhody a nevýhody  
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správania 
 
Komunikačné situácie 

 žiadosť a ponuka 
 nástup do nového 

zamestnania 
 rady pre cudzincov 
 argumentácia- za a 

proti 
 

 

 

 

 

5 

 
 vyjadriť hlavné 

body o sociálnom 
chovaní 
a spoločenských 
pravidlách ľudí 
z iných krajín 
z počutého alebo 
čítaného textu 

 
 diskutovať 

so spolužiakmi 
o pravidlách 
správania sa 
v rôznych krajinách 

 
 rozlíšiť formálne 

a neformálne 
pozvania, žiadosť 
a ponuku 
v počutom 
rozhovore 

 
 sformulovať rady 

pre cudzinca ako 
sa správať pri 
návšteve 
Slovenska  

 - napísať 
o výhodách a 
nevýhodách  
niečoho 

 

 
 vyjadril hlavné 

body o sociálnom 
chovaní 
a spoločenských 
pravidlách ľudí 
z iných krajín 
z počutého alebo 
čítaného textu 

 
 diskutoval 

so spolužiakmi 
o pravidlách 
správania sa 
v rôznych krajinách 

 
 rozlíšil formálne 

a neformálne 
pozvania, žiadosť 
a ponuku 
v počutom 
rozhovore 

 
 sformuloval rady 

pre cudzinca ako 
sa správať pri 
návšteve 
Slovenska  

 napísal o výhodách 
a nevýhodách  
niečoho 

 

 

Cestovanie 
12  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
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Gramatika 

 vyjadrenie 
budúcnosti tromi 
spôsobmj a ich 
vzájomné rozlíšenie 

 
Slovná zásoba 

 počasie 
 dovolenka, cestovná 

kancelária 
 
Komunikačné situácie 

 cestovanie verejnou 
dopravou 

 
 

 žiadosť v hoteli, 
rezervácia 

 organizovanie 
stretnutia 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Spoločenská komunikácia 
(1.a 2.ročník)  

Praktikum cestovného ruchu 

(1.a 2. ročník) 

 

 
 formulovať svoje 

nádeje a ciele 
do budúcnosti 

 
 porozumieť 

čítanému textu 
o ideálnej 
dovolenke 
a vyhľadať 
špecifické 
informácie 

  
 popísať viacerými 

spôsobmi aktuálne 
počasie 

 
 identifikovať 

špecifické 
informácie 
z počutého textu 
o predpovedi 
počasia  

 
 dohodnúť si 

stretnutie 
s priateľom  na 
víkend s detailami 

 
 písomne rezervovať 

si ubytovanie 
v hoteli na 
dovolenku pre seba 
a svoju rodinu 

 
 telefonicky upresniť 

detaily rezervácie 

 
 sformuloval svoje 

nádeje a ciele 
do budúcnosti 

 
 porozumel 

čítanému textu 
o ideálnej 
dovolenke 
a vyhľadal 
špecifické 
informácie 

  
 popísal viacerými 

spôsobmi aktuálne 
počasie 

 
 identifikoval 

špecifické 
informácie 
z počutého textu 
o predpovedi 
počasia  

 
 dohodol si stretnutie 

s priateľom  na 
víkend s detailami 

 
 písomne si 

rezervoval  
ubytovanie v hoteli 
na dovolenku pre 
seba a svoju rodinu 

 

 telefonicky upresnil 
detaily rezervácie 

Ústne 
skúšanie 

Písomný 
prejav  

 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

- e-mailová 
rezervácia 
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Jedlá a nápoje   Žiak má: Žiak   
 

Gramatika 
 otázky súvisiace so 

vzhľadom a kvalitou 
 spojenie slovesa 

s infinitívom alebo 
gerundiom  

 
Slovná zásoba 

 mestá a miesta 
 život na vidieku 

a v meste 
 jedlá a nápoje 
 ustálené slovné  

 
spojenia 

 
Komunikačné situácie 

 jedlá vo svete 
 opis miesta 
 značky, nápisy na 

verejných miestach 
a ich význam  

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

Geografia(1.ročník) 

Dejepis(1.ročník) 

Aplikovaná informatika 

(1.a 2. ročník) 

 
 vyjadriť čo má rád 

a čo rád robí 
 

 porozumieť hlavnej 
myšlienke čítaného 
textu o histórii 
známeho jedla 
a vyhľadať 
špecifické 
informácie v ňom 

 
 vyhľadať informácie 

o typických jedlách  
 
v rôznych krajinách  

 
 diskutovať 

o typických jedlách 
v rôznych krajinách    

 
 spýtať sa na vzhľad 

mesta a odpovedať 
na podobnú otázku 

 
 opísať hlavné mesto 

svojej krajiny 
 

 uviesť podstatné 
rozdiely medzi 
životom v meste 
a na vidieku  

 
 pripraviť prehliadku 

 
 vyjadril čo má rád 

a čo rád robí 
 

 porozumel hlavnej 
myšlienke čítaného 
textu o histórii 
známeho jedla 
a vyhľadal 
špecifické 
informácie v ňom 

 
 vyhľadal informácie 

o typických jedlách  
 
v rôznych krajinách  

 
 diskutoval 

o typických jedlách 
v rôznych krajinách    

 
 spýtal sa na vzhľad 

mesta a odpovedať 
na podobnú otázku 

 
 opísal hlavné mesto 

svojej krajiny 
 

 uviedol podstatné 
rozdiely medzi 
životom v meste 
a na vidieku  

 
 pripravil prehliadku 

Ústne 
skúšanie 

Písomný 
prejav 

 

 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

- Moja izba 
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svojho mesta 
a okolia pre turistov 

 písomne popísať 
svoju obľúbenú 
miestnosť 

svojho mesta 
a okolia pre turistov 

 písomne popísal 
svoju obľúbenú 
miestnosť 

 

 

ROČNÍK: druhý 

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

Názov tematického 

celku
2
 

Témy  

Počet 

hodín 

Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Vzory a ideály-

životopis 

 

15 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 
Gramatika 

 predprítomný čas 
 predprítomný 

čas/minulý čas 
 trpný rod 

v predprítomných 
časoch 

 
Slovná zásoba 

 frázové slovesá 
doslovné a idiomatické 
frázové slovesá 
oddeliteľné 
a neoddeliteľné frázové 
slovesá 
 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Spoločenská komunikácia 
(1.a 2. ročník) 

Slovenský jazyk a literatúra 

 

 
 porozumieť 

čítanému, alebo 
počutému 
stručnému 
životopisu známej 
osobnosti 

 
 sformulovať otázky 

na základné životné 
údaje 

 
 pripraviť simulovaný 

rozhovor 
s celebritou 

 
 popísať svoje 

  
 porozumel 

čítanému, alebo 
počutému 
stručnému 
životopisu známej 
osobnosti 

 
 sformuloval otázky 

na základné životné 
údaje 

 
 pripravil simulovaný 

rozhovor 
s celebritou 

 
 popísal svoje 

Písomné 
skúšanie 

Frontálne 
ústne skúšanie 

Individuálne 
skúšanie 

Písomný 
prejav 

 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Písomná práca- 
Motivačný list, 
Formulár CV 

Simulované 
dialógy 

 

                                                 
  



Školský vzdelávací program - 6421 L spoločné stravovanie, SOŠ Snina 
 

 

210 

 

Komunikačné situácie 
 telefonické 

rozhovory 
 pracovný pohovor 
 motivačný list 

a Curriculum vitae 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

vysnívané povolanie 
 

 uviesť príklady 
využitia frázových 
slovies  

 
 využívať hovorové 

frázy v rôznych 
telefonických 
rozhovoroch 

 
 napísať motivačný 

list 
 popísať a pripraviť   

      Európsky formát  
      životopisu  

       

vysnívané povolanie 
 

 uviedol príklady 
využitia frázových 
slovies 

 
 využíl hovorové 

frázy v rôznych 
telefonických 
rozhovoroch 

 
 napísal motivačný 

list 
 popísal a pripravil 

      Európsky formát  
      životopisu     

Mladí ľudia a ich 

svet 
15 

 Žiak má: Žiak 
  

 
Gramatika 

 1.kondicionál 
 2.kondicionál 
 nulový kondicionál 
 časové vety 

 
Slovná zásoba 

 prídavné mená 
a ich modifikácie 

 slovesá a ich 
modifikácie 
 

Komunikačné situácie 
 nakupovanie 
 výhra v lotérii-

5 

 

 

 

5 

 

 

5 

Slovenský jazyk a literatúra 

Občianska náuka (1.a 
2.ročník) 

Spoločenská komunikácia 
(1.a 2. ročník) 

 
 rozlíšiť jednotlivé 

druhy podmienok 
a časové vety 

 
 formulovať 

myšlienky 
s podmienkou 

-  
 identifikovať hlavnú 

myšlienku v čítanom 
texte o ľuďoch, ktorí 
vyhrali v lotérii 

-  
 vyjadriť svoj názor 

na lotérie a výhry 

 
 rozlíšil jednotlivé 

druhy podmienok 
a časové vety 

 
 formuloval 

myšlienky 
s podmienkou 

-  
 identifikoval hlavnú 

myšlienku v čítanom 
texte o ľuďoch, ktorí 
vyhrali v lotérii 

-  
 vyjadril svoj názor na 

lotérie a výhry 

Frontálne 
ústne skúšanie 

Písomný 
prejav 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Písomná práca-
Príbeh o dovolenke 
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diskusia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a diskutovať o ňom  
-  

 identifikovať osoby 
a ich úlohy 
v počutom rozhovore 

 
 diskutovať 

s kamarátmi o úlohe 
charitatívnych 
organizácií 

 
 napísať príbeh o  

dovolenke 

 

a diskutovať o ňom  
-  

 identifikoval osoby 
a ich úlohy 
v počutom rozhovore 

 
 diskutoval 

s kamarátmi o úlohe 
charitatívnych 
organizácií 

 
 napísal príbeh o  

dovolenke 

 

Medziľudské vzťahy 

II 
15  

Žiak má: Žiak 
  

 
Gramatika 

 modálne slovesá 
vyjadrujúce 
pravdepodobnosť 

 
Slovná zásoba 

 prídavné mená 
popisujúce 
charakter  

 
Komunikačná situácia 

 súhlas - nesúhlas 
 vzťahy v rodine - 

diskusia  

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

Spoločenská komunikácia (1. 
a 2. ročník) 

 

 
 formulovať 

pravdepodobnosť 
uskutočnenia 
prítomnej alebo 
minulej udalosti 

 
 formulovať stručný 

obsah textu ktorý sa 
týka riešenia 
osobných 
problémov 

 
 porozumieť hlavnej 

téme telefonického 
rozhovoru 
a odhadnúť vzťah 
medzi volajúcimi 

 
 porozumieť hlavným 

 
 formuloval 

pravdepodobnosť 
uskutočnenia 
prítomnej alebo 
minulej udalosti 

 
 formuloval stručný 

obsah textu ktorý sa 
týka riešenia 
osobných 
problémov 

 
 porozumel hlavnej 

téme telefonického 
rozhovoru a odhadol 
vzťah medzi 
volajúcimi 

 

Frontálne 
ústne skúšanie 

Skupinová 
práca 

Písomný 
prejav 

Ústne odpovede 

Diskusia  

Písomná práca- 
Opis priateľa/člena 
rodiny 



Školský vzdelávací program - 6421 L spoločné stravovanie, SOŠ Snina 
 

 

212 

 

myšlienkam textu 
o vzájomných 
vzťahoch medzi 
rodinnými 
príslušníkmi 

 
 diskutovať 

s kamarátmi 
o podrobnostiach 
vzhľadu 
a charakteru detí 
a ich rodičov 

 
 reagovať 

hovorovými výrazmi 
na vlastnosti 
a skutočnosti 
v živote inej osoby 

 
 popísať ústne svoj 

charakter 

 písomne popísať 
a charakterizovať 
svojho príbuzného 
alebo priateľa 

 porozumel hlavným 
myšlienkam textu 
o vzájomných 
vzťahoch medzi 
rodinnými 
príslušníkmi 

 
 diskutoval 

s kamarátmi 
o podrobnostiach 
vzhľadu 
a charakteru detí 
a ich rodičov 

 
 reagoval 

hovorovými výrazmi 
na vlastnosti 
a skutočnosti 
v živote inej osoby 

 
 popísal ústne svoj 

charakter 

 písomne popísal 
a charakterizoval 
svojho príbuzného 
alebo priateľa 

 

Vzory a ideály II 
15  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 

Gramatika 
 predprítomný čas 

priebehový 
 otázky a odpovede 

 
Slovná zásoba 

 zložené slová 
 vzory a ideály 

5 

 

 

5 

 

 

Spoločenská komunikácia (1. 
a 2. ročník) 

Administratíva 
a korešpondencia (1. a 2. 
ročník) 

Geografia (1. ročník) 

 

 
 formulovať priebeh 

deja v rôznom 
časovom období 

 
 zoradiť 

chronologicky  
informácie zo života 
slávnej osobnosti 

 
 formuloval priebeh 

deja v rôznom 
časovom období 

 
 zoradil 

chronologicky  
informácie zo života 
slávnej osobnosti 

Frontálne 
ústne skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Dialógy 

Písomná práca –  

Životopis slávnych 



Školský vzdelávací program - 6421 L spoločné stravovanie, SOŠ Snina 
 

 

213 

 

 
Komunikačné situácie 

 vyjadrenie 
množstva 

 výmena informácií 
 porovnávanie 

informácií 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
 

 vytvoriť 
štrukturovaný 
životopis na základe 
prečítaných 
informácií o slávnej 
osobnosti 

 
 sformulovať otázky 

k životopisu slávnej 
osobnosti a na 
podobné otázky 
odpovedať 

 
 vytvoriť zložené 

slová a použiť vo 
vetách 

 
 identifikovať 

požadované 
informácie 
v počutom texte 
o zberateľoch 

 
 použiť hovorové 

výrazy na vyjadrenie 
množstva, dostatku 
alebo nedostatku 

 
 vytvoril 

štrukturovaný 
životopis na základe 
prečítaných 
informácií o slávnej 
osobnosti 

 
 sformuloval otázky 

k životopisu slávnej 
osobnosti a na 
podobné otázky 
odpovedať 

 
 vytvoril zložené 

slová a použil vo 
vetách 

 
 identifikoval 

požadované 
informácie 
v počutom texte 
o zberateľoch 

 
 použil hovorové 

výrazy na vyjadrenie 
množstva, dostatku 
alebo nedostatku 

Komunikácia a jej 

formy 
15 

  

Žiak má: 
Žiak   

 

Gramatika 
 nepriame otázky 
 dovetky 

 
Slovná zásoba 

 spojenie slovesa 

5 

 

 

5 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

 

 

 formulovať otázky 
na overenie 
skutočnosti 
a domnienky 

 
 formulovať zdvorilé 

 
 formuloval otázky na 

overenie skutočnosti 
a domnienky 

 
 formuloval zdvorilé 

otázky 

Ústne skúšanie 

Písomný 
prejav 

 

Ústna odpoveď 

Dialógy 

Písomná práca – 
Spájajúce slová 
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s podstatným 
menom 

 idiomy 
 zábudlivosť 

 
Komunikačné situácie 

 neformálna 
angličtina 
v bežných situáciách  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

otázky 
 

 opýtať sa na 
chýbajúce 
informácie 
v čítanom texte 
a odpovedať na 
otázky k tomu 
istému textu 

 
 formulovať 

informácie z 
populárno-náučného 
textu 

 
 
 

 vytvoriť prezentáciu 
o pôvode známej 
skutočnosti alebo 
jave 

 
 

 identifikovať hlavnú 
myšlienku témy 
z počutého 
rozhlasového 
vysielania 

 
 popísať časti tela 

a ich funkcie 
 

 použil neformálne 
výrazy v rozhovore  

 použiť v písomnom 
prejave spájajúce 
výrazy 

 
 opýtal sa na 

chýbajúce 
informácie 
v čítanom texte 
a odpovedal na 
otázky k tomu 
istému textu 

 
 formuloval 

informácie z 
populárno-náučného 
textu 

 
 
 

 vytvoril prezentáciu 
o pôvode známej 
skutočnosti alebo 
jave 

 
 

 identifikoval hlavnú 
myšlienku témy 
z počutého 
rozhlasového 
vysielania 

 
 popísal časti tela 

a ich funkcie 
 

 použil neformálne 
výrazy v rozhovore  

 použil v písomnom 
prejave spájajúce 
výrazy 
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Rodina II 
15  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 

Gramatika 
 nepriama reč 
 nepriama otázka 
 nepriama žiadosť 

a nepriamy príkaz  
 
Slovná zásoba 

 významné rodinné 
udalosti 

 báseň/pieseň 
 
 
Komunikačné situácie 

 ospravedlnenie 
v neformálnych 
situáciách 

 rodinné zvyky 
a tradície - diskusia 

 

5 

 

 

 

 

 

 

5 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

Občianska náuka (1.a 
2.ročník) 

 

 
 prerozprávať čo iní 

ľudia povedali alebo 
sa pýtali pomocou 
nepriamej reči 
a otázky 

 
 prerozprávať 

príkazy a žiadosti 
 

 napísať životný 
príbeh osoby na  

 
základe základných 
biografických údajov 

 
 použiť zdvorilé frázy 

na vyjadrenie 
žiadosti, prosby 
a ospravedlnenia 

 
 popísať typické 

zvyky a tradície na 
Slovensku 

 
 pripraviť prezentáciu 

o typických zvykoch 
a tradíciách v svojej 
rodine  

 

 
 prerozprával čo iní 

ľudia povedali alebo 
sa pýtali pomocou 
nepriamej reči 
a otázky 

 
 prerozprával príkazy 

a žiadosti 
 

 napísal životný 
príbeh osoby na  

 
základe základných 
biografických údajov 

 
 použil zdvorilé frázy 

na vyjadrenie 
žiadosti, prosby 
a ospravedlnenia 

 
 popísal typické 

zvyky a tradície na 
Slovensku 

 
 pripravil prezentáciu 

o typických zvykoch 
a tradíciách v svojej 
rodine  

 

Frontálne 
ústne skúšanie 

Skupinová 
práca 

Písomný 
prejav 

Interaktívna 
metóda 

 

Ústne odpovede 

Diskusia  

Písomná práca- 
Životný príbeh na 
základe 
bibliografických 
údajov 

Ppt prezentácia – 
Zvyky a tradície 
v mojej rodine   
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Hodnotenie a klasifikácia v predmete: 

 
Hodnotenie a klasifikácia vo vyučovaní anglického jazyka je založená na hodnotení základných 
všeobecných, sociolingvistických a komunikačných kompetencií, ktoré vychádzajú z cieľových 
požiadaviek na výučbu cudzích jazykov, Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky 
(SERR), vzdelávacích štandardov ŠVP pre cudzie jazyky ako aj ŠkVP. 
 
Predmetom hodnotenia a klasifikácie v cudzích jazykoch sú nasledovné zručnosti: 

- čítanie s porozumením 
- písanie 
- počúvanie s porozumením 
- samostatný ústny prejav a interakcia v rozhovoroch 

 
Základným všeobecnými kritériami pri hodnotení sú: 

- obsahová primeranosť 
- výber jazykových prostriedkov a slovnej zásoby 
- plynulosť vyjadrovania 
- gramatická presnosť 
- celková správnosť a štruktúra odpovede  

 
Pri hodnotení sa používajú nasledovné metódy hodnotenia: 
 

- známka podľa klasifikačnej stupnice – na priebežné a záverečné hodnotenie preukázaných 
vedomostí a zručností, klasifikačná stupnica 1-5 

- ústne hodnotenie – na priebežné informatívne hodnotenie a motiváciu žiakov, vyjadrené 
prostredníctvom kladného a záporného ohodnotenia   
príklady kladného ohodnotenia- vynikajúco, výborne, veľmi dobre, dobre 
príklady záporného ohodnotenia- dnes sa Ti to nepodarilo, nabudúce sa musíš snažiť viac 
 

Hodnotenie žiaka zahŕňa písomné, ústne a interaktívne formy overovania vedomostí 
a zručností. 
Vyučujúci dbá počas polrokov na pravidelnosť v hodnotení u každého žiaka s ohľadom na jeho 
konkrétny pokrok, kombinuje slovné hodnotenie s hodnotením známkou pri rešpektovaní 
individuálnej osobitosti žiaka.   
 
 
Písomné formy – test po tematickom celku, 
                           - bleskovka zo slovnej zásoby a preberaných gramatických javov         
                             na priebežné  zisťovanie úrovne zvládnutia učiva, 
                          - školská písomná práca 
 
 
Test po tematickom celku 
Žiak musí byť oboznámený vopred s termínom písania testu. Čas písania testu cca 35-40min. 
Výsledky testu musia byť oznámené žiakovi do 7 dní. 
Jednotlivé testované položky sú bodované, vyhodnotené na základe percentuálneho prepočtu 
a známkované podľa nasledovnej stupnice: 
 
100% - 90% = 1 
  89% - 76% = 2 
  75% - 50% = 3 
  49% - 26% = 4 
  25% -   0% = 5 
 
Bleskovka 
Je zameraná na priebežnú kontrolu zvládania učiva a pripravenosti na vyučovanie a nemusí byť 
vopred oznamovaná. Čas trvania bleskovky je 10-15min. jednotlivé úlohy sú bodované a hodnotené 
známkou podľa nasledovnej stupnice: 
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100% - 90% = 1 
  89% - 76% = 2 
  75% - 50% = 3 
  49% - 26% = 4 
  25% -   0% = 5 
 
 
Školská písomná práca 
 
Je zameraná na kontrolu zručností a schopností vyjadrovať a formulovať svoje myšlienky pocity 
a názory k určitej téme písomnou formou. Žiak musí byť oboznámený s témou a termínom písania 
školskej práce min.1týždeň vopred. Čas na prípravu 45 min na písanie 45 min. Počas školského roka 
žiak 4- ročného študijného odboru a 2- ročného nadstavbového štúdia napíše dve školské písomné 
práce v prípade 1.cudzieho jazyka, žiak 3 ročného učebného odboru a žiak 4 ročného študijného 
odboru v prípade 2. cudzieho jazyka 1 školskú písomnú prácu.  
 
Školská písomná práca je ohodnotená známkou podľa kritérií súvisiacich s písomným prejavom 
nasledovne:   
 
1. Splnenie zadania - písomný prejav študenta zodpovedá z obsahovej stránky zadaniu úlohy. 
Neobsahuje časti, ktoré nesúvisia s témou a zadaním. 
 
2. Organizácia textu - písomný prejav študenta je zostavený správne. Je členený do odsekov, ktoré 
logicky nadväzujú. Študent dodržiava štruktúru textu z hľadiska úradného (formálneho) a hovorového 
štýlu (neformálneho). 
 
3. Slovná zásoba - Študent využíva široký rozsah slovnej zásoby týkajúcej sa zadania. Používa 
synonymá, antonymá, prirovnania a slovné spojenia. Použité slová sú pravopisne správne. 
 
 
4. Gramatické štruktúry - Študent ovláda gramatické štruktúry a rozlišuje používanie slovesných časov 
s ohľadom na dané zadanie, slohový útvar a . Pravopis použitých jazykových prostriedkov je správny. 
 
 
V písomnom prejave pre hodnotenie je požadovaný počet slov podľa odboru a rokov štúdia 
nasledovne: 
 

1.CUDZÍ  JAZYK 
 

 

Ročník 
štúdia 

 
Polrok 

 

 
Študijný odbor 

 
Učebný odbor 

 
Nadstavbové štúdium 

I 1 80 - 100 50 - 70 - 

 2 100 - 120 60 -80 - 

II 1 110 - 130 70 – 90 - 

 2 120 - 140 80 - 100 - 

III 1 130 - 150 90 – 110 - 

 2 140 - 160 100 - 120 - 

IV 1 150 - 170 - - 

 2 160 - 180 - - 

I 1 - - 120 – 140 

 2 - - 130 – 150 

II 1 - - 140 – 160 

 2 - - 160 - 180 
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2. CUDZÍ  JAZYK 
 

Ročník 
štúdia 

 
Polrok 

 

 
Študijný odbor 

 
Učebný odbor 

 
Nadstavbové štúdium 

I 1 50 - 70 - - 

 2 60 - 80 - - 

II 1 70 – 90 - - 

 2 80 – 100 - - 

III 1 90 – 110 - - 

 2 100 – 120 - - 

IV 1 110 – 130 - - 

 2 120 – 140 - - 

 

  

                                         
Ústne formy – rozhovor, situačný rozhovor,                
                      - opis obrázka, 
                      - aktivita a schopnosť komunikácie na vyučovaní, 
                      - zapájanie sa do predmetových súťaží, 
 
Pri ústnej odpovedi sa hodnotí vhodnosť jazykových prostriedkov, ich obsahová primeranosť, 
bohatosť slovnej zásoby, plynulosť rečového prejavu, gramatická správnosť, výslovnosť ako aj 
schopnosť adekvátne  reagovať v diskusii. 
Žiak je ohodnotený známkou, ktorá mu je ihneď oznámená a zdôvodnená 

 
 
Kritériá hodnotenia ústneho prejavu: 
 

1. Plynulosť - študent vie rozprávať po anglicky plynulo, bez neprimeraného prerušovania prejavu pre 
nedostatok vhodnej slovnej zásoby a jazykových prostriedkov. Myšlienky logicky  
na seba nadväzujú. 
2. Správnosť - študent používa vhodné výrazové prostriedky správne s ohľadom na adresáta, obsah 
prejavu a formálny a neformálny štýl. Výslovnosť nenarušuje zrozumiteľnosť prejavu. Prejav po 
obsahovej stránke zodpovedá úlohe. 
3. Slovná zásoba - študent má dostatočný rozsah slovnej zásoby. Využíva synonymá, opozitá, 
frazeologizmy. Zbytočne neopakuje rovnaké slová. 
4. Gramatické štruktúry - študent používa gramatické štruktúry a iné jazykové prostriedky v súlade 
s obsahom prejavu. Vetná stavba je pestrá (jednoduché vety i súvetia). Na základe logického 
myslenia správne používa  spojky a spájacie výrazy. 
 
 
Interaktívne formy – projektová práca, 
                                  - schopnosť uplatňovať získané vedomosti a zručnosti pri riešení    
                                    konkrétnych úloh, 
 
Projektová práca môže mať rôzne formy v závislosti od odboru štúdia ( ppt, poster, model).  
Pri zvolenej forme spracovania hodnotíme nasledovné oblasti: 

- použitú slovnú zásobu 
- lingvistickú správnosť (morfológia, syntax, pravopis) 
- úprava (písomná, grafická) 
- kreativita spracovania 
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- náročnosť na spracovanie 
- obsahová zreteľnosť vo vzťahu k spracovávanej téme 

Výsledkom hodnotenia je známka 
Žiak pripravenú prácu prezentuje pred kolektívom spolužiakov, pričom hodnotíme plynulosť 
jazykového prejavu, zrozumiteľnosť a celkovú kultúru vystupovania. Výsledkom hodnotenia je 
známka. 
Celkové hodnotenie projektovej práce je vyjadrené známkou za obe časti projektu cez lomítko, pričom 
prvá známka vyjadruje známku za formálne spracovanie /uplatnia sa kritériá pre hodnotenie 
písomného prejavu – školská písomná práca/ a druhá známka vyjadruje známku za prezentáciu 
/kritériá pre hodnotenie ústneho prejavu/.  
 
 
 
 
Schopnosť uplatňovať získané vedomosti a zručnosti pri riešení konkrétnych úloh je súčasťou 
záverečného hodnotenia v prípade, ak sa žiak aktívne zúčastňuje  na školských medzinárodných 
projektoch (napr. EUROSCOLA, Comenius, Leonardo, Visegrad Fund jazyková olympiáda a pod),  
pokiaľ jazykom používaným počas riešenia je vyučovaný cudzí jazyk, v ktorom sa žiak vzdeláva. Žiak 
je hodnotený známkou, pričom sa použijú kritériá hodnotenia platné pre hodnotenie projektovej práce.   
 
 
Záverečné hodnotenie v predmete    
  

Hodnotenie predmetu vychádza z  Metodického pokynu č.8/2009–R zo 14. mája 2009 na 
hodnotenie a  klasifikáciu žiakov stredných škôl a z kritérií hodnotenia predmetu navrhnutých 
a schválených v príslušnej predmetovej komisii. 

 
Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania cudzieho 
jazyka reaguje na podnet, rozumie hlavnej myšlienke vypočutého alebo prečítaného textu. Dokáže 
zachytiť logickú štruktúru textu a vyhľadať v ňom špecifické a detailné informácie. K splneniu úlohy 
pristupuje aktívne a tvorivo. Používa správne jazykové prostriedky a slovnú zásobu týkajúcu sa 
bežného života v dostatočnom rozsahu na to, aby mohol opísať nepredvídateľné situácie, vyjadriť 
myšlienky či opísať problémy so značnou dávkou precíznosti. Vyjadruje sa plynulo a súvislo, jeho 
prejav je zrozumiteľný, výslovnosť a intonácia sú jasné. Žiak dokáže zrozumiteľne napísať súvislý 
prejav na témy z každodenného života, v ktorom vie vyjadriť svoje postoje, pocity a dojmy. Správne 
používa primerané lexikálne, gramatické, syntaktické a štylistické prostriedky vo formálnom 
a neformálnom prejave. Správne používa kompozičné postupy s ohľadom na obsah a adresáta 
písomného prejavu, ako aj s ohľadom na slohový útvar. 

 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania cudzieho 
jazyka reaguje na podnet a správne interpretuje zadanú úlohu, jeho odpoveď je celistvá a zámer 
výpovede jasný. V ústnom prejave reaguje na podnety v rôznych komunikačných situáciách takmer 
vždy jazykovo správne, používa primeranú slovnú zásobu. Vyjadruje sa väčšinou súvislo, vplyv 
materinského jazyka na intonáciu a výslovnosť neovplyvňuje zrozumiteľnosť prejavu. Žiak je aktívnym 
účastníkom komunikácie, obsah a kvalita prejavu (vrátane písomného) sú primerané téme. Ojedinelé 
gramatické chyby žiaka neovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. 

 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka reaguje 
na podnet, jeho prejav je zväčša súvislý a jasný. Používa zväčša téme primeranú slovnú zásobu. 
Plynulosť a zrozumiteľnosť prejavu sťažujú častejšie krátke prestávky spôsobené jazykovými 
nedostatkami, žiak je schopný reagovať na otázky a impulzy učiteľa. Vplyv materinského jazyka 
čiastočne sťažuje zrozumiteľnosť prejavu. Obsah je väčšinou primeraný, žiak potrebuje na udržanie 
rozhovoru miestami pomoc učiteľa. Slovná zásoba je čiastočne adekvátna danej téme, žiak používa aj 
nesprávne výrazy a chýbajúce výrazy dokáže len sporadicky opísať. Žiak dokáže prezentovať a do 
určitej miery aj obhájiť vlastné názory a stanovisko k odlišnému názoru. Gramatické chyby nesťažujú 
zrozumiteľnosť prejavu. 
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Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka 
interpretuje zadanú úlohu len s pomocou učiteľa, jeho prejav je zväčša nesúrodý a nesúvislý a zámer 
výpovede nie je celkom jasný. Má obmedzenú slovnú zásobu a často používa nesprávne jazykové 
prostriedky, čo značne sťažuje porozumenie. Závažné jazykové nedostatky narúšajú plynulosť 
a zrozumiteľnosť prejavu, žiak reaguje len krátkymi odpoveďami na otázky učiteľa. Chybná výslovnosť 
a intonácia značne ovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. Prejav je krátky, obsahovo len miestami 
primeraný, žiak vie čiastočne odpovedať na otázky učiteľa. Slovná zásoba je jednoduchá, ale stále 
primeraná zadanej téme, žiak častejšie používa nesprávne výrazy. Žiak dokáže pomenovať problémy, 
ale neposkytne návrhy riešenia. Časté gramatické chyby čiastočne ovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. 

 
Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka 
nie je schopný reagovať na podnet, svoje myšlienky nedokáže vyjadriť ani s pomocou učiteľa. Zlá 
výslovnosť a intonácia celkom narúšajú zrozumiteľnosť prejavu. Prejav je veľmi krátky, výpovede sú 
väčšinou nezrozumiteľné, žiak nevie odpovedať na otázky. Neadekvátna a chýbajúca slovná zásoba, 
ako aj množstvo gramatických chýb, bránia porozumeniu. Žiak nevie rozoznať základné aspekty, na 
ktoré má reagovať. 

 

 



Školský vzdelávací program - 6421 L spoločné stravovanie, SOŠ Snina 
 

 

221 

 

 

Názov predmetu Konverzácie v anglickom jazyku 1 

Časový rozsah výučby 1 hod. 

Ročník  prvý 

Kód a názov študijného odboru 6421 L spoločné stravovanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 
Predmet Konverzácia v anglickom jazyku v nadstavbovom štúdiu prispieva k pochopeniu a 
objavovaniu tých skutočnosti, ktoré presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných materinským 
jazykom a štátnym jazykom,  poskytuje živý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov v 
rámci Európskej únie, pomáha prekonávať komunikačné bariéry a tak prispievať k zvýšeniu jeho 
mobility v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon uplatnením sa na trhu práce, umožňuje 
poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Poskytuje 
prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného porozumenie a tolerancie a vytvára podmienky 
pre spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 
 
Cieľom vyučovacieho predmetu konverzácie v anglickom jazyku v 1. ročníku nadstavbového štúdia je 
rozvoj kľúčových kompetencií tým, že vedie žiakov k: 
• podpore sebadôvery každého žiaka; 
• k osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia vzdelávať sa po celý ich 
život a zaujať aktívne miesto v ekonomickom, sociálnom a kultúrnom živote; 
• príprave všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými podieľať sa na rozvoji 
demokratickej spoločnosti, solidarity, pluralizmu a kultúrnej otvorenosti; 
• zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých žiakov; 
• pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku ako svojbytnému historickému javu, v ktorom sa odráža 
historický a kultúrny vývoj národa a zároveň ako významný zjednocujúci činiteľ národného 
spoločenstva a ako dôležitý prostriedok celoživotného vzdelávania; 
• vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku k 
získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov; 
• zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia a 
nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie; 
• nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským zážitkom, k rozvíjaniu 
svojho pozitívneho vzťahu k literatúre a k ďalším druhom umenia vychádzajúcich z umeleckých textov 
a rozvíjaniu svojich emocionálnych a estetických cítení a vnímaní; 
• pestovaniu vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej príbuznosti a 
spolupatričnosti s inými etnikami, prostredníctvom ovládania normy spisovného jazyka viesť žiakov k 
zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych ústnych i písomných jazykových prejavov. 
Preto základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci sa: 
- dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal cudzincom, ktorí 
sú v jeho vlastnej krajine,  
- dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným jazykom a 
sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity v jazyku, ktorý si učiaci sa osvojuje,  

- viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.  
 
Všeobecný cieľ vyučovacieho predmetu konverzácie v anglickom jazyku  v nadstavbovom štúdiu 
vychádza z modelu všeobecných kompetencií a komunikačných jazykových kompetencií, ako ich 
uvádza Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (SERR). Výstupná úroveň po prvom roku 
štúdia je na úrovni A2/B1 SERR 
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Špecifický cieľ vyučovacieho predmetu zdôrazňuje činnostne zameraný prístup - na splnenie 
komunikačných úloh sa žiaci musia zapájať do komunikačných činností a ovládať komunikačné 
stratégie ktoré žiakom umožnia používať:  
 

- receptívne jazykové činnosti (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením) a stratégie 
ako poslucháčom alebo čitateľom pri spracovaní hovoreného alebo napísaného textu 

- produktívne (ústny prejav, písomný prejav) a interaktívne jazykové činnosti (ústna interakcia, 
písomná interakcia) a stratégie pri vytváraní ústnej interakcie alebo písomného textu,  

- efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale sú 
nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností,  

- využívať komunikačnú kompetenciu, aby realizovali komunikačný zámer vymedzeným 
spôsobom,  

- a zvládnuť spoločenské dimenzie jazyka. 
 
 

 
Používanie receptívnych jazykových 
činností a stratégií umožnia žiakom:  

 

faktografickým informáciám o každodenných témach, 
identifikovať všeobecné informácie aj konkrétne 
detaily za predpokladu, že ide o štandardný rečový 
prejav.  
 

textu na známe témy, s ktorými sa pravidelne 
stretávajú v škole, vo voľnom čase atď. vrátane 
krátkych rozprávaní.  
 

prednášky na známu tému v spisovnom jazyku.  
 

 
 

osobných listoch dostatočne na to, aby si pravidelne 
dokázali písať s priateľom.  
 
 

nájsť v nich potrebné informácie. 
 

materiáloch, akými sú napríklad listy, brožúry a 
krátke úradné dokumenty.  
 

prezentovanej problematike a rozoznajú hlavné 
závery, i keď nie vždy do podrobností.  
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Produktívne jazykové činnosti a 
strategie umožnia žiakom: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

plynulo podať jednoducho formulovaný 
súvislý opis ľubovoľnej oblasti ich záujmu, pričom 
ho prezentujú ako lineárny sled myšlienok.  
 

reakcie, svoje sny, nádeje a ambície.  
 

ymyslený).  

vysvetlia svoje názory, postoje, plány a činnosti.  
 

z každodenného života.  
 

udalosti, zážitkov, pocitov a reakcií) na známe 
témy z oblasti ich záujmu, spájaním krátkych 
odlíšených prvkov do lineárneho sledu.  
 

 
 

tému 
 

 

 
Interaktívne jazykové činnosti a 
strategie umožnia žiakom:  

 
 

zapojiť sa do rozhovoru na známe 
témy, príležitostne požiadať o zopakovanie určitých 
slov alebo častí výpovede.  
 

témy.  
 

porovnať postoje účastníkov diskusie.  
 

o osobné názory a stanoviská v diskusii.  
 

oferovat si získané informácie.  
 

inštrukcie.  
 

adať alebo poskytnúť písomné informácie na 
abstraktné aj konkrétne témy, pýtať sa na problémy 
alebo ich vysvetliť.  
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skúsenosti, pocity a udalosti.  
 

obsahuje informácie bezprostrednej skúsenosti 
 

 

 
Všeobecné kompetencie umožnia 
žiakom:  

 
 

medzi vlastnou a cieľovou jazykovou komunitou.  
 

komunity, v ktorej sa cieľový jazyk používa (životné 
podmienky, kultúrne tradície, hodnoty a 
presvedčenia, spoločenské normy a konvencie).  
 

poskytnutých informácií.  
 

komparácie kognitívnych procesov a činnostných 
aktivít.  
 

štúdiu.  
 

získania 
 

 

 
Jazykové kompetencie umožnia žiakom: 

 

to, aby vedeli opísať situácie, vysvetliť myšlienky alebo 
problémy so značnou dávkou precíznosti, ktoré sa 
týkajú abstraktných a kultúrnych tém.  
 

na väčšinu tém, ktoré sa vzťahujú na každodenný život 
(rodina, záujmy, práca, cestovanie, bývanie a aktuálne 
udalosti).  
 

vyjadrovaní zložitejších myšlienok na menej známe 
témy a situácie sa dopúšťajú chýb pri použití menej 
frekventovanej slovnej zásoby.  
 

é javy pre danú 
úroveň ovládania jazyka v známych kontextoch, pri 
používaní zložitejších gramatických javov sa môže 
prejavovať interferencia (negatívny vplyv materinského 
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jazyka).  
 

(výslovnosť všetkých hlások/foném) a pre správne 
pochopenie výpovede relevantne používajú 
suprasegmentálne javy (intonácia, slovný a vetný 
prízvuk).  
 

text, ktorý je všeobecne zrozumiteľný.  
 

pis zložitejších 
alebo menej známych výrazov v slovníku.  
 

 

 
Sociolingválna primeranosť a výstavba 
výpovede umožnia žiakom:  

 
 

funkčného štýlu.  
 

sa aj správať.  
 

postojoch, hodnotách a presvedčení, ktoré sú typické 
pre spoločenstvo osvojovaného cudzieho jazyka.  
 

prostriedkov, aby sa dokázali vyjadriť v obvyklých i v 
menej obvyklých situáciách.  
 

používajú vhodné frázy, aby sa ujali slova.  
 

prepojeného a lineárneho sledu určitých bodov.  
 

ahko, napriek príležitostným 
problémom s verbálnou formuláciou myšlienok sú 
schopní pokračovať v zmysluplnej komunikácii bez 
pomoci.  
 

definovať problém.  
 

žitú 
informáciu  
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Žiaci po ukončení 1. ročníka štúdia nadobudnú nasledovné jazykové funkcie a spôsobilosti: 

 
Spôsobilosti  Funkcie  
 
1. Nadviazať kontakt v súlade s 
komunikačnou situáciou  
 

Upútať pozornosť  
Pozdraviť  
Odpovedať na pozdrav  
Rozlúčiť sa  
Poďakovať a vyjadriť svoje uznanie  

 
2. Vypočuť si a podať informácie  
 

Informovať sa  
Potvrdiť (trvať na niečom)  
Začleniť informáciu  
Odpovedať na žiadosť  

 
3. Vybrať si z ponúkaných možností  
 

Identifikovať  
Opísať  
Potvrdiť/Odmietnuť (vyjadriť nesúhlas)  
Opraviť (korigovať)  

 
4. Vyjadriť svoj názor  
 

Vyjadriť svoj názor  
Vyjadriť svoj súhlas  
Vyjadriť svoj nesúhlas  
Vyjadriť presvedčenie 
Vyjadriť vzdor  
Protestovať  
Vyjadriť stupeň istoty 

 
5. Vyjadriť svoju vôľu  
 

Vyjadriť svoje želania/túžby  
Vyjadriť svoje plány (blízke a budúce)  

 
6. Vyjadriť svoju schopnosť  
 

Vyjadriť vedomosti/poznatky/zistenia  
Vyjadriť neznalosť  
Vyjadriť svoju schopnosť vykonať nejakú 
činnosť  

 
7. Vnímať a prejavovať svoje city  
 

Vyjadriť radosť z niečoho, šťastie, 
uspokojenie  
Vyjadriť smútok, skľúčenosť  
Vyjadriť sympatie  
Vyjadriť fyzickú bolesť  
Utešiť, podporiť, dodať odvahu  

 
8. Vyjadriť očakávania a reagovať na ne  
 

Vyjadriť nádej  
Vyjadriť sklamanie  
Vyjadriť strach, znepokojenie, obavu  
Ubezpečiť  
Vyjadriť úľavu  
Vyjadriť spokojnosť  
Vyjadriť nespokojnosť, posťažovať si  
Zistiť spokojnosť/nespokojnosť niekoho s 
niekým/s niečím  

 
9. Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus  
 

Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo 
uznávam  
Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád  
Vybrať si z ponúkaných možností 
najobľúbenejšiu  

 
10. Reagovať vo vyhrotenej situácii  
 

Vyjadriť svoj hnev, zlú náladu  
Reagovať na hnev, na zlú náladu niekoho 
iného  
Urážať  
Nadávať  
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11. Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá 
alebo povinnosti  
 

Vyjadriť príkaz/zákaz  
Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu  
Získať povolenie, súhlas  
Dať súhlas, povoliť niečo  
Odmietnuť  
Zakázať  
Vzoprieť sa proti zákazu/Spochybniť zákaz  
Vyhrážať sa  
Sľúbiť  

 
12. Reagovať na nesplnenie pravidiel 
alebo povinností  
 

Obviniť, obviniť sa, priznať sa  
Ospravedlniť sa  
Odmietnuť obvinenie  
Vyčítať  

 
13. Reagovať na príbeh alebo  
udalosť  
 

Vyjadriť záujem o niečo  
Vyjadriť záujem o to, čo niekto rozpráva  
Vyjadriť prekvapenie 
Vyjadriť, že ma niekto/niečo neprekvapil/-lo  
Vyjadriť nezáujem  

14. Ponúknuť a reagovať na ponuku  
 

Žiadať od niekoho niečo  
Odpovedať na žiadosť  
Navrhnúť niekomu, aby niečo vykonal  
Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne niečo 
vykonali  
Ponúknuť pomoc (urobiť niečo namiesto 
niekoho iného)  
Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem  
Odpovedať na návrh niekoho iného  
 

 
15. Reagovať na niečo, čo sa má  
udiať v budúcnosti  
 

Varovať pred niekým/niečím  
Poradiť  
Dodať odvahu/Podporiť  
Adresovať niekomu svoje želanie  

 
16. Reagovať na niečo, čo sa udialo v 
minulosti  
 

Spomenúť si na niečo/niekoho  
Vyjadriť, že som na niečo/niekoho zabudol  
Pripomenúť  
Kondolovať  
Gratulovať  
 

 
17. Reagovať pri prvom stretnutí  
 

Predstaviť niekoho  
Predstaviť sa  
Reagovať na predstavenie niekoho  
Privítať  
Predniesť prípitok  
 

 
18. Korešpondovať  
 

Korešpondovať  
Začať list  
Ukončiť list  

 
19. Telefonovať  
 

Začať, udržiavať a ukončiť telefonický 
rozhovor  

 
20. Vymieňať si názory, komunikovať s 
niekým  
 

Začať rozhovor  
Ujať sa slova v rozhovore  
Vypýtať si slovo  
Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma 
prerušili  
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Zabrániť niekomu v rozhovore 
  

 
21. Vypracovať prezentáciu/prednášku  
 

Uviesť tému, hlavnú myšlienku (hlavné 
myšlienky)  
Oboznámiť s obsahom/osnovou  
Rozviesť tému a osnovu  
Prejsť z jedného bodu na iný  
Ukončiť svoj výklad  
 

 
22. Obohatiť/Doplniť štruktúrovanú 
prezentáciu/prednášku  
 

 
Podčiarknuť/ dať do pozornosti  
Odbočiť od témy (digresia)  
Vrátiť sa k pôvodnej téme  
Uviesť príklad  
Citovať  
Parafrázovať  

 
23. Zúčastniť sa na 
diskusii/Argumentovať  
 

 
Navrhnúť novú tému/nové body diskusie  
Odmietnuť diskutovať na ponúkanú 
tému/bod diskusie  
Vrátiť sa k téme/ k bodu diskusie  

 
24. Uistiť sa v rozhovore, že moje 
slová/môj výklad/môj argument boli 
pochopené 
 
 

Uistiť sa, že účastníci komunikácie pochopili 
moje vyjadrenia  
Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo bolo 
povedané  
Požiadať o pomoc pri vyjadrovaní 
ohľadom problematického 
slova/vyjadrenia/frázy  
Nahradiť zabudnuté/nepoznané slovo  
Hľadať slovo/vetu  
Opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru  
 

 
25. Porozprávať niečo  
 

Rozprávať príbeh  
Začať príbeh, historku, anekdotu  
Zhrnúť príbeh, historku  

 
Lexika a komunikačné témy  
Lexika je popri gramatike nevyhnutným predpokladom na vytváranie zmysluplných verbálnych 
výpovedí. Preto aj pri vyučovaní a učení sa cudzieho jazyka v rámci konverzácií z anglického jazyka 
v 1. ročníku nadstavbového štúdia je potrebné venovať sa jej výberu a osvojovaniu si náležitú 
pozornosť. Výber a rozsah lexikálnych jednotiek nadväzuje na predmet anglický jazyk a musí 
korešpondovať s konkrétnymi komunikačnými témami. Zároveň však je založená na kritériách pre 
ovládanie cudzieho jazyka podľa úrovní vymedzených Spoločným európskym referenčným rámcom 
pre jazyky .  
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Zoznam tém pre 1. ročník nadstavbového štúdia  s vybranou povinnou lexikou pre 
komunikačnú úroveň B1 :  
  

 Názov témy/podtémy Vybraná povinná komunikačná lexika 

1 Rodina a spoločnosť 
Osobné údaje  
Rodina - vzťahy v rodine  
Národnosť/štátna príslušnosť  
Tlačivá/dokumenty  
Vzťahy medzi ľuďmi  
Náboženstvo 

forename, nickname, real name, pen name; 
in her early/mid/late twenties, grown-up, 
adult, middle-aged, mature, retired, elderly; 
single, married, divorced; 
kinship, (the) next of kin, sibling, niece, 
nephew, half-sister/brother, step 
mother/father, only child, mother- in-law, 
single mother, orphan, widow/er, bachelor, 
pensioner, baby sitter; generation gap, rate 
of divorce; 
respect, loyalty, trust, authority, jealousy, 
understanding, admiration, sympathy; 
love at first sight, (love) affair, 
disappointment in love; 
go on/have a date, be someone’s date, have 
a lot in common, be impressed (by), be 
fascinated (by), be crazy about, fall in love 
with, have a good/bad relationship, be 
engaged (to), argue, break up, split up, 
make (it) up, treat badly, miss, feel sorry 
(for); 
questionnaire, residence, abbreviated 
name, initials, middle initial, citizenship, 
marital status, signature; block letters, blank; 
print, write in capitals, put a 
tick/cross/check, sign; 
application, school report, certificate, 
membership card, tourist card, brochure, 
leaflet, handout; 
acquaintance, colleague, close/good/best 
friend, (steady) girl/boyfriend, ex 
(wife/husband), room/flatmate, neighbour, 
employer/employee 

2 Domov a bývanie  
Môj dom/byt  
Zariadenie bytu  
Domov a jeho okolie  
Bývanie v meste a na dedine  
Spoločnosť a životné 
prostredie  
Spoločnosť a jej životný štýl 

accommodation; detached house, semidetached 
house, terraced house, bed-sitter, 
studio, villa, chalet, mansion, monastery, 
convent; attic, basement, cellar, porch, 
patio; skylight, French window, blinds, 
tile, ornament, coat hanger, chest of 
drawers, doormat, candlestick, saucer, 
cutlery; home appliances, stove, radiator; 
handle, tap, plug, frame, peg; 
greenhouse, swing, clothesline; 
path, pond, hedge, fence; 
(sport/cultural/educational) facilities, 
leisure centre; ecology, environment, 
pollution, unleaded petrol, waste, smog, 
energy, coal 
environmentally friendly, green products; 
destroy, damage, protect, recycle, protest, 
become extinct 
 

3 Ľudské telo,  
starostlivosť o zdravie  
Ľudské telo  
Fyzické charakteristiky  

spine, rib, collar bone; 
liver, kidney, appendix, artery, vein, 
temple, eyelid, eyelash, gum, nostril, chest, 
(female) bust, biceps, ring finger; 
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Charakterové vlastnosti 
človeka  
Choroby a nehody  
Hygiena a starostlivosť o telo  
Zdravý spôsob života  
Nemocnica a klinika, lekáreň a 
lieky, poistenie 

fingerprints; hairstyles: Afro, crew cut, 
skinhead, sideburns/sideboards, plait, bun, 
(side/middle) parting; 
backcombing/teasing; receding hairline, 
bald; features: wrinkles; height and build: 
tiny, petite, slim, overweight, fat, 
corpulent, obese; good looking, 
handsome/beautiful, unattractive; in his 
early/mid/late forties; 
adjectives connected with attitude to 
work/temperament/relationships/danger/the 
mind: ill-mannered, even-tempered, 
impolite, rude, trustworthy, self-confident, 
frank, generous; get upset (with sb/about 
sth), get sb down, get on with, give up, put 
sb down, put up with; pneumonia, 
whooping cough, scarlet fever, measles, 
mumps, polio, chickenpox, shingles; a 
narrow escape, an epidemic of sth; a 
hangover; thermometer, ointment, 
prescription, antibiotic(s); take sb’s 
temperature, check sb’s blood pressure, 
check sb’s pulse, get an X-ray, have blood 
test(s) done, protect, prevent, twist one’s 
ankle, sneeze, choke, be concerned about 
take (your) vitamin(s)/medication, get 
plenty of rest, do breathing exercises, take 
exercise, feel fit; symptoms: sneezing, 
coughing, rash; clean/brush teeth, 
have/take a shower/bath; toothbrush, 
toothpaste, comb, soap, shampoo, shaving 
cream, razor, make-up, lipstick; 
healthy/junk/fatty/fattening food; immune; 
sports/body conditioning, a balanced diet, 
gym, preventive medicine, hypochondriac 

4 Doprava a cestovanie  
Dopravné prostriedky  
Osobná doprava  
Príprava na cestu a 
cestovanie  
Turistika a cestovný ruch 
Problémy cestných, 
železničných a 
leteckých sietí 

vehicle, truck, coach, tram, trolleybus, 
caravan, passenger/freight/local/express 
train, airship, hot-air balloon, hang-glider, 
tanker, hovercraft, submarine, raft, canoe, 
yacht, moped; 
jaywalk, hitch-hike, jump the queue; 
insert a coin, fill up the tank, run out of 
petrol/fuel, slow down, overtake, pay a 
fine, be airsick/carsick/seasick; 
harbour; chauffeur, driver, bus/train 
conductor, captain, pilot; customs officer, 
traffic warden; 
public transport, car park/parking lot, 
parking fine, parking ticket, ticket 
machine, check-in, destination, travel 
insurance; road sign, rate of 
exchange/exchange rate; 
pack sb’s luggage, exchange currency; 
self catering; 
receptionist, porter, holidaymaker, guest, 
host, courier; 
voyage, cruise, crossing, tour, business 
trip; 
ramble, trek 

5 Vzdelávanie a práca  teaching staff, headmaster/headmistress, 
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Škola a jej zariadenie  
Učebné predmety  
Pracovné činnosti a profesie  
Školský systém  
Celoživotné vzdelávanie  
Pracovné podmienky 

headteacher/the head; 
teaching aid, wall chart, report, lined paper, 
felt-tip/fibre-tip (pen), stapler, compasses, 
ring binder, file; 
strict, bright, clever, gifted; raise hands, 
play truant, punish, learn by heart, cheat, 
revise, reward, make progress; apply, take, 
pass, fail, research, train, prepare, graduate; 
compulsory, optional, elective, voluntary; 
library card; 
school: nursery, primary, elementary, 
secondary, high, comprehensive, public, 
boarding, private, state, church, 
vocational; pre-school education, 
primary/secondary education, college, 
polytechnic, university, post-graduate 
education, further education, training 
course; 
school-leaving exams, A-level exams, 
graduation exam, exit exam; specialized in; 
Algebra, Technical Studies, Civics, Social 
Sciences, Conversation; 
salesman/saleswoman/salesperson, 
dressmaker/tailor, hairdresser/hair stylist, 
grocer, chemist, dentist, carpenter, 
mechanic, electrician, bricklayer, 
photographer, architect 

6 Človek a príroda  
Zvieratá/fauna  
Počasie  
Rastliny/flóra  
Klíma  
Človek a jeho životné 
prostredie  
Príroda okolo nás – ochrana 
životného prostredia 

countries, continents, land mass, islands; 
nature, ecosystem, jungle floor, treetops; 
mountain, hill, water, stream, river, lake, 
sea, ocean, wood, forest, rainforest, 
footpath, game/wildlife park/reserve; 
dump, get/be involved in, stay out of, make 
a habit of sth; 
unnatural, harmful, suited for, extinct; 
natural disasters: earthquake, 
landslide/mudslide, volcanic eruption, 
floods, tornado, 
hurricane/typhoon/cyclone, blizzard, 
drought; lava, volcanic cloud; poor soil, 
desert; 
erupt, spread; famine, starvation; 
manmade disasters: oil spill, chemical 
spill/leak, toxic waste dumping, 
chemical/ammunition plant explosion, 
release of radioactive material, blackout; 
packaging, carbon dioxide; 
victim(s), survivor(s); agriculture, farming, 
crop, fruit; plant, grow, pick, harvest; 
poisonous; buds, petals, tree covered hills; 
chilly, freezing, icy, humid, drizzle/drizzly; 
melt, pour with rain, rain heavily; sticky 
weather, sunshine; 
under threat, at risk, in bloom; 
‘everything went black’, ‘to make matters 
worse’; puppy, kitten, kid, lamb, chick, 
piglet, calf, duckling, gosling; 
coat, feather, skin, trunk tusk; sun, sunbathe 

7 Šport  
Druhy športu: zimné a letné, 

duel, competition; venue, arena, ring, pool, 
course; bat, stick, oar, paddle, helmet, 



Školský vzdelávací program - 6421 L spoločné stravovanie, SOŠ Snina 
 

 

232 

 

individuálne a 
kolektívne  
Športové disciplíny  
Význam športu pre rozvoj 
osobnosti  
Nové trendy v športe  
Fair play športového 
zápolenia 

board, puck; referee, umpire; 
heads or tails, stopwatch, penalty; 
athletics/track and field: sprints, 
middle/long distance runs, the hurdles, the 
relay, the javelin, the high jump, the 
hammer throw, the discus, the Pentathlon, 
a marathon; 
gymnastics: the (pommel) horse, the (still) 
rings, the parallel bars; 
fitness, bodybuilding, aerobics; 
disabled, professional/amateur; 
tiring, boring, exhausted, expensive, 
exciting, reliable, responsible, strong 
willed, competitive; 
daily routine, in a state of shock, in 
preparation for sth; 
be in good/better health, feel sorry for sb, 
give talks, make rapid progress, back out, 
be into, get across, go through with, put on, 
set up, turn down 

8 Obchod a služby  
Nákupné zariadenia  
Pošta a telekomunikácie  
Druhy a spôsoby nákupu a 
platenia  
Hotely a hotelové služby  
Centrá krásy a zdravia  
(kaderníctva, fitnes, ...)  
Kultúra nakupovania a služieb 

hopping centre, shopping mall, corner shop, 
drugstore, florist, stationery, hardware store, 
ironmonger’s, fishmonger’s, tobacconist, 
jeweller‘s, gift shop, delicatessen, self service, 
clerk, scales, express letter, counter, 
letterbox, postbox, stamp machine, cheque, 
traweller’s cheques, postmark, parcel, 
package, label, public telephone, phone box, 
directory, phone book, 
deliver the letters, congratulation, 
return to sender, connect, bargain, purchase, 
goods, discount, reduction, household goods, 
cleaning products, toilet articles, prepackaged, 
cash register, price, reciept, change, 
pay in cash, by credit card, charge, 
overcharge, queue, accommodation, onestar/ 
five star hotel, guest house, single room, 
double room, twin room, full board, half board, 
bed and breakfast, porter, tip, chambermaid, 
luxurious/economy, comfortable, 
book, reserve in advance, check in/check 
out at the reception, on arrival/leaving, fill 
in the registration form, stay, 

9 Kultúra a umenie  
Druhy umenia  
Kultúra a jej formy  
Umenie – spoločnosť – kultúra 

the arts, the performing arts, the fine arts; 
sculpture, painting, architecture, ceramics; 
music, the theatre, ballet, opera, film; 
literature: biographies, novels, short 
stories; a soundtrack, scheduled action, 
drawback, personal experience, brush, 
canvas, message, motivation, graffiti, 
personal stamp, tag, scribble, key/time 
signature; genres: western, science-fiction, 
fantasy, thriller, animated, action, crime, 
drama, musical, comedy; film: script, 
setting, plot, scenery, the goodies/baddies, 
the good/bad guys, blockbuster; release a 
film, ‘What’s on?/What’s showing?’; the 
stage: usher, dress rehearsal, opening night, 
costume, audience, act, theatregoer, a hit, a 
flop, an understudy, matinee; stage a 
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production, put on a play, paintings: 
realistic, abstract, portrait; exhibition, 
trend, amusement, arcade, dating show (on 
TV), multiplex; based on, shoot a scene, 
tend to, act, figure, queue for a ticket, star 
in, be worth seeing, recommend, refer a 
film to sb, suitable for, take up, speak 
one’s mind, play an instrument; seasonal, 
fabulous 
 

10 Zamestnanie  
Pracovné pomery a kariéra  
Platové ohodnotenie  
Nezamestnanosť 

work, job, occupation, profession, 
salary/wage, qualifications, knowledge, 
experience, reputation, working/work day, 
nine- to- five job; clerical/manual, part/full 
time, temporary, permanent, selfemployed; 
respected, creative, motivated, 
competitive; un/skilled worker, 
employer/employee, trainer/trainee; 
advertisement, application, reference, 
interview, hire/fire, management, branch, 
orders, promotion, working conditions; 
find/look for/get/work; (He’s) as a (manual 
labourer) in a (factory) for (Skoda); (He’s) 
at work (now); work hard, apply for, start 
work, set an example, go into details, make 
up, get in touch, do one’s best, do badly, 
do sb a favour, keep up, enclose, look out 
for, be spoilt for choice, mind one’s 
manners, take control of, be responsible 
for, be qualified for, be due to, 
communicate by/with, make contact with, 
renew; cash, mental arithmetic, in need, 
face to face (with) 

 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 

 

Tabuľka vzťahu kľúčových kompetencií k obsahu vzdelávania 
 

Prehľad kľúčových 
kompetencií 
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Prehľad názov predmetov Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Povinne voliteľný  predmet  

Konverzácie v anglickom jazyku X X X 

 

Vo vyučovacom predmete konverzácia v anglickom jazyku v 1. ročníku nadstavbového štúdia  
využívame pre utváranie a rozvíjanie zvolených kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie 
stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

 

 Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a  pracovnom živote, 
- logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 
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- porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, morálne 
zásady, vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje, 

- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti, 
- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností, 

 

 Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie,   
komunikovať v materinskom a cudzom jazyku: 

 
- vyjadrovať sa správne v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 
- vyjadrovať sa spoľahlivo v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 
- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje, 
- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, 

 

Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách: 
 
- prejaviť empatiu a sebareflexiu, 
- vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu, 
- motivovať pozitívne seba a druhých, 
- ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie), 
- stanoviť priority cieľov, 
- predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre ostatných členov 
tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť, 
- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje, 
- diskutovať konštruktívne, aktívne predkladať progresívne návrhy a pozorne počúvať druhých, 
- budovať a organizovať vyrovnanú a udržateľnú spoluprácu. 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní  sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

Názov vyučovacieho 
tematického celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Rodina Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a obrázkami                  
Demonštrácia a pozorovanie 

Kultúra a umenie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a obrázkami                  
Demonštrácia a pozorovanie 

Šport Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a obrázkami                  
Demonštrácia a pozorovanie 

Bývanie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a obrázkami                  
Demonštrácia a pozorovanie 

Nakupovanie a služby Informačnoreceptívna -  výklad Frontálna výučba 
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Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a obrázkami                  
Demonštrácia a pozorovanie 

Starostlivosť o zdravie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a obrázkami                   
Demonštrácia a pozorovanie 

Cestovanie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a obrázkami                  
Demonštrácia a pozorovanie 

Vzdelávanie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a obrázkami                  
Demonštrácia a pozorovanie 

Zamestnanie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou  a obrázkami                 
Demonštrácia a pozorovanie 

Človek a príroda Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a obrázkami                  
Demonštrácia a pozorovanie 

 

Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú v predmete v 1. ročníku 
nadstavbového štúdia nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov 
tematického celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica, ... 

Rodina Bilíková, A., Kondelová, 
S.(2013) YES, Maturita 
Angličtina základná 
úroveň(B1). Enigma 
Publishing s.r.o. Nitra, 
Nitra. ISBN 978-80-
8133-014-8 , 395 strán 
Bérešová,J., 
Macková,M., Steyne,L. 
(2005) Nová maturita 
z angličtiny-Základná 
úroveň B1.Aktuell, 
Bratislava. ISBN 80-

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 
CD a DVD 
prehrávač, 
videoprehrávač 

Učebnica, 
Slovníky- 
prekladový 
a monolinguálny 
(vydavateľstvo 
OUP, 
MacMillan, 
Longman), 
obrázkový 
slovník 
Grafické 
pomôcky, 
obrázkové 

Internet  
Jazyková 
literatúra 
školskej 
knižnice 
Doplnkové CD 
a DVD 
z učebnice, 
Videokazety 
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89153-14-3, 280 strán 
Garwood,Ch., Gardani, 
G., Peris,E.(1996) 
Aspects of Britain and 
the USA. OUP, Oxford. 
ISBN 0 19 454245 9. 95 
pages. 
Peck,A., Peck, E. 
(2003).  Nakladatelství 
Fraus, Plzaň. ISBN 80-
7238-290-X. 118 strán.      

materiály 

Kultúra a umenie Bilíková, A., Kondelová, 
S.(2013) YES, Maturita 
Angličtina základná 
úroveň(B1). Enigma 
Publishing s.r.o. Nitra, 
Nitra. ISBN 978-80-
8133-014-8 , 395 strán 
Bérešová,J., 
Macková,M., Steyne,L. 
(2005) Nová maturita 
z angličtiny-Základná 
úroveň B1.Aktuell, 
Bratislava. ISBN 80-
89153-14-3, 280 strán 
Garwood,Ch., Gardani, 
G., Peris,E.(1996) 
Aspects of Britain and 
the USA. OUP, Oxford. 
ISBN 0 19 454245 9. 95 
pages. 
Peck,A., Peck, E. 
(2003).  Nakladatelství 
Fraus, Plzaň. ISBN 80-
7238-290-X. 118 strán.      
 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart CD a 
DVD 
prehrávač, 
videoprehrávač 
 

Učebnica, 
Slovníky- 
prekladový 
a monolinguálny 
(vydavateľstvo 
OUP, 
MacMillan, 
Longman), 
obrázkový 
slovník 
Grafické 
pomôcky, 
obrázkové 
materiály 

Internet  
Jazyková 
literatúra 
školskej 
knižnice 
Doplnkové CD 
a DVD 
z učebnice, 
Videokazety 
 

Šport Bilíková, A., Kondelová, 
S.(2013) YES, Maturita 
Angličtina základná 
úroveň(B1). Enigma 
Publishing s.r.o. Nitra, 
Nitra. ISBN 978-80-
8133-014-8 , 395 strán 
Bérešová,J., 
Macková,M., Steyne,L. 
(2005) Nová maturita 
z angličtiny-Základná 
úroveň B1.Aktuell, 
Bratislava. ISBN 80-
89153-14-3, 280 strán 
Garwood,Ch., Gardani, 
G., Peris,E.(1996) 
Aspects of Britain and 
the USA. OUP, Oxford. 
ISBN 0 19 454245 9. 95 
pages. 
Peck,A., Peck, E. 
(2003).  Nakladatelství 
Fraus, Plzaň. ISBN 80-

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 
 CD a DVD 
prehrávač, 
videoprehrávač 
 

Učebnica, 
Slovníky- 
prekladový 
a monolinguálny 
(vydavateľstvo 
OUP, 
MacMillan, 
Longman), 
obrázkový 
slovník 
Grafické 
pomôcky, 
obrázkové 
materiály 

Internet  
Jazyková 
literatúra 
školskej 
knižnice 
Doplnkové CD 
a DVD 
z učebnice, 
Videokazety 
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7238-290-X. 118 strán.      
 

Bývanie Bilíková, A., Kondelová, 
S.(2013) YES, Maturita 
Angličtina základná 
úroveň(B1). Enigma 
Publishing s.r.o. Nitra, 
Nitra. ISBN 978-80-
8133-014-8 , 395 strán 
Bérešová,J., 
Macková,M., Steyne,L. 
(2005) Nová maturita 
z angličtiny-Základná 
úroveň B1.Aktuell, 
Bratislava. ISBN 80-
89153-14-3, 280 strán 
Garwood,Ch., Gardani, 
G., Peris,E.(1996) 
Aspects of Britain and 
the USA. OUP, Oxford. 
ISBN 0 19 454245 9. 95 
pages. 
Peck,A., Peck, E. 
(2003).  Nakladatelství 
Fraus, Plzaň. ISBN 80-
7238-290-X. 118 strán.      
 
 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart  
CD a DVD 
prehrávač, 
videoprehrávač 

Učebnica, 
Slovníky- 
prekladový 
a monolinguálny 
(vydavateľstvo 
OUP, 
MacMillan, 
Longman), 
obrázkový 
slovník 
Grafické 
pomôcky, 
obrázkové 
materiály 

Internet  
Jazyková 
literatúra 
školskej 
knižnice 
Doplnkové CD 
a DVD 
z učebnice, 
Videokazety 
 

Nakupovanie 
a služby 

Bilíková, A., Kondelová, 
S.(2013) YES, Maturita 
Angličtina základná 
úroveň(B1). Enigma 
Publishing s.r.o. Nitra, 
Nitra. ISBN 978-80-
8133-014-8 , 395 strán 
Bérešová,J., 
Macková,M., Steyne,L. 
(2005) Nová maturita 
z angličtiny-Základná 
úroveň B1.Aktuell, 
Bratislava. ISBN 80-
89153-14-3, 280 strán 
Garwood,Ch., Gardani, 
G., Peris,E.(1996) 
Aspects of Britain and 
the USA. OUP, Oxford. 
ISBN 0 19 454245 9. 95 
pages. 
Peck,A., Peck, E. 
(2003).  Nakladatelství 
Fraus, Plzaň. ISBN 80-
7238-290-X. 118 strán.      

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 
CD a DVD 
prehrávač, 
videoprehrávač 

Učebnica, 
Slovníky- 
prekladový 
a monolinguálny 
(vydavateľstvo 
OUP, 
MacMillan, 
Longman), 
obrázkový 
slovník 
Grafické 
pomôcky, 
obrázkové 
materiály 

Internet  
Jazyková 
literatúra 
školskej 
knižnice 
Doplnkové CD 
a DVD 
z učebnice, 
Videokazety 
 

Starostlivosť 
o zdravie 

Bilíková, A., Kondelová, 
S.(2013) YES, Maturita 
Angličtina základná 
úroveň(B1). Enigma 
Publishing s.r.o. Nitra, 
Nitra. ISBN 978-80-
8133-014-8 , 395 strán 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart  
CD a DVD 

Učebnica, 
Slovníky- 
prekladový 
a monolinguálny 
(vydavateľstvo 
OUP, 
MacMillan, 

Internet  
Jazyková 
literatúra 
školskej 
knižnice 
Doplnkové CD 
a DVD 
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Bérešová,J., 
Macková,M., Steyne,L. 
(2005) Nová maturita 
z angličtiny-Základná 
úroveň B1.Aktuell, 
Bratislava. ISBN 80-
89153-14-3, 280 strán 
Garwood,Ch., Gardani, 
G., Peris,E.(1996) 
Aspects of Britain and 
the USA. OUP, Oxford. 
ISBN 0 19 454245 9. 95 
pages. 
Peck,A., Peck, E. 
(2003).  Nakladatelství 
Fraus, Plzaň. ISBN 80-
7238-290-X. 118 strán.      

prehrávač, 
videoprehrávač 
 

Longman), 
obrázkový 
slovník 
Grafické 
pomôcky, 
obrázkové 
materiály 

z učebnice, 
Videokazety 
 

Cestovanie Bilíková, A., Kondelová, 
S.(2013) YES, Maturita 
Angličtina základná 
úroveň(B1). Enigma 
Publishing s.r.o. Nitra, 
Nitra. ISBN 978-80-
8133-014-8 , 395 strán 
Bérešová,J., 
Macková,M., Steyne,L. 
(2005) Nová maturita 
z angličtiny-Základná 
úroveň B1.Aktuell, 
Bratislava. ISBN 80-
89153-14-3, 280 strán 
Garwood,Ch., Gardani, 
G., Peris,E.(1996) 
Aspects of Britain and 
the USA. OUP, Oxford. 
ISBN 0 19 454245 9. 95 
pages. 
Peck,A., Peck, E. 
(2003).  Nakladatelství 
Fraus, Plzaň. ISBN 80-
7238-290-X. 118 strán.      

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart  
CD a DVD 
prehrávač, 
videoprehrávač 

Učebnica, 
Slovníky- 
prekladový 
a monolinguálny 
(vydavateľstvo 
OUP, 
MacMillan, 
Longman), 
obrázkový 
slovník 
Grafické 
pomôcky, 
obrázkové 
materiály 

Internet  
Jazyková 
literatúra 
školskej 
knižnice 
Doplnkové CD 
a DVD 
z učebnice, 
Videokazety 
 

Vzdelanie Bilíková, A., Kondelová, 
S.(2013) YES, Maturita 
Angličtina základná 
úroveň(B1). Enigma 
Publishing s.r.o. Nitra, 
Nitra. ISBN 978-80-
8133-014-8 , 395 strán 
Bérešová,J., 
Macková,M., Steyne,L. 
(2005) Nová maturita 
z angličtiny-Základná 
úroveň B1.Aktuell, 
Bratislava. ISBN 80-
89153-14-3, 280 strán 
Garwood,Ch., Gardani, 
G., Peris,E.(1996) 
Aspects of Britain and 
the USA. OUP, Oxford. 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 
CD a DVD 
prehrávač, 
videoprehrávač 

Učebnica, 
Slovníky- 
prekladový 
a monolinguálny 
(vydavateľstvo 
OUP, 
MacMillan, 
Longman), 
obrázkový 
slovník 
Grafické 
pomôcky, 
obrázkové 
materiály 

Internet  
Jazyková 
literatúra 
školskej 
knižnice 
Doplnkové CD 
a DVD 
z učebnice, 
Videokazety 
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ISBN 0 19 454245 9. 95 
pages. 
Peck,A., Peck, E. 
(2003).  Nakladatelství 
Fraus, Plzaň. ISBN 80-
7238-290-X. 118 strán.      

Zamestnanie Bilíková, A., Kondelová, 
S.(2013) YES, Maturita 
Angličtina základná 
úroveň(B1). Enigma 
Publishing s.r.o. Nitra, 
Nitra. ISBN 978-80-
8133-014-8 , 395 strán 
Bérešová,J., 
Macková,M., Steyne,L. 
(2005) Nová maturita 
z angličtiny-Základná 
úroveň B1.Aktuell, 
Bratislava. ISBN 80-
89153-14-3, 280 strán 
Garwood,Ch., Gardani, 
G., Peris,E.(1996) 
Aspects of Britain and 
the USA. OUP, Oxford. 
ISBN 0 19 454245 9. 95 
pages. 
Peck,A., Peck, E. 
(2003).  Nakladatelství 
Fraus, Plzaň. ISBN 80-
7238-290-X. 118 strán.      

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart  
CD a DVD 
prehrávač, 
videoprehrávač 
 

Učebnica, 
Slovníky- 
prekladový 
a monolinguálny 
(vydavateľstvo 
OUP, 
MacMillan, 
Longman), 
obrázkový 
slovník 
Grafické 
pomôcky, 
obrázkové 
materiály 

Internet  
Jazyková 
literatúra 
školskej 
knižnice 
Doplnkové CD 
a DVD 
z učebnice, 
Videokazety 
 

Človek a príroda Bilíková, A., Kondelová, 
S.(2013) YES, Maturita 
Angličtina základná 
úroveň(B1). Enigma 
Publishing s.r.o. Nitra, 
Nitra. ISBN 978-80-
8133-014-8 , 395 strán 
Bérešová,J., 
Macková,M., Steyne,L. 
(2005) Nová maturita 
z angličtiny-Základná 
úroveň B1.Aktuell, 
Bratislava. ISBN 80-
89153-14-3, 280 strán 
Garwood,Ch., Gardani, 
G., Peris,E.(1996) 
Aspects of Britain and 
the USA. OUP, Oxford. 
ISBN 0 19 454245 9. 95 
pages. 
Peck,A., Peck, E. 
(2003).  Nakladatelství 
Fraus, Plzaň. ISBN 80-
7238-290-X. 118 strán.      

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart  
CD a DVD 
prehrávač, 
videoprehrávač 

Učebnica, 
Slovníky- 
prekladový 
a monolinguálny 
(vydavateľstvo 
OUP, 
MacMillan, 
Longman), 
obrázkový 
slovník 
Grafické 
pomôcky, 
obrázkové 
materiály 

Internet  
Jazyková 
literatúra 
školskej 
knižnice 
Doplnkové CD 
a DVD 
z učebnice, 
Videokazety 
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ROČNÍK: prvý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Konverzácie v anglickom jazyku 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov 

tematického 

celku
3
 

Témy  

Počet 

hodín 

Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Rodina 3   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Členovia 
rodiny,  

 Vzťahy 
v rodine 

 Režim dňa 

 Rodina 
v súčasnej 
spoločnosti 

 Opis rodiny  - 
písomný prejav 

 

 Slovenský jazyk 

Občianska náuka 

 Špecifikovať slovnú zásobu 
k téme 

 Rozprávať o sebe 
a ostatných členoch rodiny 

 Prerozprávať priebeh dňa – 
denný režim 

 Charakterizovať rôzne typy 

rodín 

 Písomne opísať svoju 

rodinu v požadovanom 

rozsahu  

 

 Špecifikoval slovnú zásobu 
k téme 

 Rozprával o sebe 
a ostatných členoch rodiny 

 Prerozprával priebeh dňa – 
denný režim 

 Charakterizoval rôzne typy 
rodín 

 Písomne opísal svoju rodinu 
v požadovanom rozsahu 

 

 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

Simulácia, 

diskusie 

Písomný 

prejav - opis 

Kultúra a 

umenie 

3 
  

Žiak má: 

 

Žiak 

  

 Druhy kultúry 
a umenia, 
známe 
osobnosti 
z oblasti 

 Slovenský jazyk 

Estetická výchova 

Etická výchova 

 Charakterizovať  oblasti 
kultúry a druhy umenia, ako 
aj o známe osobnosti z tejto 
oblasti 

 Porovnať možnosti 

 Charakterizoval  oblasti 
kultúry a druhy umenia, ako 
aj o známe osobnosti  z tejto 
oblasti  

 Porovnal možnosti 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústne 
individuálne 

Ústna 

odpoveď 

Simulácia, 

diskusie 
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kultúry a 
umenia 

 Možnosti 
kultúrneho 
vyžitia v meste 
a na dedine 
porovnanie 

 Kultúrne 
podujatia 
miestneho,  
národného 
a medzinárodn
ého významu,  

 Kultúrne 
podujatie ktoré 
mám rád 

 Vyjadrenie 
odporúčania 
a pozvania  

/I´d really 

recommend, You 

must, should 

certainly tray.., You 

shouldn´t, Would you 

like to, Do you feel 

like / 

 kultúrneho vyžitia v meste 
a na vidieku 

 Porozprávať o kultúrnych 

podujatiach miestneho, 

národného resp. 

medzinárodného významu 

 Popísať a zdôvodniť 

preferované kultúrne 

podujatie/ druh kultúry  

 Správne použiť frázy na 

vyjadrenie odporúčania a 

pozvania  

 

kultúrneho vyžitia v meste 
a na vidieku 

 Porozprával o kultúrnych 

podujatiach miestneho, 

národného resp. 

medzinárodného významu 

 Popísal a zdôvodnil 

preferované kultúrne 

podujatie/ druh kultúry  

  Správne použil frázy na 

vyjadrenie odporúčania a 

pozvania  

 

 

skúšanie 

 
 

Šport 3  
 

Žiak má: 

 

Žiak 

  

 Športy a ich 
rozdelenie  

 Významné 
športové 

  
 Pomenovať jednotlivé druhy 

športov  a ich rozdelenie 

 Charakterizovať významné 
športových podujatiach 

 Pomenoval jednotlivé druhy 
športov  a ich rozdelenie 

 Charakterizoval významné 
športových podujatiach 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústne  

Ústna 

odpoveď 

Simulácia, 
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podujatia – 
popis obrázkov 

 Šport, ktorý ma 
zaujíma, 
pravidlá 

 

 Vyjadriť svoj záujem o určitý 
druh športu /aktívny, pasívny/ 

 Opísať obľúbený šport a jeho 
pravidlá  

 

 Vyjadril svoj záujem o určitý 
druh športu /aktívny, 
pasívny/ 

 Opísal obľúbený šport a jeho 
pravidlá  

 

individuálne 
skúšanie 

 

 

diskusie 

Písomný 

prejav - opis 

Bývanie 

 
3  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Náš dom, náš 
byt – opis  

 Bývanie 
v meste a na 
vidieku – 
výhody 
a nevýhody 

 Moje predstavy 
o bývaní 

 Vyjadrenie 
výhody/ 
nevýhody 

/there are advantage 

s-disadvantages,The 

first advantage-

disadvantage../ 

 

1 
  Vedieť opísať bytové priestory 

a zariadenie 

 Porovnať bývanie v meste 
a na vidieku 

 Vyjadriť svoj názor na bývanie 

 Správne použiť formuláciu na 
vyjadrenie výhody a nevýhody   

 

 Vedel opísať bytové priestory 
a zariadenie 

 Porovnal bývanie v meste 
a na vidieku 

 Vyjadril svoj názor na 
bývanie 

 Správne použil formuláciu na 
vyjadrenie výhody a 
nevýhody   

 

 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

 

Ústna 
odpoveď 

Simulácia, 
diskusie 

 

Nakupovanie a 

služby 

3 
  

Žiak má: 

 

Žiak 
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 Druhy 
obchodov 
a služieb 

 Služby 
v našom meste 

 Vplyv reklamy 
na zákazníkov 

 

 

 
  Rozlíšiť slovnú zásobu 

k danej téme  

 Charakterizovať možnosti 
nakupovania a porovnať ich 

 Viesť dialóg pri nakupovaní  

 Popísať služby, ktoré 
využívame 

 Vyjadriť názor na reklamu 
s ktorou sa stretol 

 Rozlíšil slovnú zásobu 
k danej téme  

 Charakterizoval možnosti 
nakupovania a porovnať ich 

 Pripravil a viedol dialóg pri 
nakupovaní  

 Popísal služby, ktoré 
využívame  

 Vyjadril názor na reklamu 
s ktorou sa stretol 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

Pozorovanie 

Ústna 

odpoveď 

Simulácia, 

diskusie 

Dialóg 

Starostlivosť o 

zdravie 
3  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Časti ľudského 
tela, bežné 
choroby 

 Zdravý spôsob 
života 

 U lekára, v 
lekárni 

 Vyjadrenie 
súcitu 

/I am sorry to hear 

that, I hope it´s not 

serious, How bad/ 

 

 
  Pomenovať jednotlivé časti 

ľudského tela 

 Rozprávať o bežných 
a závažných chorobách 

 Charakterizovať zdravý 
spôsob života 

 Opísať návštevu u lekára 

 Pripraviť a predviesť 
návštevu u lekára alebo v 
lekárni 

 Správne použiť frázy na 
vyjadrenie súcitu 

 

 

 Pomenoval jednotlivé časti 
ľudského tela 

 Rozprával o bežných 
a závažných chorobách 

 Charakterizoval zdravý 
spôsob života 

 Opísal návštevu u lekára 

 Pripravil a predviedol 
návštevu u lekára alebo v 
lekárni 

 Správne použil frázy na 
vyjadrenie súcitu 

 

 

 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

Simulácia 

Ústna 

odpoveď 

 

Dialóg 

Cestovanie 3 
 Žiak má: Žiak 
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 Druhy a 
dôvody 
cestovania  

 Význam 
cestovania/ 
Príprava na 
cestu 

 Dopravné 
prostriedky 

 Výhody 
a nevýhody 
jednotlivých 
druhov 
cestovania 

 Vyjadrenie 
preferencie 

/I prefer, I´d rather, 

I´d like / 

 

  
 Identifikovať slovnú zásobu 

k danej téme 

 Charakterizovať druhy 
a dôvody cestovania 

 Špecifikovať význam 
cestovania 

 Popísať prípravy na cestu 

 Porovnať jednotlivé dopravné 
prostriedky – výhody 
a nevýhody 

 Napísať o výhodách 
a nevýhodách obľúbeného 
spôsobu cestovania 

 Správne vyjadriť preferenciu 
 

 

 

 

 Identifikoval slovnú zásobu 
k danej téme 

 Charakterizoval druhy 
a dôvody cestovania 

 Špecifikoval význam 
cestovania 

 Popísal prípravy na cestu 

 Porovnal jednotlivé dopravné 
prostriedky – výhody 
a nevýhody 

 Napísal o výhodách 
a nevýhodách obľúbeného 
spôsobu cestovania 

 Správne vyjadril preferenciu 

 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

Simulácia, 

diskusia 

Písomná 

práca 

Vzdelanie 4  
Žiak má: Žiak 

  

 Vzdelávací 
systém u nás 

 Naša škola, 
organizácia 
školy 

 Vyučovanie, 
rozvrh hodín, 
predmety 

mimoškolské 
aktivity 

  
 Popísať vzdelávací systém 

na Slovensku  

 Opísať vlastnú školu 
a priebeh školského roka 

 Popísať priebeh vyučovania, 
pomenovať predmety 

 Vyjadriť názor na aktivity na 
hodinách a mimoškolské 
aktivity 

 Zosumarizovať a prezentovať 

 Popísal vzdelávací systém 
na Slovensku 

 Opísal vlastnú školu 
a priebeh školského roka 

 Popísal priebeh vyučovania, 
pomenoval predmety  

 Vyjadril názor na aktivity na 
hodinách a mimoškolské 
aktivity 

  Zosumarizoval 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

Prezentačné 

 

Ústna 

odpoveď 

Simulácia, 

diskusie 

Prezentácia 

ppt 
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o Prezentácia 
školy 

informácie o vlastnej škole  a prezentoval informácie 
o vlastnej škole 

Zamestnanie 4  Žiak má: Žiak   

 Povolania, 
fyzická 
a duševná 
práca, príprava 
na povolanie 

 Trh práce a 
výber 
povolania 

 Žiadosť 
o zamestnanie, 
životopis 

 Pracovný 
pohovor 

 

  
 Rozdeliť/Vymenovať 

jednotlivé povolania a ich 
stručnú charakteristiku, 
možnosti v príprave na 
povolanie 

 Charakterizovať trh práce 
a pracovné možnosti v SR   

 Rozlíšiť potrebné údaje pre 
žiadosť o zamestnanie 
a jednotlivé časti životopisu 

 Napísať žiadosť do 
zamestnania a európsky 
formát životopisu  

 Pripraviť a predviesť 
pracovný pohovor 

 

 Rozdelil/Vymenoval 
jednotlivé povolania a ich 
stručnú charakteristiku, 
možnosti v príprave na 
povolanie 

 Charakterizoval trh práce 
a pracovné možnosti v SR   

 Rozlíšil potrebné údaje pre 
žiadosť o zamestnanie 
jednotlivé časti životopisu 

 Napísal žiadosť do 
zamestnania a európsky 
formát životopisu  

 Pripravil a predviedol 
pracovný pohovor 

 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

 

Ústna 

odpoveď 

Písomná 

práca  

Dialóg 

Človek a 

príroda 

4  Žiak má Žiak   

 Počasie, ročné 
obdobia 

 Príroda 
v našom okolí 
/fauna a flóra/ 

 Globálne 
problémy a ich 
možné riešenia 

  
 Opísať jednotlivé ročné 

obdobia u nás a počasie 

 Porovnať známe údaje 
o ročných obdobiach  z iných 
krajín z údajmi zo SR 

 Pomenovať zvieratá 
a rastliny v našom okolí 

 Charakterizovať globálne 

 Opísal jednotlivé ročné 
obdobia a počasie 

 Porovnal známe údaje 
o ročných obdobiach  z iných 
krajín z údajmi zo SR 

 Pomenoval zvieratá 
a rastliny v našom okolí 

 Charakterizoval globálne 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 
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 Vyjadrenie 
zákazu 

/ People must not, 

People are not 

allowed to, It is 

prohibited- 

forbidden, It is not 

permitted to- allowed 

to/ 

problémy ľudstva a uviesť 
návrhy na ich riešenie 

 Vyjadriť názor na problémy 
týkajúce sa ochrany 
životného prostredí, v mieste 
v ktorom žije  

 Správne použiť formulácie 
zákazu 

problémy ľudstva a uviesť 
návrhy na ich riešenie 

 Vyjadril názor na problémy 
týkajúce sa ochrany 
životného prostredí, v mieste 
v ktorom žije  

 Správne použiť formulácie 
zákazu 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

Hodnotenie a klasifikácia v v predmete konverzácie v anglickom jazyku je založená na 

hodnotení základných všeobecných, sociolingvistických a komunikačných kompetencií, ktoré 

vychádzajú z cieľových požiadaviek na výučbu cudzích jazykov, Spoločného európskeho 

referenčného rámca pre jazyky (SERR), vzdelávacích štandardov ŠVP pre cudzie jazyky ako 

aj ŠkVP. 

 

Predmetom hodnotenia a klasifikácie v predmete konverzácia v anglickom jazyku sú 

nasledovné zručnosti: 

- čítanie s porozumením 

- písanie 

- počúvanie s porozumením 

- samostatný ústny prejav a interakcia v rozhovoroch 

 

Základným všeobecnými kritériami pri hodnotení sú: 

- obsahová primeranosť 

- výber jazykových prostriedkov a slovnej zásoby 

- plynulosť vyjadrovania 

- gramatická presnosť 

- celková správnosť a štruktúra odpovede  

 

Pri hodnotení sa používajú nasledovné metódy hodnotenia: 

- známka podľa klasifikačnej stupnice – na priebežné a záverečné hodnotenie 

preukázaných vedomostí a zručností, klasifikačná stupnica 1-5 

- ústne hodnotenie – na priebežné informatívne hodnotenie a motiváciu žiakov, 

vyjadrené prostredníctvom kladného a záporného ohodnotenia   

príklady kladného ohodnotenia- vynikajúco, výborne, veľmi dobre, dobre 

príklady záporného ohodnotenia- dnes sa Ti to nepodarilo, nabudúce sa musíš snažiť 

viac 

 

Hodnotenie žiaka zahŕňa písomné, ústne a interaktívne formy overovania vedomostí 

a zručností. 

Vyučujúci dbá počas polrokov na pravidelnosť v hodnotení u každého žiaka s ohľadom 

na jeho konkrétny pokrok, kombinuje slovné hodnotenie s hodnotením známkou 

pri rešpektovaní individuálnej osobitosti žiaka.   

 

Písomné formy   
 

 

Písomná práca k zadanej téme 

 

Je zameraná na kontrolu zručností a schopností vyjadrovať a formulovať svoje myšlienky 

pocity a názory k zadanej téme písomnou formou. Žiak musí mať od zadania témy 

k odovzdaniu práce min.1týždeň.  

 

Písomná práca je ohodnotená známkou podľa kritérií súvisiacich s písomným prejavom 

nasledovne:   
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1. Splnenie zadania - písomný prejav študenta zodpovedá z obsahovej stránky zadaniu úlohy. 

Neobsahuje časti, ktoré nesúvisia s témou a zadaním. 

 

2. Organizácia textu - písomný prejav študenta je zostavený správne. Je členený do odsekov, 

ktoré logicky nadväzujú. Študent dodržiava štruktúru textu z hľadiska úradného (formálneho) 

a hovorového štýlu (neformálneho). 

 

3. Slovná zásoba - Študent využíva široký rozsah slovnej zásoby týkajúcej sa zadania. 

Používa synonymá, antonymá, prirovnania a slovné spojenia. Použité slová sú pravopisne 

správne. 

 

4. Gramatické štruktúry - Študent ovláda gramatické štruktúry a rozlišuje používanie 

slovesných časov s ohľadom na dané zadanie, slohový útvar a . Pravopis použitých 

jazykových prostriedkov je správny. 

 

 

V písomnom prejave pre hodnotenie je požadovaný počet slov podľa odboru a rokov štúdia 

nasledovne: 

 

 

 

 

Ročník 

štúdia 

 

Polrok 

 

 

Študijný odbor 

 

Učebný odbor 

 

Nadstavbové štúdium 

I 1 80 - 100 50 - 70 - 

 2 100 - 120 60 -80 - 

II 1 110 - 130 70 – 90 - 

 2 120 - 140 80 - 100 - 

III 1 130 - 150 90 – 110 - 

 2 140 - 160 100 - 120 - 

IV 1 150 - 170 - - 

 2 160 - 180 - - 

I 1 - - 120 – 140 

 2 - - 130 – 150 

II 1 - - 140 – 160 

 2 - - 160 - 180 

 

 

 

 
                                          
Ústne formy – rozhovor, situačný rozhovor,                
                      - opis obrázka, 
                      - aktivita a schopnosť komunikácie na vyučovaní, 
                      - zapájanie sa do predmetových súťaží, 
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Pri ústnej odpovedi sa hodnotí vhodnosť jazykových prostriedkov, ich obsahová primeranosť, 
bohatosť slovnej zásoby, plynulosť rečového prejavu, gramatická správnosť, výslovnosť ako aj 
schopnosť adekvátne  reagovať v diskusii. 
Žiak je ohodnotený známkou, ktorá mu je ihneď oznámená a zdôvodnená 

 
 
Kritériá hodnotenia ústneho prejavu: 

1. Plynulosť - študent vie rozprávať po anglicky plynulo, bez neprimeraného prerušovania prejavu pre 
nedostatok vhodnej slovnej zásoby a jazykových prostriedkov. Myšlienky logicky  
na seba nadväzujú. 
2. Správnosť - študent používa vhodné výrazové prostriedky správne s ohľadom na adresáta, obsah 
prejavu a formálny a neformálny štýl. Výslovnosť nenarušuje zrozumiteľnosť prejavu. Prejav po 
obsahovej stránke zodpovedá úlohe. 
3. Slovná zásoba - študent má dostatočný rozsah slovnej zásoby. Využíva synonymá, opozitá, 
frazeologizmy. Zbytočne neopakuje rovnaké slová. 
4. Gramatické štruktúry - študent používa gramatické štruktúry a iné jazykové prostriedky v súlade 
s obsahom prejavu. Vetná stavba je pestrá (jednoduché vety i súvetia). Na základe logického 
myslenia správne používa  spojky a spájacie výrazy. 
 
 
 
Interaktívne formy – projektová práca, 
                                  - schopnosť uplatňovať získané vedomosti a zručnosti pri riešení    
                                    konkrétnych úloh, 
 
Projektová práca môže mať rôzne formy v závislosti od odboru štúdia ( ppt, poster, model).  
Pri zvolenej forme spracovania hodnotíme nasledovné oblasti: 

- použitú slovnú zásobu 
- lingvistickú správnosť (morfológia, syntax, pravopis) 
- úprava (písomná, grafická) 
- kreativita spracovania 
- náročnosť na spracovanie 
- obsahová zreteľnosť vo vzťahu k spracovávanej téme 

Výsledkom hodnotenia je známka 
 
Žiak pripravenú prácu prezentuje pred kolektívom spolužiakov, pričom hodnotíme plynulosť 
jazykového prejavu, zrozumiteľnosť a celkovú kultúru vystupovania. Výsledkom hodnotenia je 
známka. 
Celkové hodnotenie projektovej práce je vyjadrené známkou za obe časti projektu cez lomítko, pričom 
prvá známka vyjadruje známku za formálne spracovanie a druhá známka vyjadruje známku za 
prezentáciu 
 
Schopnosť uplatňovať získané vedomosti a zručnosti pri riešení konkrétnych úloh je súčasťou 
záverečného hodnotenia v prípade, ak sa žiak aktívne zúčastňuje  na školských medzinárodných 
projektoch (napr. EUROSCOLA, Comenius, Leonardo, Visegrad Fund jazyková olympiáda a pod),  
pokiaľ jazykom používaným počas riešenia je vyučovaný cudzí jazyk, v ktorom sa žiak vzdeláva.    
 
 
 
Záverečné hodnotenie v predmete    
  

Hodnotenie predmetu vychádza z  Metodického pokynu č.8/2009–R zo 14. mája 2009 na 
hodnotenie a  klasifikáciu žiakov stredných škôl a z kritérií hodnotenia predmetu navrhnutých 
a schválených v príslušnej predmetovej komisii. 

 
Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania cudzieho 
jazyka reaguje na podnet, rozumie hlavnej myšlienke vypočutého alebo prečítaného textu. Dokáže 
zachytiť logickú štruktúru textu a vyhľadať v ňom špecifické a detailné informácie. K splneniu úlohy 
pristupuje aktívne a tvorivo. Používa správne jazykové prostriedky a slovnú zásobu týkajúcu sa 
bežného života v dostatočnom rozsahu na to, aby mohol opísať nepredvídateľné situácie, vyjadriť 



Školský vzdelávací program - 6421 L spoločné stravovanie, SOŠ Snina 
 

 

250 

 

myšlienky či opísať problémy so značnou dávkou precíznosti. Vyjadruje sa plynulo a súvislo, jeho 
prejav je zrozumiteľný, výslovnosť a intonácia sú jasné. Žiak dokáže zrozumiteľne napísať súvislý 
prejav na témy z každodenného života, v ktorom vie vyjadriť svoje postoje, pocity a dojmy. Správne 
používa primerané lexikálne, gramatické, syntaktické a štylistické prostriedky vo formálnom 
a neformálnom prejave. Správne používa kompozičné postupy s ohľadom na obsah a adresáta 
písomného prejavu, ako aj s ohľadom na slohový útvar. 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania cudzieho 
jazyka reaguje na podnet a správne interpretuje zadanú úlohu, jeho odpoveď je celistvá a zámer 
výpovede jasný. V ústnom prejave reaguje na podnety v rôznych komunikačných situáciách takmer 
vždy jazykovo správne, používa primeranú slovnú zásobu. Vyjadruje sa väčšinou súvislo, vplyv 
materinského jazyka na intonáciu a výslovnosť neovplyvňuje zrozumiteľnosť prejavu. Žiak je aktívnym 
účastníkom komunikácie, obsah a kvalita prejavu (vrátane písomného) sú primerané téme. Ojedinelé 
gramatické chyby žiaka neovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka reaguje 
na podnet, jeho prejav je zväčša súvislý a jasný. Používa zväčša téme primeranú slovnú zásobu. 
Plynulosť a zrozumiteľnosť prejavu sťažujú častejšie krátke prestávky spôsobené jazykovými 
nedostatkami, žiak je schopný reagovať na otázky a impulzy učiteľa. Vplyv materinského jazyka 
čiastočne sťažuje zrozumiteľnosť prejavu. Obsah je väčšinou primeraný, žiak potrebuje na udržanie 
rozhovoru miestami pomoc učiteľa. Slovná zásoba je čiastočne adekvátna danej téme, žiak používa aj 
nesprávne výrazy a chýbajúce výrazy dokáže len sporadicky opísať. Žiak dokáže prezentovať a do 
určitej miery aj obhájiť vlastné názory a stanovisko k odlišnému názoru. Gramatické chyby nesťažujú 
zrozumiteľnosť prejavu. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka 
interpretuje zadanú úlohu len s pomocou učiteľa, jeho prejav je zväčša nesúrodý a nesúvislý a zámer 
výpovede nie je celkom jasný. Má obmedzenú slovnú zásobu a často používa nesprávne jazykové 
prostriedky, čo značne sťažuje porozumenie. Závažné jazykové nedostatky narúšajú plynulosť 
a zrozumiteľnosť prejavu, žiak reaguje len krátkymi odpoveďami na otázky učiteľa. Chybná výslovnosť 
a intonácia značne ovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. Prejav je krátky, obsahovo len miestami 
primeraný, žiak vie čiastočne odpovedať na otázky učiteľa. Slovná zásoba je jednoduchá, ale stále 
primeraná zadanej téme, žiak častejšie používa nesprávne výrazy. Žiak dokáže pomenovať problémy, 
ale neposkytne návrhy riešenia. Časté gramatické chyby čiastočne ovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka 
nie je schopný reagovať na podnet, svoje myšlienky nedokáže vyjadriť ani s pomocou učiteľa. Zlá 
výslovnosť a intonácia celkom narúšajú zrozumiteľnosť prejavu. Prejav je veľmi krátky, výpovede sú 
väčšinou nezrozumiteľné, žiak nevie odpovedať na otázky. Neadekvátna a chýbajúca slovná zásoba, 
ako aj množstvo gramatických chýb, bránia porozumeniu. Žiak nevie rozoznať základné aspekty, na 
ktoré má reagovať. 
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Názov predmetu Konverzácie v anglickom jazyku2 

Časový rozsah výučby 2 hod. 

Ročník  druhý 

Kód a názov študijného odboru Nadstavbové štúdium 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 
Komunikácia a rozvoj kompetencií v anglickom jazyku sú dôležité pre podporu mobility v rámci 
Európskej únie, umožňujú občanom plne využívať slobodu pracovať a študovať v niektorom z jej 
členských štátov. Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie vytvára v nemalej miere 
podmienky pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú učiacemu sa chápať 
vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom existujú. Chápanie jazykového 
vzdelávania ako „vzdelávania pre život“ umožňuje každému jedincovi žiť podľa vlastných predstáv a 
potrieb. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 
 
Cieľom vyučovacieho predmetu v v 2.ročníku nadstavbového štúdiu je ďaľší rozvoj kľúčových 
kompetencií nadobudnutých v 1. ročníku tým, že vedie žiakov : 
• k podpore sebadôvery každého žiaka; 
• k osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia vzdelávať sa po 
celý ich život a zaujať aktívne miesto v ekonomickom, sociálnom a kultúrnom živote; 
• príprave všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými podieľať sa 
na rozvoji demokratickej spoločnosti, solidarity, pluralizmu a kultúrnej otvorenosti; 
• zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých žiakov; 
• pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku ako svojbytnému historickému javu, v ktorom 
sa odráža historický a kultúrny vývoj národa a zároveň ako významný zjednocujúci činiteľ 
národného spoločenstva a ako dôležitý prostriedok celoživotného vzdelávania; 
• vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku k 
získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov; 
• zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia a 
nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie; 
• nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským zážitkom, k 
rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu k literatúre a k ďalším druhom umenia vychádzajúcich 
z umeleckých textov a rozvíjaniu svojich emocionálnych a estetických cítení a vnímaní; 
• pestovaniu vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej príbuznosti a 
spolupatričnosti s inými etnikami, prostredníctvom ovládania normy spisovného jazyka viesť 
žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych ústnych i písomných jazykových 
prejavov. 
Preto základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci sa:  
- dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal cudzincom, ktorí 
sú v jeho vlastnej krajine,  

- dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným jazykom a 
sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity v jazyku, ktorý si učiaci sa osvojuje,  

- viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.  
 
 
Všeobecný cieľ vyučovacieho predmetu konverzácie v anglickom jazyku  v nadstavbovom štúdiu  
v 2. ročníku štúdia vychádza z modelu všeobecných kompetencií a komunikačných jazykových 
kompetencií tak ako ich uvádza Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (SERR). Výstupná 
úroveň v 2. ročníku štúdia je na úrovni B1 SERR. 
  
Špecifický cieľ vyučovacieho predmetu zdôrazňuje ďalší rozvoj činnostne zameraného prístupu – 
keď na splnenie komunikačných úloh, žiaci musia rozvíjať, dopĺňať a zapájať sa do komunikačných 
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činností a ovládania komunikačných stratégií nadobudnutých v 1. ročníku štúdia, ktoré žiakom 
umožnia používať:  
 

- receptívne jazykové činnosti (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením) a stratégie 
ako poslucháčom alebo čitateľom pri spracovaní hovoreného alebo napísaného textu 

- produktívne (ústny prejav, písomný prejav) a interaktívne jazykové činnosti (ústna interakcia, 
písomná interakcia) a stratégie pri vytváraní ústnej interakcie alebo písomného textu,  

- efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale sú 
nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností,  

- využívať komunikačnú kompetenciu, aby realizovali komunikačný zámer vymedzeným 
spôsobom,  

- a zvládnuť spoločenské dimenzie jazyka. 

 

 
Používanie receptívnych jazykových 
činností a stratégií umožnia žiakom:  

 

faktografickým informáciám o každodenných 
témach, identifikovať všeobecné informácie aj 
konkrétne detaily za predpokladu, že ide o 
štandardný rečový prejav.  
 

textu na známe témy, s ktorými sa pravidelne 
stretávajú v škole, vo voľnom čase atď. vrátane 
krátkych rozprávaní.  
 

ducho 
členenej prednášky na známu tému v spisovnom 
jazyku.  
 

 
 

osobných listoch dostatočne na to, aby si 
pravidelne dokázali písať s priateľom.  
 
 

kratšie aj dlhšie 
texty, nájsť v nich potrebné informácie. 
 

materiáloch, akými sú napríklad listy, brožúry a 
krátke úradné dokumenty.  
 

prezentovanej problematike a rozoznajú hlavné 
závery, i keď nie vždy do podrobností.  
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Produktívne jazykové činnosti a 
strategie umožnia žiakom: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

formulovaný súvislý opis ľubovoľnej oblasti ich 
záujmu, pričom ho prezentujú ako lineárny sled 
myšlienok.  
 

reakcie, svoje sny, nádeje a ambície.  
 

vymyslený).  

vysvetlia svoje názory, postoje, plány a činnosti.  
 

témy z každodenného života.  
 

udalosti, zážitkov, pocitov a reakcií) na známe 
témy z oblasti ich záujmu, spájaním krátkych 
odlíšených prvkov do lineárneho sledu.  
 

 
 

tému 
 

 

 
Interaktívne jazykové činnosti a 
stratégie umožnia žiakom:  

 
 

známe témy, príležitostne požiadať o 
zopakovanie určitých slov alebo častí 
výpovede.  
 

kultúrne témy.  
 

iných a porovnať postoje účastníkov 
diskusie.  
 

požiadať o osobné názory a stanoviská v 
diskusii.  
 

vymieňať si a oferovat si získané 
informácie.  
 

podrobné inštrukcie.  
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informácie na abstraktné aj konkrétne 
témy, pýtať sa na problémy alebo ich 
vysvetliť.  
 

skúsenosti, pocity a udalosti.  
 

odkaz, ktorý obsahuje informácie 
bezprostrednej skúsenosti 
 

 

 
Všeobecné kompetencie umožnia 
žiakom:  

 
 

i spoločné a 
rozdielne črty medzi vlastnou a cieľovou 
jazykovou komunitou.  
 

a kultúre komunity, v ktorej sa cieľový jazyk 
používa (životné podmienky, kultúrne 
tradície, hodnoty a presvedčenia, 
spoločenské normy a konvencie).  
 

poskytnutých informácií.  
 

komparácie kognitívnych procesov a 
činnostných aktivít.  
 

samostatnom štúdiu.  
 

učebné ciele a 
spôsoby ich získania 
 

 

 
Jazykové kompetencie umožnia žiakom: 

 

dostatočnom rozsahu na to, aby vedeli 
opísať situácie, vysvetliť myšlienky alebo 
problémy so značnou dávkou precíznosti, 
ktoré sa týkajú abstraktných a kultúrnych 
tém.  
 

sa vyjadrili na väčšinu tém, ktoré sa 
vzťahujú na každodenný život (rodina, 
záujmy, práca, cestovanie, bývanie a 
aktuálne udalosti).  
 

ale pri vyjadrovaní zložitejších myšlienok na 
menej známe témy a situácie sa dopúšťajú 
chýb pri použití menej frekventovanej 
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slovnej zásoby.  
 

javy pre danú úroveň ovládania jazyka v 
známych kontextoch, pri používaní 
zložitejších gramatických javov sa môže 
prejavovať interferencia (negatívny vplyv 
materinského jazyka).  
 

javov (výslovnosť všetkých hlások/foném) a 
pre správne pochopenie výpovede 
relevantne používajú suprasegmentálne 
javy (intonácia, slovný a vetný prízvuk).  
 

správny súvislý text, ktorý je všeobecne 
zrozumiteľný.  
 

pravopis zložitejších alebo menej známych 
výrazov v slovníku.  
 

 

 
Sociolingválna primeranosť a výstavba 
výpovede umožnia žiakom:  

 
 

neutrálneho funkčného štýlu.  
 

a podľa nich sa aj správať.  
 

zvyklostiach, postojoch, hodnotách a 
presvedčení, ktoré sú typické pre 
spoločenstvo osvojovaného cudzieho 
jazyka.  
 

jazykových prostriedkov, aby sa dokázali 
vyjadriť v obvyklých i v menej obvyklých 
situáciách.  
 

pričom používajú vhodné frázy, aby sa ujali 
slova.  
 

do prepojeného a lineárneho sledu určitých 
bodov.  
 

príležitostným problémom s verbálnou 
formuláciou myšlienok sú schopní 
pokračovať v zmysluplnej komunikácii bez 
pomoci.  
 

myšlienok a definovať problém.  
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oznámiť dôležitú informáciu  
 

 

 

 

Žiaci po ukončení 2. ročníka štúdia nadobudnú nasledovné jazykové funkcie a spôsobilosti: 

 
Spôsobilosti  Funkcie  
 
1. Nadviazať kontakt v súlade s 
komunikačnou situáciou  
 

Upútať pozornosť  
Pozdraviť  
Odpovedať na pozdrav  
Rozlúčiť sa  
Poďakovať a vyjadriť svoje uznanie  

 
2. Vypočuť si a podať informácie  
 

Informovať sa  
Potvrdiť (trvať na niečom)  
Začleniť informáciu  
Odpovedať na žiadosť  

 
3. Vybrať si z ponúkaných možností  
 

Identifikovať  
Opísať  
Potvrdiť/Odmietnuť (vyjadriť nesúhlas)  
Opraviť (korigovať)  

 
4. Vyjadriť svoj názor  
 

Vyjadriť svoj názor  
Vyjadriť svoj súhlas  
Vyjadriť svoj nesúhlas  
Vyjadriť presvedčenie 
Vyjadriť vzdor  
Protestovať  
Vyjadriť stupeň istoty 

 
5. Vyjadriť svoju vôľu  
 

Vyjadriť svoje želania/túžby  
Vyjadriť svoje plány (blízke a budúce)  

 
6. Vyjadriť svoju schopnosť  
 

Vyjadriť vedomosti/poznatky/zistenia  
Vyjadriť neznalosť  
Vyjadriť svoju schopnosť vykonať nejakú 
činnosť  

 
7. Vnímať a prejavovať svoje city  
 

Vyjadriť radosť z niečoho, šťastie, 
uspokojenie  
Vyjadriť smútok, skľúčenosť  
Vyjadriť sympatie  
Vyjadriť fyzickú bolesť  
Utešiť, podporiť, dodať odvahu  
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8. Vyjadriť očakávania a reagovať na ne  
 

Vyjadriť nádej  
Vyjadriť sklamanie  
Vyjadriť strach, znepokojenie, obavu  
Ubezpečiť  
Vyjadriť úľavu  
Vyjadriť spokojnosť  
Vyjadriť nespokojnosť, posťažovať si  
Zistiť spokojnosť/nespokojnosť niekoho s 
niekým/s niečím  

 
9. Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus  
 

Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo 
uznávam  
Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád  
Vybrať si z ponúkaných možností 
najobľúbenejšiu  

 
10. Reagovať vo vyhrotenej situácii  
 

Vyjadriť svoj hnev, zlú náladu  
Reagovať na hnev, na zlú náladu niekoho 
iného  
Urážať  
Nadávať  

 
11. Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá 
alebo povinnosti  
 

Vyjadriť príkaz/zákaz  
Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu  
Získať povolenie, súhlas  
Dať súhlas, povoliť niečo  
Odmietnuť  
Zakázať  
Vzoprieť sa proti zákazu/Spochybniť zákaz  
Vyhrážať sa  
Sľúbiť  

 
12. Reagovať na nesplnenie pravidiel 
alebo povinností  
 

Obviniť, obviniť sa, priznať sa  
Ospravedlniť sa  
Odmietnuť obvinenie  
Vyčítať  

 
13. Reagovať na príbeh alebo  
udalosť  
 

Vyjadriť záujem o niečo  
Vyjadriť záujem o to, čo niekto rozpráva  
Vyjadriť prekvapenie 
Vyjadriť, že ma niekto/niečo neprekvapil/-lo  
Vyjadriť nezáujem  
 

 
14. Ponúknuť a reagovať na ponuku  
 

Žiadať od niekoho niečo  
Odpovedať na žiadosť  
Navrhnúť niekomu, aby niečo vykonal  
Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne niečo 
vykonali  
Ponúknuť pomoc (urobiť niečo namiesto 
niekoho iného)  
Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem  
Odpovedať na návrh niekoho iného  
 

 
15. Reagovať na niečo, čo sa má  
udiať v budúcnosti  
 

Varovať pred niekým/niečím  
Poradiť  
Dodať odvahu/Podporiť  
Adresovať niekomu svoje želanie  

 
16. Reagovať na niečo, čo sa udialo v 
minulosti  
 

Spomenúť si na niečo/niekoho  
Vyjadriť, že som na niečo/niekoho zabudol  
Pripomenúť  
Kondolovať  
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Gratulovať  
 

 
17. Reagovať pri prvom stretnutí  
 

Predstaviť niekoho  
Predstaviť sa  
Reagovať na predstavenie niekoho  
Privítať  
Predniesť prípitok  
 

 
18. Korešpondovať  
 

Korešpondovať  
Začať list  
Ukončiť list  

 
19. Telefonovať  
 

Začať, udržiavať a ukončiť telefonický 
rozhovor  

 
20. Vymieňať si názory, komunikovať s 
niekým  
 

Začať rozhovor  
Ujať sa slova v rozhovore  
Vypýtať si slovo  
Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma 
prerušili  
Zabrániť niekomu v rozhovore 
  

 
21. Vypracovať prezentáciu/prednášku  
 

Uviesť tému, hlavnú myšlienku (hlavné 
myšlienky)  
Oboznámiť s obsahom/osnovou  
Rozviesť tému a osnovu  
Prejsť z jedného bodu na iný  
Ukončiť svoj výklad  
 

 
22. Obohatiť/Doplniť štruktúrovanú 
prezentáciu/prednášku  
 

 
Podčiarknuť/ dať do pozornosti  
Odbočiť od témy (digresia)  
Vrátiť sa k pôvodnej téme  
Uviesť príklad  
Citovať  
Parafrázovať  

 
23. Zúčastniť sa na 
diskusii/Argumentovať  
 

 
Navrhnúť novú tému/nové body diskusie  
Odmietnuť diskutovať na ponúkanú 
tému/bod diskusie  
Vrátiť sa k téme/ k bodu diskusie  

 
24. Uistiť sa v rozhovore, že moje 
slová/môj výklad/môj argument boli 
pochopené 
 
 

Uistiť sa, že účastníci komunikácie pochopili 
moje vyjadrenia  
Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo bolo 
povedané  
Požiadať o pomoc pri vyjadrovaní 
ohľadom problematického 
slova/vyjadrenia/frázy  
Nahradiť zabudnuté/nepoznané slovo  
Hľadať slovo/vetu  
Opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru  
 

 
25. Porozprávať niečo  
 

Rozprávať príbeh  
Začať príbeh, historku, anekdotu  
Zhrnúť príbeh, historku  

 



Školský vzdelávací program - 6421 L spoločné stravovanie, SOŠ Snina 
 

 

259 

 

 
Lexika a komunikačné témy  
Lexika je popri gramatike nevyhnutným predpokladom na vytváranie zmysluplných verbálnych 
výpovedí. Preto aj pri vyučovaní a učení sa cudzieho jazyka v rámci konverzácií z anglického jazyka 
v 2. ročníku nadstavbovom štúdia je potrebné venovať jej výberu a osvojovaniu si náležitú pozornosť. 
Výber a rozsah lexikálnych jednotiek nadväzuje na výučbu v predmete predmet anglický jazyk 
a konverzácie v anglickom jazyku 1. ročník a korešponduje s konkrétnymi komunikačnými témami. 
Zároveň však je založený na kritériách pre ovládanie cudzieho jazyka podľa úrovní vymedzených 
Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky .  
 
 
 
Zoznam tém pre 2. ročník nadstavbového štúdia  s vybranou povinnou lexikou pre 
komunikačnú úroveň B1 :  
 

 Názov témy/podtémy Vybraná povinná komunikačná lexika 

1 
Voľný čas a záľuby  
Záľuby  
Knihy a čítanie  
Rozhlas, televízia a internet  
Výstavy a veľtrhy  
Kultúra a jej vplyv na človeka  
Umenie a rozvoj osobnosti  

 

interest, board game, long-life hobby, 
hiking, gardening, doing crosswords, folk 
festivals, school club, leisure centre, 
spectator sports, parachuting, visiting 
theme parks, 
be crazy about, keen on, interested in, 
common hobby, get bored, relaxed, 
literature, 
short/detective/love/adventure/horror/spy 
story, textbook, war novel, romance, 
legend, sci-fi, author, title, illustrator, 
character, fairy tale, fable, writer, reader, 
lend, borrow, page, title, 
local station, listener, viewer, interview, 
channel, sitcom, soap opera, news, 
weather forecast, cartoon, music/sport/ 
documentary programme, surf the 
Internet, electronic mail, 
newspaper, magazine, journalist, 
photographer, reporter, newsagent, page, 
headline, article, paragraph, column, 
advertisement, crossword, horoscope, 

copy, daily, weekly, monthly 
editor, columnist, owner, cartoonist, freelance 
journalist, correspondent; circulation; 
annually; independent; edit, skim through, 
switch over, turn up/down; poetry; paperback, 
encyclopaedia/encyclopedia, manual, travel 
book, bestseller, hardback, volume, 
supplement; setting, plot, conflict, idea, 
introduction, chapter; dramatist, poet, critic; 
publish a book/article; exciting, depressing, 
boring, entertaining; recommend; 
leisure time, relaxation, do-it-yourself, 
antiques, pottery, sewing, embroidery, singing 
in a choir, arranging flowers, coral viewing, 
bird watching, batik printing, weaving; 
redecorate, have a day out; take up, give up, 
enter a competition, prefer to, go in for; live 
entertainment, multiplex (cinema); challenge, 

delightful impression; amateur 

2 
Stravovanie  use, wash, peel, cut, chop, mince, mash, 
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Stravovacie návyky  
Mäso a mäsové výrobky  
Zelenina a ovocie  
Nápoje  
Cestoviny a múčne výrobky  
Mliečne výrobky  
Stravovacie zariadenia  
Príprava jedál  
Kultúra stolovania  

Zdravá výživa 

put, add, make, stir, cover, heat, sauté, boil, 
roast, bake, stew, grill, fry, barbecue; 
frozen, canned, tinned, pickled; 
places to eat and drink: canteen/cafeteria, 
pub (public house), bistro; types of food: 
fast-food, takeaway/takeout; atmosphere, 
brunch, slice, foodstuff; dumplings, filling, 
doughnut, noodles, macaroni, cereal, 
cornflakes; beverages: soda (water), 
refresher, cider, bottled beer, 
draught/draft/tap beer, a lager, a pint; 

sparkling/fizzy, light, still; blackberry, 
raspberry, gooseberry, blueberry, almond, 
(roast) chestnut, hazelnut, coconut, mango; 
(brussel[s]) sprout, turnip, broccoli, leek, 
spinach, radish, garlic; poultry, duck, 
goose, lamb, fillet of fish, salmon, steak, 
kidney, liver; 
tasty, disgusting; chew, swallow, spill, 
order, serve, enjoy one’s meal, have 

a good/healthy appetite, eat properly, go/be on a diet 

3 
Multikultúrna spoločnosť  
Cudzie jazyky Rodinné sviatky  
Cudzojazyčná komunikácia  
Štátne a cirkevné sviatky  
Zvyky a tradície v rôznych 
krajinách  

Zbližovanie kultúr a 
rešpektovanie tradícií 

go out, get engaged, get married; registry 
office, civil marriage, civil ceremony, 
reception, bride, (bride)groom, bridesmaid, 
best man, married couple; mixed cultures, 
development of language(s), political 
situation(s), invention(s), science and 
technology; values, persecution; cooperate, 
live off, listening to, reading; pagan 
tradition; legend, history, custom; 
Halloween: trick-or-treating, masks, 
costume, pumpkin, jack-o’-lantern; Guy 
Fawkes/Bonfire Night: bonfire, fireworks; 
Christmas Day, Christmas Eve: Christmas 
dinner, sauerkraut soup/stew, carp, potato 
salad, midnight mass, stable, 

crib/crèche/manger/nativity scene, wise men;  
Boxing Day; Lent, Holy Week, Good Friday, Easter: 
(decorated/chocolate) eggs, 
Easter egg hunt, palm branches; 
switch/whip, sprinkle/throw/water (on); 
English: influences, varieties, dialect, 
widespread, official, differences, 
British/American English, slang, original, 
vocabulary, body language; shake, wink, 
wave; language: communication, verbal / 
non- verbal, pictogram, gestures, miming, 
formal/informal, music, knowledge; the 
Net, phone, mobile/cell phone; chat 
shortcuts/abbreviations 
/chatspeak/txtspk/sms language, 

emoticon/smiley 

4 
Obliekanie a móda  
Základné druhy oblečenia  
Odevné doplnky  
Výber oblečenia na rôzne 
príležitosti  

garments: overalls/coveralls, raincoat, 
overcoat, dinner jacket/tux(edo), threepiece 
suit, waistcoat, short-sleeved shirt, 
polo neck/turtle neck, boxer shorts, blouse, 
top, twin-set, wedding dress, evening 
gown, bathrobe, tracksuit/sweats, costume, 
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Druhy a vzory odevných 
materiálov Móda a jej trendy 

apron; pumps, Wellington boots; ski-wear, 
casual wear, designer clothing, 
accessories: handkerchief, bowtie, 
briefcase, wallet, rucksack, money belt, 
stole, helmet; jewellery: bracelet, beads, 
pearls, wedding ring, chain; dress up, look 
smart, be in/out of fashion, measure, have 

in one’s wardrobe; trendy, stylish, showy; 
man-made/natural fibres; fabric/material: 
canvas, cotton, wool, silk, denim, leather, 
sateen, acrylic, nylon; waterproof, 
stonewashed, bleached; pattern: striped, 

flowery, checked, polka-dot; no-iron, hand-wash only 

5 
Krajiny, mestá a miesta  
Krajiny a svetadiely  
Moja krajina a moje mesto  
Geografický opis krajiny  

Kultúrne a historické pamiatky 
krajín a miest 

Citizen; the European Union, the Far East, 
the Ukraine, the Netherlands; 
dependent territory, colony; reside, inhabit, 

occupy, rise, descend, be rich in; 
hamlet, council, spa, medieval town, 
dwelling; county, tourist attraction, historic 
site, ruins, tourism, pedestrian crossing, 
multi-storey car park, hotel, cable-car; tour, 
surround, stroll, follow a route, revitalize, 
restore, explore; neat and tidy, unsafe, 
unclean, well-developed, under-stocked 
(shops); peninsula, island, lowland, valley, 
hill, mountain range, peak, forest, tropical 
rain forest, jungle ,estuary, volcano, dam, 
canyon, reef, cave, shore, pond, canal, 
channel, semidesert; landscape, natural 
beauty; above/below sea level, annual 
rainfall, surface; navigable, steep, stony, 
upland, hilly, mountainous, extinct, 
ancient, crowded, rural, urban, unique, 

sandy, barren 

6 
Človek a spoločnosť; 
komunikácia  
Jazyk ako dorozumievací 
prostriedok  
Formy komunikácie  

Kultúra komunikácie 

social etiquette, social behaviour, greetings,meetings,visits, 
social conversation, 
formal rules, different countries, formal and informal manners, 
family models, 
to accept, to arrive in time,to describe,to follow,to host, 
to imitate,to include, to interrupt, to invite, to join, to offer,to 
refuse, to sort out, to welcome 
making requests, offering help   
first/second/foreign/language, accent, 
dialect, slang body language, feeling, 
thought, sign language, gesture, symbol; 
bilingual, monolingual, multilingual, 
mother tongue, speech, oral, written, 
verbal, non-verbal; dial; e-mail, chat 

room, website 

7 
Mládež a jej svet  
Aktivity mládeže  
Vzťahy medzi rovesníkmi  
Generačné vzťahy  

Predstavy mládeže o svete 

peer group, peer rivalry; weekend job, 
babysitting, household chores, charity 
work, volunteer work, community work, 
clubbing; school/church choir/team, 
language/music school, youth centre; 
declaration of love, morals, sympathy, 
clash, revenge, victim, intolerance, 
patience, fairness, ability to listen; fight for 
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human/children’s/animal rights, be 
passionate about, long for, be spoilt, be 
popular with, copy/emulate, show off, 
count on, ignore, bully, tease, make fun of, 
fear of, make remarks (about), make 
friends (with), put somebody off, look 

down on, take up 

8 
Veda a technika v službách 
ľudstva  
Technické vynálezy  

Vedecký pokrok 

scientist; field, branch, genetic 
engineering, cybernetics, 
bioclimatology, geopolitics, nuclear 
engineering, cryogenics, astrophysics, 
electronics, ecology, meteorology, 
botany, anthropology, applied 
science; natural laws, theory of 
evolution, gravitation, wavelength, 
electric charge, solar energy, nuclear 
chain reaction, phenomenon; 
invention, discovery; achievement, 
innovation, research and 
development, experiment, trial, proof, 
hypothesis, process; electronic 
equipment: gadget, appliance, 
machine, device; information 
technology: artificial intelligence, 
data-processing, microchip; 
medicine: antibiotic, bacteria, DNA 
molecule, gene, human genome, 
laser; physics: atom, electric current, 
equation, gravity, radioactivity; 
astronomy: black hole, galaxy, solar 
system; design, develop, devise, 
discover, launch, invent, explore, 
transmit; button, switch, plug, 
flex/cord, connection, socket/outlet; 
volume control, channel switch, 
remote control, built in timer; battery operated, cordless; 
formula, sample, 
test tube, equation, matter, property; 
high-tech/advanced technology, upto- 
date knowledge; scientific 
approach, reference library, 
symposium; conclude, analyse, 
dissect, verify, evaluate, assume, 

suppose, emit, abuse, create, supply, 

give an account of 

9 
Vzory a ideály  
Človek, jeho vzory a ideály  

Pozitívne a negatívne vzory 

humanity, virtue, vice, fame, 
weakness, detriment, developing 
country; role model, icon, idol, 
example, hero/heroine, campaigner, 
celebrity, terrorist, freedom fighter, 
white supremacist, racist; behaviour, 
personality trait, ability; compassion, 
generosity, kindness, loyalty, 
sensitivity, willingness, self-sacrifice, 
persistence, commitment, courtesy, 
devotion, perseverance, 
respectability, attractiveness, 
durability, intolerance, arrogance, 
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dishonesty, cruelty, brutality, 
thoughtlessness, hypocrisy, vanity; 
charity/charitable work,, 
voluntary/volunteer work, social 
work, the fight for freedom, Godgiven 
right/talent/gift, policy of friendship, peace movement 
diplomacy; dictatorship, symbol of 
repression, opponent, black list, 
ethnic cleansing; approve of, admire, 
be involved in, attract, appeal (to/for), 
achieve, support, have in common, 
fascinate, repel, revolt, disgust, 
distrust, make concessions, ban, 
abuse power, persecute, cleanse, be 
denied one’s right to, misuse, betray, 
trust, publicize, sacrifice, idolize, 
bring freedom, have strong 
principles, triumph, be 
talented/gifted, be awarded, be 
appointed, be under arrest, criticize, 
campaign for human rights/against 
apartheid 

 

10 
Slovensko  
Geografické údaje  
História  

Turistické miesta, kultúrne 
zvyky a tradície 

geographical location, neighbouring 
countries, landscape, mountain range, 
peak, hill, forest, national park, 
endangered/protected species, lichen, 
edelweiss, mountain pine, chamois, 
marmot, eagle, falcon, lynx, marten, 
otter, mink; lowland(s), plain(s), 
arable land, fertile land, environs, 
region, district, mining town, 
coronation city, the capital city; 

agricultural, industrial, above sea  
level, on the bank of the river 
Danube/the Danube River; raw 
materials, quarry, (brown) coal, 
limestone, gravel, mineral salts, clay; 
population, density, nationality, 
minority; Slavic tribe, Slav, the 
Glagolitic alphabet, empire, 
missionaries, liturgy, 
principality/princedom, invasion, 
national revival, liberation, 
emancipation, dynasty, uprising, 
rebellion, treaty, troops, 
normalization, the Velvet Revolution, 
‘the Velvet Divorce’/the dissolution 
of Czechoslovakia, sovereign, 
constitution; feudal, totalitarian, 
independent; be situated, spread, 
border on, be officially recognised, 
establish diplomatic relations with, 
become a member of, accepted into, 
be founded, originate, date back, 
settle, disintegrate, oppress, take 
over, resist, declare; mineral spring, 
cave/cavern, chateau(x), thermal spa, 
landmark, memorial, monument, 
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sacred building, folk architecture, 
cottage, wooden church, sight, crypt, 
tomb, group of sculptures, palace 
tower, spire, Marian/plague column, 
treasure, crown jewels, coloured 
facades, historical heritage, 
masterpiece, cradle of, excavation castle ruin, fortification, 
gate, shrine, 
pilgrimage, town hall, folk festival, 
Slovak cuisine, sauerkraut soup/stew; 
in the square, at the castle; hospitable, 
spectacular, magnificent, fascinating, 
stunning, impressive, breathtaking, 
scenic, picturesque, snow-capped, 
teeming with, medieval; be worth 

seeing, tower above, display 

11 
Krajina, ktorej jazyk sa učím  
Geografické údaje  

História  

Turistické miesta, kultúrne 
zvyky a tradície 

location, area, 
regions/provinces/territories, 
landmarks, neighbours, borders, 
islands, climate, weather, natural 
resources, industry, agriculture, 
inhabitants; natural beauty, rivers, 
mountains, highland(s), deserts, 
place(s) of interest, natural 
wonder(s), national park(s), 
health/beach/golf/seaside/vacation/ho 
liday/ski/destination resort, historical 
events, buildings, towns, museums, 
exhibitions, seasonal festivals, inner 
city, districts/boroughs/parts/areas of 
cities, Greater 
London/Sydney/Atlanta, fortification, 
wall, cloister, courtyard, 

convent/monastery; system of government, democracy, 
republic, 
monarchy, head of state, king/queen, 
president, prime minister, the 
cabinet/executive council, parliament, 
a bill, a law, flag, symbol, 
constitution, election, political party, 
political changes, political power; 
civil war, War of Independence, 
revolution; former colony/ies, penal 
colony, the Commonwealth (of 
Nations), Puritan, the Mayflower, the 
Pilgrim Fathers, the Magna Charta; 
reign/rule/govern with the support of 
the people/government/army, 
approve, veto; multicultural society, 
‘melting pot’, ‘salad bowl’, cultural 
mosaic, tolerance; cosmopolitan, off 
shore, pebbly; import/export 

foodstuffs/products/goods 
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Výchovné a vzdelávacie stratégie 

 

Tabuľka vzťahu kľúčových kompetencií k obsahu vzdelávania 
 

Prehľad kľúčových 
kompetencií 
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Prehľad názov predmetov Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Povinne voliteľný  predmet  

Konverzácie v anglickom jazyku X X X 

 

Vo vyučovacom predmete konverzácie v anglickom jazyku v 2. ročníku nadstavbového štúdia 
využívame pre utváranie a rozvíjanie zvolených kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie 
stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

  

Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a  pracovnom živote, 

 
- vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia, 
- popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia 

a potreby, 
     -    definovať svoje ciele a prognózy, 
     -    zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie 

 
 

 Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie,   
komunikovať v materinskom a cudzom jazyku: 

 
- hodnotiť kriticky získané informácie, 
- formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy, 
- overovať a interpretovať získané údaje, 
- pracovať s elektronickou poštou, 
- pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami. 
 

 

Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách: 
 
- uzatvárať jasné dohody, 
- rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností, 
- analyzovať hranice problému, 
- identifikovať oblasť dohody a rozporu, 
- určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom 
 kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia, 
- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, 
- pracovať samostatne a riadiť práce v menšom kolektíve, 
- určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch 
a osobnostnom raste, 
- predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti 
posudzovať návrhy druhých, 
- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, 
nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým 
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Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní  v predmete konverzácie v anglickom jazyku v 2. ročníku sa budú využívať nasledovné 
metódy a formy vyučovania 
 
 

Názov vyučovacieho 
tematického celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Veda a technika Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a obrázkami                  
Demonštrácia a pozorovanie 

Ľudia a spoločnosť Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a obrázkami                  
Demonštrácia a pozorovanie 

Mladí ľudia a ich svet Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a obrázkami                  
Demonštrácia a pozorovanie 

Stravovanie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a obrázkami                  
Demonštrácia a pozorovanie 

Voľný čas, záľuby Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a obrázkami                  
Demonštrácia a pozorovanie 

Multikultúrna spoločnosť Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a obrázkami                   
Demonštrácia a pozorovanie 

Mestá a miesta Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a obrázkami                  
Demonštrácia a pozorovanie 

Móda Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a obrázkami                  
Demonštrácia a pozorovanie 

Krajina, ktorej jazyk sa účím Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
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rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou  a obrázkami                 
Demonštrácia a pozorovanie 

Slovensko-moja krajina 
 
 
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a obrázkami                 
Demonštrácia a pozorovanie 

Medziľudské vzťahy Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a obrázkami                 
Demonštrácia a pozorovanie 

Komunikácia   Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a obrázkami                 
Demonštrácia a pozorovanie 

Massmédiá Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a obrázkami                 
Demonštrácia a pozorovanie 

Kniha- priateľ človeka Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a obrázkami                 
Demonštrácia a pozorovanie 

Vzory a Ideály Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a obrázkami                 
Demonštrácia a pozorovanie 

 

 

Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú  v 2. ročníku nadstavbového štúdia 
nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica, ... 

Veda a technika Bilíková, A., Kondelová, 
S.(2013) YES, Maturita 
Angličtina základná 
úroveň(B1). Enigma 
Publishing s.r.o. Nitra, 
Nitra. ISBN 978-80-8133-
014-8 , 395 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 
CD a DVD 

Učebnica, 
Slovníky- 
prekladový 
a monolinguálny 
(vydavateľstvo 
OUP, 
MacMillan, 

Internet  
Jazyková 
literatúra 
školskej 
knižnice 
Doplnkové CD 
a DVD 
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stránBérešová,J., 
Macková,M., Steyne,L. 
(2005) Nová maturita 
z angličtiny-Základná 
úroveň B1.Aktuell, 
Bratislava. ISBN 80-
89153-14-3, 280 strán 
Garwood,Ch., Gardani, G., 
Peris,E.(1996) Aspects of 
Britain and the USA. OUP, 
Oxford. ISBN 0 19 454245 
9. 95 pages. 
Peck,A., Peck, E. (2003).  
Nakladatelství Fraus, 
Plzaň. ISBN 80-7238-290-
X. 118 strán.      
  

prehrávač, 
videoprehrávač 

Longman), 
obrázkový 
slovník 
Grafické 
pomôcky, 
obrázkové 
materiály 

z učebnice, 
Videokazety 
 

Ľudia 
a spoločnosť 

Bilíková, A., Kondelová, 
S.(2013) YES, Maturita 
Angličtina základná 
úroveň(B1). Enigma 
Publishing s.r.o. Nitra, 
Nitra. ISBN 978-80-8133-
014-8 , 395 strán 
Bérešová,J., Macková,M., 
Steyne,L. (2005) Nová 
maturita z angličtiny-
Základná úroveň 
B1.Aktuell, Bratislava. 
ISBN 80-89153-14-3, 280 
strán 
Garwood,Ch., Gardani, G., 
Peris,E.(1996) Aspects of 
Britain and the USA. OUP, 
Oxford. ISBN 0 19 454245 
9. 95 pages. 
Peck,A., Peck, E. (2003).  
Nakladatelství Fraus, 
Plzaň. ISBN 80-7238-290-
X. 118 strán.      

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart CD a 
DVD 
prehrávač, 
videoprehrávač 
 

Učebnica, 
Slovníky- 
prekladový 
a monolinguálny 
(vydavateľstvo 
OUP, 
MacMillan, 
Longman), 
obrázkový 
slovník 
Grafické 
pomôcky, 
obrázkové 
materiály 

Internet  
Jazyková 
literatúra 
školskej 
knižnice 
Doplnkové CD 
a DVD 
z učebnice, 
Videokazety 
 

Mladí ľudia a ich 
svet 

Bilíková, A., Kondelová, 
S.(2013) YES, Maturita 
Angličtina základná 
úroveň(B1). Enigma 
Publishing s.r.o. Nitra, 
Nitra. ISBN 978-80-8133-
014-8 , 395 strán 
Bérešová,J., Macková,M., 
Steyne,L. (2005) Nová 
maturita z angličtiny-
Základná úroveň 
B1.Aktuell, Bratislava. 
ISBN 80-89153-14-3, 280 
strán 
Garwood,Ch., Gardani, G., 
Peris,E.(1996) Aspects of 
Britain and the USA. OUP, 
Oxford. ISBN 0 19 454245 
9. 95 pages. 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 
 CD a DVD 
prehrávač, 
videoprehrávač 
 

Učebnica, 
Slovníky- 
prekladový 
a monolinguálny 
(vydavateľstvo 
OUP, 
MacMillan, 
Longman), 
obrázkový 
slovník 
Grafické 
pomôcky, 
obrázkové 
materiály 

Internet  
Jazyková 
literatúra 
školskej 
knižnice 
Doplnkové CD 
a DVD 
z učebnice, 
Videokazety 
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Peck,A., Peck, E. (2003).  
Nakladatelství Fraus, 
Plzaň. ISBN 80-7238-290-
X. 118 strán.      
 

Stravovanie Bilíková, A., Kondelová, 
S.(2013) YES, Maturita 
Angličtina základná 
úroveň(B1). Enigma 
Publishing s.r.o. Nitra, 
Nitra. ISBN 978-80-8133-
014-8 , 395 strán 
Bérešová,J., Macková,M., 
Steyne,L. (2005) Nová 
maturita z angličtiny-
Základná úroveň 
B1.Aktuell, Bratislava. 
ISBN 80-89153-14-3, 280 
strán 
Garwood,Ch., Gardani, G., 
Peris,E.(1996) Aspects of 
Britain and the USA. OUP, 
Oxford. ISBN 0 19 454245 
9. 95 pages. 
Peck,A., Peck, E. (2003).  
Nakladatelství Fraus, 
Plzaň. ISBN 80-7238-290-
X. 118 strán.      

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart  
CD a DVD 
prehrávač, 
videoprehrávač 

Učebnica, 
Slovníky- 
prekladový 
a monolinguálny 
(vydavateľstvo 
OUP, 
MacMillan, 
Longman), 
obrázkový 
slovník 
Grafické 
pomôcky, 
obrázkové 
materiály 

Internet  
Jazyková 
literatúra 
školskej 
knižnice 
Doplnkové CD 
a DVD 
z učebnice, 
Videokazety 
 

Voľný čas a 
záľuby 

Bilíková, A., Kondelová, 
S.(2013) YES, Maturita 
Angličtina základná 
úroveň(B1). Enigma 
Publishing s.r.o. Nitra, 
Nitra. ISBN 978-80-8133-
014-8 , 395 strán 
Bérešová,J., Macková,M., 
Steyne,L. (2005) Nová 
maturita z angličtiny-
Základná úroveň 
B1.Aktuell, Bratislava. 
ISBN 80-89153-14-3, 280 
strán 
Garwood,Ch., Gardani, G., 
Peris,E.(1996) Aspects of 
Britain and the USA. OUP, 
Oxford. ISBN 0 19 454245 
9. 95 pages. 
Peck,A., Peck, E. (2003).  
Nakladatelství Fraus, 
Plzaň. ISBN 80-7238-290-
X. 118 strán.      

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 
CD a DVD 
prehrávač, 
videoprehrávač 

Učebnica, 
Slovníky- 
prekladový 
a monolinguálny 
(vydavateľstvo 
OUP, 
MacMillan, 
Longman), 
obrázkový 
slovník 
Grafické 
pomôcky, 
obrázkové 
materiály 

Internet  
Jazyková 
literatúra 
školskej 
knižnice 
Doplnkové CD 
a DVD 
z učebnice, 
Videokazety 
 

Multikultúrna 
spoločnosť 

Bilíková, A., Kondelová, 
S.(2013) YES, Maturita 
Angličtina základná 
úroveň(B1). Enigma 
Publishing s.r.o. Nitra, 
Nitra. ISBN 978-80-8133-
014-8 , 395 strán 
Bérešová,J., Macková,M., 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart  
CD a DVD 
prehrávač, 

Učebnica, 
Slovníky- 
prekladový 
a monolinguálny 
(vydavateľstvo 
OUP, 
MacMillan, 
Longman), 

Internet  
Jazyková 
literatúra 
školskej 
knižnice 
Doplnkové CD 
a DVD 
z učebnice, 
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Steyne,L. (2005) Nová 
maturita z angličtiny-
Základná úroveň 
B1.Aktuell, Bratislava. 
ISBN 80-89153-14-3, 280 
strán 
Garwood,Ch., Gardani, G., 
Peris,E.(1996) Aspects of 
Britain and the USA. OUP, 
Oxford. ISBN 0 19 454245 
9. 95 pages. 
Peck,A., Peck, E. (2003).  
Nakladatelství Fraus, 
Plzaň. ISBN 80-7238-290-
X. 118 strán.      

videoprehrávač 
 

obrázkový 
slovník 
Grafické 
pomôcky, 
obrázkové 
materiály 

Videokazety 
 

Mestá a miesta Bilíková, A., Kondelová, 
S.(2013) YES, Maturita 
Angličtina základná 
úroveň(B1). Enigma 
Publishing s.r.o. Nitra, 
Nitra. ISBN 978-80-8133-
014-8 , 395 strán 
Bérešová,J., Macková,M., 
Steyne,L. (2005) Nová 
maturita z angličtiny-
Základná úroveň 
B1.Aktuell, Bratislava. 
ISBN 80-89153-14-3, 280 
strán 
Garwood,Ch., Gardani, G., 
Peris,E.(1996) Aspects of 
Britain and the USA. OUP, 
Oxford. ISBN 0 19 454245 
9. 95 pages. 
Peck,A., Peck, E. (2003).  
Nakladatelství Fraus, 
Plzaň. ISBN 80-7238-290-
X. 118 strán.      

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart  
CD a DVD 
prehrávač, 
videoprehrávač 

Učebnica, 
Slovníky- 
prekladový 
a monolinguálny 
(vydavateľstvo 
OUP, 
MacMillan, 
Longman), 
obrázkový 
slovník 
Grafické 
pomôcky, 
obrázkové 
materiály 

Internet  
Jazyková 
literatúra 
školskej 
knižnice 
Doplnkové CD 
a DVD 
z učebnice, 
Videokazety 
 

Móda Bilíková, A., Kondelová, 
S.(2013) YES, Maturita 
Angličtina základná 
úroveň(B1). Enigma 
Publishing s.r.o. Nitra, 
Nitra. ISBN 978-80-8133-
014-8 , 395 
stránBérešová,J., 
Macková,M., Steyne,L. 
(2005) Nová maturita 
z angličtiny-Základná 
úroveň B1.Aktuell, 
Bratislava. ISBN 80-
89153-14-3, 280 strán 
Garwood,Ch., Gardani, G., 
Peris,E.(1996) Aspects of 
Britain and the USA. OUP, 
Oxford. ISBN 0 19 454245 
9. 95 pages. 
Peck,A., Peck, E. (2003).  
Nakladatelství Fraus, 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 
CD a DVD 
prehrávač, 
videoprehrávač 

Učebnica, 
Slovníky- 
prekladový 
a monolinguálny 
(vydavateľstvo 
OUP, 
MacMillan, 
Longman), 
obrázkový 
slovník 
Grafické 
pomôcky, 
obrázkové 
materiály 

Internet  
Jazyková 
literatúra 
školskej 
knižnice 
Doplnkové CD 
a DVD 
z učebnice, 
Videokazety 
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Plzaň. ISBN 80-7238-290-
X. 118 strán.      
 

Krajina, ktorej 
jazyk sa učím 

Bilíková, A., Kondelová, 
S.(2013) YES, Maturita 
Angličtina základná 
úroveň(B1). Enigma 
Publishing s.r.o. Nitra, 
Nitra. ISBN 978-80-8133-
014-8 , 395 strán 
Bérešová,J., Macková,M., 
Steyne,L. (2005) Nová 
maturita z angličtiny-
Základná úroveň 
B1.Aktuell, Bratislava. 
ISBN 80-89153-14-3, 280 
strán 
Garwood,Ch., Gardani, G., 
Peris,E.(1996) Aspects of 
Britain and the USA. OUP, 
Oxford. ISBN 0 19 454245 
9. 95 pages. 
Peck,A., Peck, E. (2003).  
Nakladatelství Fraus, 
Plzaň. ISBN 80-7238-290-
X. 118 strán.   

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart  
CD a DVD 
prehrávač, 
videoprehrávač 
 

Učebnica, 
Slovníky- 
prekladový 
a monolinguálny 
(vydavateľstvo 
OUP, 
MacMillan, 
Longman), 
obrázkový 
slovník 
Grafické 
pomôcky, 
obrázkové 
materiály 

Internet  
Jazyková 
literatúra 
školskej 
knižnice 
Doplnkové CD 
a DVD 
z učebnice, 
Videokazety 
 

Slovensko-moja 
krajina 
 
 
 
 
 
 
 

Bilíková, A., Kondelová, 
S.(2013) YES, Maturita 
Angličtina základná 
úroveň(B1). Enigma 
Publishing s.r.o. Nitra, 
Nitra. ISBN 978-80-8133-
014-8 , 395 strán 
Bérešová,J., Macková,M., 
Steyne,L. (2005) Nová 
maturita z angličtiny-
Základná úroveň 
B1.Aktuell, Bratislava. 
ISBN 80-89153-14-3, 280 
strán 
Garwood,Ch., Gardani, G., 
Peris,E.(1996) Aspects of 
Britain and the USA. OUP, 
Oxford. ISBN 0 19 454245 
9. 95 pages. 
Peck,A., Peck, E. (2003).  
Nakladatelství Fraus, 
Plzaň. ISBN 80-7238-290-
X. 118 strán.      
 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart  
CD a DVD 
prehrávač, 
videoprehrávač 

Učebnica, 
Slovníky- 
prekladový 
a monolinguálny 
(vydavateľstvo 
OUP, 
MacMillan, 
Longman), 
obrázkový 
slovník 
Grafické 
pomôcky, 
obrázkové 
materiály 

Internet  
Jazyková 
literatúra 
školskej 
knižnice 
Doplnkové CD 
a DVD 
z učebnice, 
Videokazety 
 

Medziľudské 
vzťahy 

Bilíková, A., Kondelová, 
S.(2013) YES, Maturita 
Angličtina základná 
úroveň(B1). Enigma 
Publishing s.r.o. Nitra, 
Nitra. ISBN 978-80-8133-
014-8 , 395 strán 
Bérešová,J., Macková,M., 
Steyne,L. (2005) Nová 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart  
CD a DVD 
prehrávač, 
videoprehrávač 

Učebnica, 
Slovníky- 
prekladový 
a monolinguálny 
(vydavateľstvo 
OUP, 
MacMillan, 
Longman), 
obrázkový 

Internet  
Jazyková 
literatúra 
školskej 
knižnice 
Doplnkové CD 
a DVD 
z učebnice, 
Videokazety 
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maturita z angličtiny-
Základná úroveň 
B1.Aktuell, Bratislava. 
ISBN 80-89153-14-3, 280 
strán 
Garwood,Ch., Gardani, G., 
Peris,E.(1996) Aspects of 
Britain and the USA. OUP, 
Oxford. ISBN 0 19 454245 
9. 95 pages. 
Peck,A., Peck, E. (2003).  
Nakladatelství Fraus, 
Plzaň. ISBN 80-7238-290-
X. 118 strán.      

slovník 
Grafické 
pomôcky, 
obrázkové 
materiály 

 

Komunikácia a jej 
formy 

Bilíková, A., Kondelová, 
S.(2013) YES, Maturita 
Angličtina základná 
úroveň(B1). Enigma 
Publishing s.r.o. Nitra, 
Nitra. ISBN 978-80-8133-
014-8 , 395 strán 
Bérešová,J., Macková,M., 
Steyne,L. (2005) Nová 
maturita z angličtiny-
Základná úroveň 
B1.Aktuell, Bratislava. 
ISBN 80-89153-14-3, 280 
strán 
Garwood,Ch., Gardani, G., 
Peris,E.(1996) Aspects of 
Britain and the USA. OUP, 
Oxford. ISBN 0 19 454245 
9. 95 pages. 
Peck,A., Peck, E. (2003).  
Nakladatelství Fraus, 
Plzaň. ISBN 80-7238-290-
X. 118 strán.      

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart  
CD a DVD 
prehrávač, 
videoprehrávač 

Učebnica, 
Slovníky- 
prekladový 
a monolinguálny 
(vydavateľstvo 
OUP, 
MacMillan, 
Longman), 
obrázkový 
slovník 
Grafické 
pomôcky, 
obrázkové 
materiály 

Internet  
Jazyková 
literatúra 
školskej 
knižnice 
Doplnkové CD 
a DVD 
z učebnice, 
Videokazety 
 

Masmédiá Bilíková, A., Kondelová, 
S.(2013) YES, Maturita 
Angličtina základná 
úroveň(B1). Enigma 
Publishing s.r.o. Nitra, 
Nitra. ISBN 978-80-8133-
014-8 , 395 strán 
Bérešová,J., Macková,M., 
Steyne,L. (2005) Nová 
maturita z angličtiny-
Základná úroveň 
B1.Aktuell, Bratislava. 
ISBN 80-89153-14-3, 280 
strán 
Garwood,Ch., Gardani, G., 
Peris,E.(1996) Aspects of 
Britain and the USA. OUP, 
Oxford. ISBN 0 19 454245 
9. 95 pages. 
Peck,A., Peck, E. (2003).  
Nakladatelství Fraus, 
Plzaň. ISBN 80-7238-290-

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart  
CD a DVD 
prehrávač, 
videoprehrávač 

Učebnica, 
Slovníky- 
prekladový 
a monolinguálny 
(vydavateľstvo 
OUP, 
MacMillan, 
Longman), 
obrázkový 
slovník 
Grafické 
pomôcky, 
obrázkové 
materiály 

Internet  
Jazyková 
literatúra 
školskej 
knižnice 
Doplnkové CD 
a DVD 
z učebnice, 
Videokazety 
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X. 118 strán.      

Kniha-priateľ 
človeka 

Bilíková, A., Kondelová, 
S.(2013) YES, Maturita 
Angličtina základná 
úroveň(B1). Enigma 
Publishing s.r.o. Nitra, 
Nitra. ISBN 978-80-8133-
014-8 , 395 strán 
Bérešová,J., Macková,M., 
Steyne,L. (2005) Nová 
maturita z angličtiny-
Základná úroveň 
B1.Aktuell, Bratislava. 
ISBN 80-89153-14-3, 280 
strán 
Garwood,Ch., Gardani, G., 
Peris,E.(1996) Aspects of 
Britain and the USA. OUP, 
Oxford. ISBN 0 19 454245 
9. 95 pages. 
Peck,A., Peck, E. (2003).  
Nakladatelství Fraus, 
Plzaň. ISBN 80-7238-290-
X. 118 strán.      

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart  
CD a DVD 
prehrávač, 
videoprehrávač 

Učebnica, 
Slovníky- 
prekladový 
a monolinguálny 
(vydavateľstvo 
OUP, 
MacMillan, 
Longman), 
obrázkový 
slovník 
Grafické 
pomôcky, 
obrázkové 
materiály 

Internet  
Jazyková 
literatúra 
školskej 
knižnice 
Doplnkové CD 
a DVD 
z učebnice, 
Videokazety 
 

Vzory a ideály Bilíková, A., Kondelová, 
S.(2013) YES, Maturita 
Angličtina základná 
úroveň(B1). Enigma 
Publishing s.r.o. Nitra, 
Nitra. ISBN 978-80-8133-
014-8 , 395 strán 
Bérešová,J., Macková,M., 
Steyne,L. (2005) Nová 
maturita z angličtiny-
Základná úroveň 
B1.Aktuell, Bratislava. 
ISBN 80-89153-14-3, 280 
strán 
Garwood,Ch., Gardani, G., 
Peris,E.(1996) Aspects of 
Britain and the USA. OUP, 
Oxford. ISBN 0 19 454245 
9. 95 pages. 
Peck,A., Peck, E. (2003).  
Nakladatelství Fraus, 
Plzaň. ISBN 80-7238-290-
X. 118 strán.      

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart  
CD a DVD 
prehrávač, 
videoprehrávač 

Učebnica, 
Slovníky- 
prekladový 
a monolinguálny 
(vydavateľstvo 
OUP, 
MacMillan, 
Longman), 
obrázkový 
slovník 
Grafické 
pomôcky, 
obrázkové 
materiály 

Internet  
Jazyková 
literatúra 
školskej 
knižnice 
Doplnkové CD 
a DVD 
z učebnice, 
Videokazety 
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ROČNÍK: druhý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Konverzácia v anglickom jazyku   2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 

Témy  

Počet 

hodín 

Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Veda a technika 5   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Výdobytky vedy 
a techniky v minulosti 
a dnes, porovnanie 

 Veda a technika 
v službách človeka 

 Technika v našej 
domácnosti  

 Simulačné dialógy-

porovnanie výhod 

a nevýhod  

 Opis 

prístroja/zariadenia, 

ktoré používam 

 

 

 

 Slovenský jazyk a 
literatúra 

Dejepis 

Tovaroznalectvo 

 Popísať 
najznámejšie 
výdobytky vedy 
a techniky v histórii 
ľudstva  

 Charakterizovať  
výdobytky vedy 
a techniky v 
súčasnosti 

 Rozprávať 
o domácich prácach, 
aké prístroje 
a technické 
zariadenia pri nich 
využívame 

 Vyjadriť názor na 
výhody a nevýhody 
vynálezu/zariadenia 
z každodenného 
života 

 Opísať prístroj, 
zariadenie, ktoré 
bežne používa 

 

 Popísal 
najznámejšie 
výdobytky vedy 
a techniky v histórii 
ľudstva  

 Charakterizoval  
výdobytky vedy 
a techniky v 
súčasnosti 

 Rozprával 
o domácich prácach, 
aké prístroje 
a technické 
zariadenia pri nich 
využívame 

 Vyjadril názor na 
výhody a nevýhody 
vynálezu/zariadenia 
z každodenného 
života 

 Opísal prístroj, 
zariadenie, ktoré 
bežne používa 

 

 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

Simulácia, 

diskusie 

Písomný 

prejav - opis 
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Ľudia a spoločnosť 3  
Žiak má: Žiak 

  

 Spoločenské správanie,  

etiketa- slovná zásoba 

 Pravidlá spoločenského 

správania u nás  

 Pravidlá spoločenského 

správania v iných 

krajinách 

 Ako požiadať o niečo, 

ako ponúknuť pomoc 

komunikačné situácie 

/Excuse me, Can I,Would you 

mind, Do you mind if, Can 

you,Could yoou, May I, Shall 

I help you, Can I help you,  I´ll 

do it for you/ 

 

 

 Spoločenská 

komunikácia 

 Zhromaždiť 

slovnú zásobu 

k téme 

 Popísať pravidlá 

spoločenského 

správania na 

Slovensku 

 Uviesť známe 

pravidlá 

spoločenského 

správania z iných 

krajín a porovnať 

so Slovenskom  

 Predviesť ako 

požiadať o niečo 

 Predviesť ako 

ponúknuť pomoc 

 

 Zhromaždil slovnú 

zásobu k téme 

 Popísal pravidlá 

spoločenského 

správania na 

Slovensku 

 Uviedol známe 

pravidlá 

spoločenského 

správania z iných 

krajín a porovnal 

so Slovenskom  

 Predviedol ako 

požiadať o niečo 

 Predviedol ako 

ponúknuť pomoc 

 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

 

 

Ústna 

odpoveď 

Ústna 

odpoveď -

dialógy 

Mladí ľudia a ich svet 3  Žiak má: Žiak   

 Dnešná mládež – výzor, 
móda, typické vlastnosti, 
záujmy 

 Postavenie mládeže 
v spoločnosti – možnosti 
vzdelávania, práce, 
bývania... 

 Problémy mladých ľudí, 

 Slovenský jazyk a 
literatúra 

Občianska náuka 

Spoločenská 
komunikácia 

 

 Charakterizovať 
vlastnosti mladej 
generácie- vyjadriť 
vlastný názor 

 Zhodnotiť 

možnosti mládeže 

v spoločnosti – 

vzdelávanie, 

pracovné 

 Charakterizoval 
vlastnosti mladej 
generácie- vyjadriť 
vlastný názor 

 Zhodnotil 

možnosti mládeže 

v spoločnosti – 

vzdelávanie, 

pracovné 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Simulácia, 

diskusie 

Písomný 

prejav - esej 
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generačné problémy 

 Plány do budúcnosti 

 Situačné úlohy 

 Opis človeka – písomný 
prejav 

/apperance, qualities, lifestyle, 

opinions, problems /  

uplatnenie, 

bývanie, 
 Vysvetliť 

problémy mladých 

ľudí vrátane 

generačných  
 

 Formulovať svoje 

plány do 

budúcnosti 

 Vyriešiť modelovú 

situáciu k téme 

 Opísať blízkeho 

človeka  

uplatnenie, 

bývanie, 
 

 Vysvetlil 

problémy mladých 

ľudí vrátane 

generačných  
 

 Formuloval svoje 

plány do 

budúcnosti 

 Vyriešil modelovú 

situáciu k téme 

 Opísal blízkeho 

človeka  

 

 

Stravovanie 
4  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Stravovacie návyky na 
Slovensku 

 Stravovacie návyky 
rôznych častiach sveta  

 Národné kuchyne  

 Zdravá výživa – 
vyjadrenie názoru   

 

 

 

 Slovenský jazyk a 
literatúra 

Geografia 

Tovaroznalectvo 

 Charakterizovať 

stravovacie 

návyky na 

Slovensku vrátane 

vlastnej rodiny 

 Popísať známe 

stravovacie 

návyky v iných 

krajinách 

 Uviesť príklady 

národných kuchýň 

 Charakterizoval 

stravovacie 

návyky na 

Slovensku vrátane 

vlastnej rodiny 

 Popísal známe 

stravovacie 

návyky v iných 

krajinách 

 Uviedol príklady 

národných kuchýň 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

Písomný 

prejav - esej 
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 Zosumarizovať 

poznatky a napísať 

esej 

 o zdravej výžive 

v požadovanom 

rozsahu 

 Zosumarizoval 

poznatky a napísal 

esej o zdravej 

výžive 

v požadovanom 

rozsahu 

Voľný čas a záľuby 3 
 

Žiak má: Žiak   

 Voľný čas a životný 

štýl 

 Aktivity pre voľný čas 

 Výber aktivít vo 

voľnom čase 

 Voľný čas v mojej 

rodine 

 Vyjadrenie názoru 

/I think,  I don´t think, You 

should, You shouldn´t../ 

 Získavanie informácií 

/Sorry..., excuse me.., I´d like to 

know/ask, Could you tell me ..., 

Could you give me..., I wonder if 

you..../, 

 

 

 

 

 Slovenský jazyk a 
literatúra 

Občianska náuka 

Spoločenská 
komunikácia 

 

 Charakterizovať 

voľný čas 

a životný štýl 

 Uviesť príklady 

aktivít pre voľný 

čas, dôvody 

a postup ich 

výberu 

 Opísať spôsob 

trávenia voľného 

času v svojej 

rodine, vrátane 

seba samého 

 Použiť správne 

frázy na 

vyjadrenie 

informácií alebo 

získanie 

informácií   

 Charakterizoval 

voľný čas 

a životný štýl 

 Uviedol príklady 

aktivít pre voľný 

čas, dôvody 

a postup ich 

výberu 

 Opísal spôsob 

trávenia voľného 

času v svojej 

rodine, vrátane 

seba samého 

 Použil správne 

frázy na 

vyjadrenie 

informácií alebo 

získanie 

informácií   

 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

Simulácia, 

diskusie 
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Multikultúrna spoločnosť 4 
 

Žiak má: Žiak   

 Multikultúrnosť a jej 

chápanie, zbližovanie 

kultúr 

 Život v bikultúrnych 

rodinách – pozitíva,  

      negatíva 

 Zvyky a tradície 

v našom živote 

 Ako získať čas na 

premyslenie odpovede, 

/it´s difficult to say...., Let me 

think.. / 

     Ako sa vynájsť 

/It depends on.., I think.., 

I would.., I would prefer.., 

maybe I would../ 

 Slovenský jazyk a 
literatúra 

Občianska náuka 

Spoločenská 
komunikácia 

 

 Vysvetliť podstatu 

multikultúrnej 

spoločnosti  

a procesu     

zbližovania kultúr 

 Porovnať klady 

a zápory života 

v bikultúrnej 

rodine 

 Opísať zvyky 

a tradície 

charakteristické 

pre známe skupiny 

ľudí 

 Použiť správne 

frázy na 

premyslenie 

odpovede, ako sa 

vynájsť 

 Vysvetlil podstatu 

multikultúrnej 

spoločnosti 

a procesu 

zbližovania kultúr 

 Porovnal klady 

a zápory života 

v bikultúrnej 

rodine 

 Opísal zvyky 

a tradície 

charakteristické 

pre známe skupiny 

ľudí 

 Použi správne 

frázy na 

premyslenie 

odpovede, ako sa 

vynájsť 

 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

Simulácia, 

diskusie 

 

Mestá a miesta 
5  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Turisticky zaujímavé 
mestá a miesta vo svete 
a u nás 

 Mesto a región v ktorom 
žijem 

 Odporučenie a pozvanie 

 Slovenský jazyk a 
literatúra 

Aplikovaná geografia 

Spoločenská 
komunikácia 

 

 Uviesť príklady 

turisticky 

zaujímavých miest 

vo svete a u nás 

 Opísať región 

a mesto v ktorom 

 Uviedol príklady 

turisticky 

zaujímavých miest 

vo svete a u nás 

 Opísal región 

a mesto v ktorom 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Simulácia,  

Hranie rolí 
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/I would recommend you, I am 

sure you would be interested 

in..., Would you like , How about 

visiting., Do you flike../ 

 Situačná úloha k téme: 
Sprevádzanie turistov 

 

žije 

 Aplikovať vhodne 

frázy pre 

odporučenie alabo 

pozvanie 

 Pripraviť 

a demonštrovať 

sprevádzanie 

turistov po regióne 

žije 

 Aplikoval vhodne 

frázy pre 

odporučenie alabo 

pozvanie 

 Pripravil 

a demonštroval 

sprevádzanie 

turistov po 

regióne.... 

 

Skupinová 
práca 

 

Móda 3 
 

Žiak má: Žiak   

 Oblečenie na rôzne 

príležitosti 

 Počasie a oblečenie 

 Módne trendy a mladí 

ľudia 

 Vyjadrenie 

komplimentu a kritiky 

/ What´s a nice, It´s an elegant, 

a nice.., It fits ..., It doesn´t fit.., 

go well, It doesn´t match ..., 

awful, It doesn´t look good / 

 Situačné dialógy- 

nakupovanie 

 

 

 Slovenský jazyk a 
litertúra 

Občianska náuka 

Spoločenská 
komunikácia 

 

 Vymenovať druhy 

oblečenia na rôzne 

príležitosti 

 Popísal oblečenie 

vo vzťahu 

k počasiu 

a klimatickým 

zónam  

 Vyjadriť názor 

ako módne trendy 

vnímajú mladí 

ľudia 

 Vhodne použiť 

frázy na 

vyjadrenie 

komplimentu 

 Vymenoval druhy 

oblečenia na rôzne 

príležitosti 

 Popísal oblečenie 

vo vzťahu 

k počasiu 

a klimatickým 

zónam  

 Vyjadril názor ako 

módne trendy 

vnímajú mladí 

ľudia 

 Vhodne použil 

frázy na 

vyjadrenie 

komplimentu 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

Práca vo 
dvojici 

Ústna 

odpoveď 

Situačné 

dialógy 
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a kritiky 

 Pripraviť 

a predviesť dialóg 

o nakupovaní 

oblečenia 

a kritiky 

 Pripravil 

a predviedol 

dialóg 

o nakupovaní 

oblečenia 

 

Krajina ktorej jazyk sa 

učím 

7  Žiak má: Žiak   

 Krajina a jej obyvatelia, 

základné informácie – 

geografické, historické, 

politické, kultúrne 

/vrátane zvykov/, 

 Mestá a miesta krajiny 

a ich zvláštnosti 

 Vyjadrenie želania  

/I wish,I would really like to see, 

I would like to.../ 

 

 Slovenský jazyk 

Občianska náuka 

Spoločenská 
komunikácia 

Aplikovaná geografia 

 Zhromaždiť 

z dostupných 

zdrojov 

informácie 

o zvolenej krajine 

a usporiadať ich 

do ppt prezentácie 

podľa pokynov 

 Prezentovať svoje 

poznatky pred 

spolužiakmi 

 Správne použiť 

frázy na 

vyjadrenie želania 

 Zhromaždil 

z dostupných 

zdrojov 

informácie 

o zvolenej krajine 

a usporiadal ich do 

ppt prezentácie 

podľa pokynov 

 Prezentoval svoje 

poznatky pred 

spolužiakmi 

 Správne použil 

frázy na 

vyjadrenie 

želania... .... 

 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

Interaktívne 

 

Ústna 

odpoveď 

Prezentácia 

ppt práce 

Slovensko moja krajina 7  Žiak má: Žiak   

 Krajina a jej obyvatelia,  Aplikovaná geografia  Zhromaždiť  Zhromaždil Ústne Ústna 
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základné informácie – 

geografické, historické, 

politické, kultúrne 

/vrátane zvykov/, 

 Mestá a miesta na 

Slovensku a ich 

zvláštnosti 

 Vyjadrenie 

súhlasu/nesúhlasu/žiad

neho stanoviska 

/I agree completely, entirely, 

I think,exactly, absolutely, 

definitely, I think so, / Yes, but,I 

don´t think so, I agree,but/ It 

depends on, I am not sure about 

it/ 

Slovenský jazyk a 
literatúra 

Občianska náuka 

Spoločenská 
komunikácia 

 

z dostupných 

zdrojov 

informácie 

o Slovensku 

a usporiadať ich 

do ppt prezentácie 

podľa pokynov 

 Prezentovať svoje 

poznatky pred 

spolužiakmi 

 Správne použiť 

frázy na 

vyjadrenie 

súhlasu, 

nesúhlasu, 

žiadneho 

stanoviska 

z dostupných 

zdrojov 

informácie 

o Slovensku 

a usporiadal ich do 

ppt prezentácie 

podľa pokynov 

 Prezentoval svoje 

poznatky pred 

spolužiakmi 

 Správne použil 

frázy na 

vyjadrenie 

súhlasu, 

nesúhlasu, 

žiadneho 

stanoviska 

frontálne 
skúšanie 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

Interaktívne 

odpoveď 

Simulácia, 

diskusie 

Prezentácia 

ppt práce 

Medziľudské vzťahy 3  Žiak má: Žiak   

 Formálne a neformálne 

medziľudské vzťahy 

 Kvalita medziľudských 

vzťahov, vzťahy v 

rodine 

 Opis ľudí a ich 

vlastností 

/I like, I admire, I get on well 

with, I don´t get on well, 

I respect, I take care, look 

like,has.., similar to, different 

 Slovenský jazyk 

Občianska náuka 

Spoločenská 
komunikácia 

Etická výchova/ 

Náboženská výchova 

 Charakterizovať 

formálne 

a neformálne 

vzťahy a uviesť 

príklady 

 Popísať v čom 

spočíva kvalita 

medziľudských 

vzťahov 

 Opísať ľudí a 

svoje skúsenosti 

 Charakterizoval 

formálne 

a neformálne 

vzťahy a uviedol 

príklady 

 Popísal v čom 

spočíva kvalita 

medziľudských 

vzťahov 

 Opísal ľudí a 

svoje skúsenosti 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

 

 

Ústna 

odpoveď 

Simulácia, 

diskusie 
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from, differences/  

 

 

 

z medziľudských 

vzťahov s nimi - 

rodina, škola, 

priatelia 

 

z medziľudských 

vzťahov s nimi - 

rodina, škola, 

priatelia 

 

Komunikácia a jej formy 3  Žiak má: Žiak   

 Formy, spôsoby 

a prostriedky 

komunikácie 

 Význam cudzích 

jazykov v komunikácii 

 Môj obľúbený spôsob 

komunikácie 

 Ako požiadať o radu, 

ako poradiť 

/Excuse me, Could you help, 

I am afraid, I am totally bad, Of 

course- the best thing could be 

to, You cerainly should, Thank 

you very much, I will try to do.., 

Thanks for your advice/   

 Slovenský jazyk a 
literatúra 

Občianska náuka 

Spoločenská 
komunikácia 

Anglický jazyk 

 Definovať formy, 

spôsoby 

a prostriedky 

komunikácie 

a uviesť príklady 

 Vysvetliť význam 

cudzích jazykov 

v komunikácii 

 Písomne opísať 

svoj obľúbený 

spôsob 

komunikácie 

vrátane jeho 

výhod a nevýhod 

 Správne použiť 

slovné spojenia pri 

žiadaní o radu 

a vyjadrení rady 

 Definoval formy, 

spôsoby 

a prostriedky 

komunikácie 

a uviedol príklady 

 Vysvetlil význam 

cudzích jazykov 

v komunikácii 

 Písomne opísal 

svoj obľúbený 

spôsob 

komunikácie 

vrátane jeho 

výhod a nevýhod 

 Správne použil 

slovné spojenia pri 

žiadaní o radu 

a vyjadrení rady 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

Simulácia, 

diskusie 

Písomný 

prejav - esej 

Masmédiá 3  Žiak má: Žiak   

 Typy masmédií a ich 

úlohy 

 Slovenský jazyk a 
literatúra 

Občianska náuka 

 Charakterizovať 

typy masmédií 

a ich úlohy 

 Charakterizoval 

typy masmédií 

a ich úlohy 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústna 

odpoveď 
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 Vplyvy masmédií – 

pozitíva, negatíva 

 Mladí ľudia a ich vzťah 

k masmédiám 

 Ako presvedčiť 

niekoho 

/I am sure about it, I tis true, 

I am telling you, I did see .., 

I would never lie../  

Spoločenská 
komunikácia 

 

s uvedením 

príkladov 

 Popísať pozitívne 

a negatívne vplyvy 

masmédií na 

spoločnosť 

 Vyjadriť názor na 

vzťah mladých 

ľudí k masmédiám 

 Správne použiť 

frázy pri 

presviedčaní 

s uvedením 

príkladov 

 Popísal pozitívne 

a negatívne 

vplyvy masmédií 

na spoločnosť 

 Vyjadril názor na 

vzťah mladých 

ľudí k masmédiám 

 Správne použil 

frázy pri 

presviedčaní 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

 

Simulácia, 

diskusie 

 

Kniha - priateľ človeka 4  Žiak má: Žiak   

 Literatúra a jej žánre 

 Kríza v čítaní, dôvody 

 Môj obľúbený autor 

a kniha 

 Opis knihy 

/author, main characters, plot, 

main conflist, setting/ 

 

 

 

 

 

 

 Slovenský jazyk a 
literatúra 

Občianska náuka 

Spoločenská 
komunikácia 

 

 Definovať 

literatúru, jej 

význam a hlavné 

literárne žánre 

s uvedením 

príkladov 

 Opísať pojem 

kríza v čítaní 

a uviesť dôvody 

 Uviesť základné 

biografické fakty 

o obľúbenom 

spisovateľovi 

a jeho diele 

 Opísať obsah 

 Definoval 

literatúru, jej 

význam a hlavné 

literárne žánre 

s uvedením 

príkladov 

 Popísal pojem 

kríza v čítaní 

a uviedol dôvody 

 Uviedol základné 

biografické fakty 

o obľúbenom 

spisovateľovi 

a jeho diele 

 Opísal obsah 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

Simulácia, 

diskusie 
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 obľúbenej knihy  obľúbenej knihy 

Vzory a ideály 3  Žiak má: Žiak   

 Pozitívne a negatívne 

charakterové vlastnosti, 

ideálny človek 

 Skutoční a literárni 

hrdinovia 

 Vzory a celebrity 

 Môj idol/vzor – 

písomný prejav 

 Slovenský jazyk 

Občianska náuka 

Spoločenská 
komunikácia 

 

 Špecifikovať 

pozitívne 

a negatívne 

charakterové 

vlastnosti ľudí 

 Charakterizovať 

pojem ideálny 

človek 

 Vysvetliť rozdiel 

medzi skutočným 

a literárnym 

hrdinom 

 Vymedziť význam 

vzorov a celebrít 

v našom živote 

 Opísať svoj 

idol/vzor  

 Špecifikoval 

pozitívne 

a negatívne 

charakterové 

vlastnosti ľudí 

 Charakterizoval 

pojem ideálny 

človek 

 Vysvetlil rozdiel 

medzi skutočným 

a literárnym 

hrdinom 

 Vymedzil význam 

vzorov a celebrít 

v našom živote 

 Opísal svoj 

idol/vzor 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

Diskusia 

Písomný 

prejav - opis 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 
Hodnotenie a klasifikácia v v predmete konverzácie v anglickom jazyku je založená na hodnotení 
základných všeobecných, sociolingvistických a komunikačných kompetencií, ktoré vychádzajú z 
cieľových požiadaviek na výučbu cudzích jazykov, Spoločného európskeho referenčného rámca pre 
jazyky (SERR), vzdelávacích štandardov ŠVP pre cudzie jazyky ako aj ŠkVP. 
 
Predmetom hodnotenia a klasifikácie v predmete konverzácia v anglickom jazyku sú nasledovné 
zručnosti: 

- čítanie s porozumením 
- písanie 
- počúvanie s porozumením 
- samostatný ústny prejav a interakcia v rozhovoroch 

 
Základným všeobecnými kritériami pri hodnotení sú: 

- obsahová primeranosť 
- výber jazykových prostriedkov a slovnej zásoby 
- plynulosť vyjadrovania 
- gramatická presnosť 
- celková správnosť a štruktúra odpovede  

 
Pri hodnotení sa používajú nasledovné metódy hodnotenia: 

- známka podľa klasifikačnej stupnice – na priebežné a záverečné hodnotenie preukázaných 
vedomostí a zručností, klasifikačná stupnica 1-5 

- ústne hodnotenie – na priebežné informatívne hodnotenie a motiváciu žiakov, vyjadrené 
prostredníctvom kladného a záporného ohodnotenia   
príklady kladného ohodnotenia- vynikajúco, výborne, veľmi dobre, dobre 
príklady záporného ohodnotenia- dnes sa Ti to nepodarilo, nabudúce sa musíš snažiť viac 
 

Hodnotenie žiaka zahŕňa písomné, ústne a interaktívne formy overovania vedomostí 
a zručností. 
Vyučujúci dbá počas polrokov na pravidelnosť v hodnotení u každého žiaka s ohľadom na jeho 
konkrétny pokrok, kombinuje slovné hodnotenie s hodnotením známkou pri rešpektovaní 
individuálnej osobitosti žiaka.   
 
Písomné formy   
 
 
Písomná práca k zadanej téme 
 
Je zameraná na kontrolu zručností a schopností vyjadrovať a formulovať svoje myšlienky pocity 
a názory k zadanej téme písomnou formou. Žiak musí mať od zadania témy k odovzdaniu práce 
min.1týždeň.  
 
 
 
 
Písomná práca je ohodnotená známkou podľa kritérií súvisiacich s písomným prejavom nasledovne:   
 
1. Splnenie zadania - písomný prejav študenta zodpovedá z obsahovej stránky zadaniu úlohy. 
Neobsahuje časti, ktoré nesúvisia s témou a zadaním. 
 
2. Organizácia textu - písomný prejav študenta je zostavený správne. Je členený do odsekov, ktoré 
logicky nadväzujú. Študent dodržiava štruktúru textu z hľadiska úradného (formálneho) a hovorového 
štýlu (neformálneho). 
 
3. Slovná zásoba - Študent využíva široký rozsah slovnej zásoby týkajúcej sa zadania. Používa 
synonymá, antonymá, prirovnania a slovné spojenia. Použité slová sú pravopisne správne. 
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4. Gramatické štruktúry - Študent ovláda gramatické štruktúry a rozlišuje používanie slovesných časov 
s ohľadom na dané zadanie, slohový útvar a . Pravopis použitých jazykových prostriedkov je správny. 
 
 
V písomnom prejave pre hodnotenie je požadovaný počet slov podľa odboru a rokov štúdia 
nasledovne: 
 
 
 
 

Ročník 
štúdia 

 
Polrok 

 

 
Študijný odbor 

 
Učebný odbor 

 
Nadstavbové štúdium 

I 1 80 - 100 50 - 70 - 

 2 100 - 120 60 -80 - 

II 1 110 - 130 70 – 90 - 

 2 120 - 140 80 - 100 - 

III 1 130 - 150 90 – 110 - 

 2 140 - 160 100 - 120 - 

IV 1 150 - 170 - - 

 2 160 - 180 - - 

I 1 - - 120 – 140 

 2 - - 130 – 150 

II 1 - - 140 – 160 

 2 - - 160 - 180 

 
 
 
                                          
Ústne formy – rozhovor, situačný rozhovor,                
                      - opis obrázka, 
                      - aktivita a schopnosť komunikácie na vyučovaní, 
                      - zapájanie sa do predmetových súťaží, 
 
Pri ústnej odpovedi sa hodnotí vhodnosť jazykových prostriedkov, ich obsahová primeranosť, 
bohatosť slovnej zásoby, plynulosť rečového prejavu, gramatická správnosť, výslovnosť ako aj 
schopnosť adekvátne  reagovať v diskusii. 
Žiak je ohodnotený známkou, ktorá mu je ihneď oznámená a zdôvodnená 

 
 
Kritériá hodnotenia ústneho prejavu: 

1. Plynulosť - študent vie rozprávať po anglicky plynulo, bez neprimeraného prerušovania prejavu pre 
nedostatok vhodnej slovnej zásoby a jazykových prostriedkov. Myšlienky logicky  
na seba nadväzujú. 
2. Správnosť - študent používa vhodné výrazové prostriedky správne s ohľadom na adresáta, obsah 
prejavu a formálny a neformálny štýl. Výslovnosť nenarušuje zrozumiteľnosť prejavu. Prejav po 
obsahovej stránke zodpovedá úlohe. 
3. Slovná zásoba - študent má dostatočný rozsah slovnej zásoby. Využíva synonymá, opozitá, 
frazeologizmy. Zbytočne neopakuje rovnaké slová. 
4. Gramatické štruktúry - študent používa gramatické štruktúry a iné jazykové prostriedky v súlade 
s obsahom prejavu. Vetná stavba je pestrá (jednoduché vety i súvetia). Na základe logického 
myslenia správne používa  spojky a spájacie výrazy. 
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Interaktívne formy – projektová práca, 
                                  - schopnosť uplatňovať získané vedomosti a zručnosti pri riešení    
                                    konkrétnych úloh, 
 
Projektová práca môže mať rôzne formy v závislosti od odboru štúdia ( ppt, poster, model).  
Pri zvolenej forme spracovania hodnotíme nasledovné oblasti: 

- použitú slovnú zásobu 
- lingvistickú správnosť (morfológia, syntax, pravopis) 
- úprava (písomná, grafická) 
- kreativita spracovania 
- náročnosť na spracovanie 
- obsahová zreteľnosť vo vzťahu k spracovávanej téme 

Výsledkom hodnotenia je známka 
 
Žiak pripravenú prácu prezentuje pred kolektívom spolužiakov, pričom hodnotíme plynulosť 
jazykového prejavu, zrozumiteľnosť a celkovú kultúru vystupovania. Výsledkom hodnotenia je 
známka. 
Celkové hodnotenie projektovej práce je vyjadrené známkou za obe časti projektu cez lomítko, pričom 
prvá známka vyjadruje známku za formálne spracovanie a druhá známka vyjadruje známku za 
prezentáciu 
 
Schopnosť uplatňovať získané vedomosti a zručnosti pri riešení konkrétnych úloh je súčasťou 
záverečného hodnotenia v prípade, ak sa žiak aktívne zúčastňuje  na školských medzinárodných 
projektoch (napr. EUROSCOLA, Comenius, Leonardo, Visegrad Fund jazyková olympiáda a pod),  
pokiaľ jazykom používaným počas riešenia je vyučovaný cudzí jazyk, v ktorom sa žiak vzdeláva.    
 
 
 
Záverečné hodnotenie v predmete    
  

Hodnotenie predmetu vychádza z  Metodického pokynu č.8/2009–R zo 14. mája 2009 na 
hodnotenie a  klasifikáciu žiakov stredných škôl a z kritérií hodnotenia predmetu navrhnutých 
a schválených v príslušnej predmetovej komisii. 

 
Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania cudzieho 
jazyka reaguje na podnet, rozumie hlavnej myšlienke vypočutého alebo prečítaného textu. Dokáže 
zachytiť logickú štruktúru textu a vyhľadať v ňom špecifické a detailné informácie. K splneniu úlohy 
pristupuje aktívne a tvorivo. Používa správne jazykové prostriedky a slovnú zásobu týkajúcu sa 
bežného života v dostatočnom rozsahu na to, aby mohol opísať nepredvídateľné situácie, vyjadriť 
myšlienky či opísať problémy so značnou dávkou precíznosti. Vyjadruje sa plynulo a súvislo, jeho 
prejav je zrozumiteľný, výslovnosť a intonácia sú jasné. Žiak dokáže zrozumiteľne napísať súvislý 
prejav na témy z každodenného života, v ktorom vie vyjadriť svoje postoje, pocity a dojmy. Správne 
používa primerané lexikálne, gramatické, syntaktické a štylistické prostriedky vo formálnom 
a neformálnom prejave. Správne používa kompozičné postupy s ohľadom na obsah a adresáta 
písomného prejavu, ako aj s ohľadom na slohový útvar. 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania cudzieho 
jazyka reaguje na podnet a správne interpretuje zadanú úlohu, jeho odpoveď je celistvá a zámer 
výpovede jasný. V ústnom prejave reaguje na podnety v rôznych komunikačných situáciách takmer 
vždy jazykovo správne, používa primeranú slovnú zásobu. Vyjadruje sa väčšinou súvislo, vplyv 
materinského jazyka na intonáciu a výslovnosť neovplyvňuje zrozumiteľnosť prejavu. Žiak je aktívnym 
účastníkom komunikácie, obsah a kvalita prejavu (vrátane písomného) sú primerané téme. Ojedinelé 
gramatické chyby žiaka neovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka reaguje 
na podnet, jeho prejav je zväčša súvislý a jasný. Používa zväčša téme primeranú slovnú zásobu. 
Plynulosť a zrozumiteľnosť prejavu sťažujú častejšie krátke prestávky spôsobené jazykovými 
nedostatkami, žiak je schopný reagovať na otázky a impulzy učiteľa. Vplyv materinského jazyka 
čiastočne sťažuje zrozumiteľnosť prejavu. Obsah je väčšinou primeraný, žiak potrebuje na udržanie 
rozhovoru miestami pomoc učiteľa. Slovná zásoba je čiastočne adekvátna danej téme, žiak používa aj 
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nesprávne výrazy a chýbajúce výrazy dokáže len sporadicky opísať. Žiak dokáže prezentovať a do 
určitej miery aj obhájiť vlastné názory a stanovisko k odlišnému názoru. Gramatické chyby nesťažujú 
zrozumiteľnosť prejavu. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka 
interpretuje zadanú úlohu len s pomocou učiteľa, jeho prejav je zväčša nesúrodý a nesúvislý a zámer 
výpovede nie je celkom jasný. Má obmedzenú slovnú zásobu a často používa nesprávne jazykové 
prostriedky, čo značne sťažuje porozumenie. Závažné jazykové nedostatky narúšajú plynulosť 
a zrozumiteľnosť prejavu, žiak reaguje len krátkymi odpoveďami na otázky učiteľa. Chybná výslovnosť 
a intonácia značne ovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. Prejav je krátky, obsahovo len miestami 
primeraný, žiak vie čiastočne odpovedať na otázky učiteľa. Slovná zásoba je jednoduchá, ale stále 
primeraná zadanej téme, žiak častejšie používa nesprávne výrazy. Žiak dokáže pomenovať problémy, 
ale neposkytne návrhy riešenia. Časté gramatické chyby čiastočne ovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka 
nie je schopný reagovať na podnet, svoje myšlienky nedokáže vyjadriť ani s pomocou učiteľa. Zlá 
výslovnosť a intonácia celkom narúšajú zrozumiteľnosť prejavu. Prejav je veľmi krátky, výpovede sú 
väčšinou nezrozumiteľné, žiak nevie odpovedať na otázky. Neadekvátna a chýbajúca slovná zásoba, 
ako aj množstvo gramatických chýb, bránia porozumeniu. Žiak nevie rozoznať základné aspekty, na 
ktoré má reagovať. 
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Názov predmetu Dejepis1 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov študijného odboru 6421 L   Spoločné stravovanie 

Vyučovací jazyk slovenský 

 
   Charakteristika predmetu  

Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka ako celistvej osobnosti 
a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej skúsenosti či už z 
miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. Súčasťou jej 
odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých historických udalostí, dejov, javov 
a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej spoločnosti 
a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Žiaci si postupne osvojujú kultúru spoločenskej 
komunikácie a demokratické spôsoby svojho konania, lebo chápanie, vnímanie a porozumenie 
historických procesov predstavuje jeden zo základných predpokladov komplexného poznávania 
ľudskej spoločnosti.  

V procese vyučovania dejepisu sa kladie osobitný dôraz na dejiny 19. a 20. storočia, v  
ktorých môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských javov i problémov. Takto vedie 
žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti kultivovania ich historického 
vedomia, v ktorom rezonuje i úcta k iným národom a etnikám, rovnako tak rešpektovanie kultúrnych 
a iných odlišností,  ľudí, rôznych diverzifikovaných skupín a spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu 
hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. Rovnako dôležitosť pripisuje aj demokratickým hodnotám 
európskej civilizácie.  

 
 

 
Ciele predmetu  
 Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu považujeme tvorbu študijných predmetových 
kompetencií – spôsobilostí, schopností využívať kvalitu získaných znalostí v rôznych poznávacích 
i praktických situáciách, ktoré umožnia žiakom: 

 nadobudnúť spôsobilosť orientovať sa v historickom čase a historickom priestore,  

 získať základné vedomosti z oblasti historických udalostí, javov, procesov z národných 
a svetových dejín, 

 nadobudnúť spôsobilosť pochopiť príčiny a dôsledky historických udalostí, 

 získať schopnosť poznávať históriu na základe analýzy primeraných školských historických, 
obrazových, hmotných a grafických prameňov a schopnosť týmto prameňom klásť primerané 
otázky,  

 rozvíjať komplex kompetencií – spôsobilostí, schopností  klásť si v aktívnej činnosti kognitívne 
rôznorodé otázky, prostredníctvom ktorých žiaci riešia uvedené úlohy a problémy, 

 rozvíjať a kultivovať kultúrny dialóg a otvorenú diskusiu ako základný princíp fungovania 
histórie i školského dejepisu v demokratickej spoločnosti 

 získať spôsobilosti, ktorými posilnia a uchovajú úctu k národným a kresťanským tradíciám ako 
aj úctu k vlastnému národu a k iným národom a národnostným menšinám,  

 nadobudnúť spôsobilosti na pochopenie a rešpektovanie kultúrnych, náboženských a iných 
odlišností ľudí a spoločenstiev. 

 
 
Základné predmetové  kompetencie (spôsobilosti)  
Žiaci si kladú otázky a použijú ich na osvojovanie daných významov, ktoré súvisia s riešením 
základných operácií  

 s historickým časom 
- zaraďovať historické fakty, udalosti, javy, procesy v chronologickej postupnosti 
- zaraďovať historické fakty, udalosti, javy, procesy do synchrónnych celkov 
- rozpoznať nerovnomernosť historického vývoja na základe prijatých kritérií 
- identifikovať rôzne časové štruktúry historického vývoja 
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- používať periodické termíny – medzníky ako jeden z prostriedkov orientácie 
v minulosti 

 s historickým priestorom 
- rozlišovať medzi miestnymi, regionálnymi, národnými, globálnymi historickými javm i 

a procesmi 
- vystihnúť základné vývinové charakteristiky miestnych, regionálnych, národných, 

globálnych historických javov a procesov a prepojenosť medzi nimi 
- chápať vzájomnú prepojenosť a podmienenosť hospodárstva, politiky, sociálnej 

organizácie a kultúry 
- chápať vzťahy medzi individuálnym a sociálnym životom 
- chápať úlohu osobností v dejinách 

 s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi  
- vyčleniť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces 
- charakterizovať historické udalosti, javy, procesy na základe určujúcich znakov 
- určiť príčiny a vymedziť dôsledky historických udalostí, javov a procesov 
- vymedziť a popísať charakteristické znaky jednotlivých historických období, civilizácií, 

kultúr 
- objasniť vývinové a typologické zvláštnosti historických období, civilizácií 

v jednotlivých krajinách, oblastiach a regiónoch 
- charakterizovať vzhľadom na historickú podmienenosť ekonomické, sociálne, politické 

a kultúrne faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj 
- určiť vzhľadom na historickú situáciu význam a úlohu jednotlivých oblastí života 

spoločnosti a človeka, predovšetkým mytológiu, náboženstvo, vedy, umenie, 
každodenný život  

 
 
 
Žiaci aplikujú otázky v nových situáciách, v „skúmateľských“ postojoch a pracovných 
postupoch pri analýze školských historických písomných, obrazových, grafických a hmotných 
prameňov  -stopách po minulosti: 

 pri vymedzovaní predmetu skúmania 

 pri analyzovaní štruktúry problému 

 pri rozlišovaní kľúčových problémov, otázok 

 pri vyjadrovaní toho, čo už vieme a čo ešte musíme odhaliť 

 pri myslení v alternatívach 

 pri vytvorení plánu skúmania 

 pri komunikácii v „skúmateľskom“ tíme o výsledkoch skúmania 

 pri vytváraní záznamu zo skúmania 
- pri vyhľadávaní  relevantných informácií 

 z rôznych zdrojov – textov verbálnych, obrazových, grafických i z textov kombinovaných 

 z učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, slovníka cudzích slov, atlasov, novín, časopisov, 
webových stránok 

 z odbornej, populárno-vedeckej literatúry a historickej beletrie 
- pri využívaní týchto informácií a verifikovaní ich hodnoty 

 pri vyberaní informácií 

 pri organizovaní informácií 

 pri  porovnávaní informácií 

 pri rozlišovaní informácií 

 pri  zaraďovaní informácií 

 pri kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií 
 
- pri štruktúrovaní výsledkov, výstupov a potvrdení vybraného postupu 

 pri zoradení výsledkov 

 pri rozpoznaní podstatného od nepodstatného 

 pri určovaní podstatného, kľúčového 

 pri integrovaní výsledkov do chronologického a historického rámca 

 pri vyhodnocovaní správnosti postupu 

 pri tvorbe súboru vlastných prác (portfólio) 
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 Uvedený komplex študijných (predmetových) kompetencií (spôsobilostí) sa spresňuje, 
konkretizuje v učebných požiadavkách v jednotlivých tematických celkoch učebného obsahu v 
podobe systematizovaného výkonového štandardu.  

 

 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

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

Spôsobilosť konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 

 
    logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 
    porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, morálne    

         zásady, vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje, 
    preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, za stav  

   spoločnosti ako celku, 
    formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich dejepisného vzdelávania 

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

Spôsobilosť ineraktívne použiť vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať 
v materinskom a cudzom jazyku 
 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich hisorickom vzdelávaní, 
 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli 

prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky 
neviedli k cieľu, 

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

 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 používať osvojené metódy riešenia historických problémov aj v iných oblastiach vzdelávania 

žiakov, pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné, 
 kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet) 
 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 

 
Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 
 

    vyjadrovať svoje pocity a korigovať negativitu, 
    prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje, 
    určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom 

   raste. 
 
Stratégia vyučovania 
 
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Ako to vyzerá v historickej 
„dielni“ 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Starovek   Informačnoreceptívna -  výklad Frontálna výučba 
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Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Stredovek    

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh, brainstorming 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Novovek     

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Dejiny 20. a 21. storočia     

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

 

 

Učebné zdroje: 

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

 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 
knižnica, ... 

Ako to vyzerá 
v historickej „dielni“ 
 

 
Doc.PhDr.Karol  
Fremal, Csc.a kol.:Dejepis 
1,Od praveku k novoveku 
/učebnica pre stredné 
odborné školy a stredné 
odborné učilištia  
 

Tabuľa 
PC 

 
Dejepisný atlas 
Časopisy 

Internet 

Starovek   

 
Doc.PhDr.Karol 
Fremal, Csc.a kol.:Dejepis 
1,Od praveku k novoveku 
/učebnica pre stredné 
odborné školy a stredné 
odborné učilištia  
 

Tabuľa 
PC 
Videotechnika 

Dejepisný atlas 
Mapa 

Internet  
Knižnica 

Stredovek    

 
Doc.PhDr.Karol  
Fremal, Csc.a kol.:Dejepis 
1,Od praveku k novoveku 
/učebnica pre stredné 
odborné školy a stredné 
odborné učilištia  
 

  
Tabuľa 
PC 
Videotechnika 
 

Dejepisný atlas 
Mapa 

Internet  
Knižnica 

Novovek     

Doc.PhDr.Karol 
Fremal, Csc.a kol.:Dejepis 
2,Dejiny novoveku 
/učebnica pre stredné 
odborné školy a stredné 
odborné učilištia  

  
Tabuľa 
PC 
Videotechnika 
 

Dejepisný atlas 
Mapa 

Internet  
Knižnica 
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Dejiny 20. a 21. 
storočia     

Doc.PhDr.Pavol 
Martuliak, Csc.a 
kol.:Dejepis 3,Slovensko 
a svet  v rokoch 1849 – 
1939 /učebnica pre stredné 
odborné školy a stredné 
odborné učilištia  
Doc.PhDr.Vladimír 
Varinský, Csc.a kol.:Dejepis 
4,Od 2.svetovej vojny k 
dnešku /učebnica pre 
stredné odborné školy a 
stredné odborné učilištia  

Tabuľa 
PC 
Videotechnika 

Dejepisný atlas 
Časopisy 

Internet  
Knižnica 
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ROČNÍK:PRVÝ 

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

Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Úvod do štúdia 
predmetu 

1  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Ako to vyzerá 
v historickej „dielni“ 

1 

 

 

 

Slovenský jazyk a 
literatúra 

 

 Orientovať sa v 
historickom čase a 
priestore 

 Rozpoznať kľúčové 
historické pojmy 

 Identifikovať rôzne druhy 
historických prameňov  

 

 Orientoval sa v 
historickom  čase a 
priestore 

 Rozpoznal kľúčové 
historické pojmy 

 Identifikoval rôzne druhy 
historických prameňov  

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

 

 

 

STAROVEK   
 

4 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Najstaršie civilizácie-
Mezopotámia 

 Staroveký Egypt a jeho 
kultúra 

 Staroveké Grécko, 
Sparta a Atény 

 Aténska demokracia, 
vojenské konflikty 
Grékov 

 Prínos gréckej kultúry a 
civilizácie 

 Staroveký Rím, 
charakteristika    
republiky, život v rímskej 
ríši 

 Zánik rímskeho impéria, 
prínos rímskej 
vzdelanosti 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

Slovenský jazyk a 
literatúra 

 

 

 

 

 Vystihnúť znaky antickej 
       demokracie 
 

 Porovnať antickú  
       demokraciu s modernou  
       demokraciou 
 

 Porovnať systém aténskej  
       demokracie a rímskej                     
       republiky 
 

 Odlíšiť politický systém 
rímskej republiky 
a rímskeho cisárstva  

 
 Rozpoznať prínos 

antického kultúrneho 
dedičstva pre európsku 
civilizáciu 

        

 Vystihol znaky antickej 
       demokracie 
 

 Porovnal antickú  
       demokraciu s modernou  
       demokraciou 
 

 Porovnal systém aténskej  
       demokracie a rímskej                     
       republiky 
 

 Odlíšil politický systém 
rímskej republiky 
a rímskeho cisárstva  

 
 Rozpoznal prínos 

antického kultúrneho 
dedičstva pre európsku 
civilizáciu 

 

Ústne skúšanie 

Projekt 

Ústne skúšanie 

 

 

Ústne odpovede 

Kontrola projektu 

Ústne odpovede 
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STREDOVEK    4  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Vznik, vývoj a význam 
Veľkej Moravy 

 

 Franská ríša  

 

 Byzantská misia 

 

 Uhorský štát – 
začleňovanie 
Slovenska, Zlatá bula 

                                                                            

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

1 

 

 

 

Slovenský jazyk a 
literatúra 

 

 Vysvetliť vznik, rozvoj 
a zánik Veľkej Moravy 

 Rozpoznať základné 
etapy vývoja Veľkej 
Moravy 

 Identifikovať vzťahy 
medzi Veľkou Moravou 
a Franskou ríšou 

 Zdôvodniť význam 
a prínos Byzantskej misie 

 Špecifikovať pôsobenie 
Konštantína a Metoda 

 Vysvetliť proces 
formovania Uhorska 
a začleňovanie územia 
Slovenska do Uhorského 
štátu 

 Zhodnotiť význam Zlatej 
buly 

  

 Vysvetlil vznik, rozvoj 
a zánik Veľkej Moravy 

 Rozpoznal základné 
etapy vývoja Veľkej 
Moravy 

 Identifikoval vzťahy 
medzi Veľkou Moravou 
a Franskou ríšou 

 Zdôvodnil význam 
a prínos Byzantskej misie 

 Špecifikoval  pôsobenie 
Konštantína a Metoda 

 Vysvetlil proces 
formovania Uhorska 
a začleňovanie územia 
Slovenska do Uhorského 
štátu 

 Zhodnotil význam Zlatej 
buly 

  

Písomné skúšanie 

Ústne skúšania 

 

Písomná práca 

Ústna odpoveď 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVOVEK 4  Žiak má: Žiak: 
  

 Humanizmus  
       a renesancia 
 
 

 Zámorské objavy 
 
 

 Osvietenecký 
absolutizmus Márie 
Terézie a Jozefa II. 

 
 

 Habsburská 
monarchia – príčiny a 
dôsledky 

1 

 

 
1 

 

 

1 

 

 

1 

Slovenský jazyk a 
literatúra 

 

 Identifikovať základné 
myšlienky humanizmu 

 Identifikovať príčiny 
a dôsledky zámorských 
objavov 

 Vymedziť znaky 
osvieteneckého 
absolutizmu 

 Analyzovať 
najvýznamnejšie reformy 
Márie Terézie a Jozefa II. 

 Identifikovať príčinu 
a dôsledky nástupu 
Habsburgovcov na 
uhorský trón 

 Identifikoval základné 
myšlienky humanizmu 

 Identifikoval príčiny 
a dôsledky zámorských 
objavov 

 Vymedzil znaky 
osvieteneckého 
absolutizmu 

 Analyzoval 
najvýznamnejšie reformy 
Márie Terézie a Jozefa II. 

 Identifikoval príčinu 
a dôsledky nástupu 
Habsburgovcov na 
uhorský trón 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 
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DEJINY 20. a 21. 
STOROČIA 

20 
 

Žiak má: Žiak: 

  

 Zrod modernej doby a 
premeny spoločnosti 

 
 
 
 

 Prvá svetová vojna 
 
 
 
 
 

 Slováci a vznik 
Československa.    
Na ceste k druhej 
svetovej vojne   

 
 
 
 
 

 Druhá svetová vojna 
 
 
 
 
 

 Konflikt ideológií 
 
 
 
 
 

 Slovensko v 
totalitnom 
Československu 

 
 
 

3 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 
2 

 

 

 

 

4 

 

 

Slovenský jazyk a 
literatúra 

 

 Rozpoznať základné 
znaky priemyselnej 
revolúcie 

 Analyzovať revolučné 
roky 1848/1849 

 Vymedziť spoločné 
znaky revolúcií 1848/49 

 Špecifikovať postavenie 
Slovákov v Rakúsko-
Uhorsku 

 Rozpoznať ciele 
maďarizácie v Uhorsku 

 Zhodnotiť význam 
Matice slovenskej 

 Zhrnúť hlavné znaky 
imperializmu 

 Rozlíšiť ciele Trojspolku 
a Dohody 

 Vymedziť príčiny prvej 
svetovej vojny 

 Vysvetliť priebeh 
a dôsledky prvej svetovej 
vojny 

 Vymedziť základné 
medzníky domáceho 
a zahraničného odboja 

 Rozpoznať príčiny 
a dôsledky Mníchovskej 
dohody a Viedenskej 
arbitráže 

 Rozlíšiť znaky totalitného 
politického systému 
v Rusku a ZSSR 1917 – 
1953 

 Identifikovať príčiny 
vzniku druhej svetovej 
vojny 

 Rozčleniť jednotlivé 
etapy priebehu druhej 
svetovej vojny 

 Špecifikovať  dôsledky 2. 
svetovej vojny 

 Identifikovať príčiny 
bipolárneho sveta 

 Rozpoznal základné 
znaky priemyselnej 
revolúcie 

 Analyzoval revolučné 
roky 1848/1849 

 Vymedzil spoločné 
znaky revolúcií 1848/49 

 Špecifikoval postavenie 
Slovákov v Rakúsko-
Uhorsku 

 Rozpoznal ciele 
maďarizácie v Uhorsku 

 Zhodnotil význam Matice 
slovenskej 

 Zhrnul hlavné znaky 
imperializmu 

 Rozlíšil ciele Trojspolku 
a Dohody 

 Vymedzil príčiny prvej 
svetovej vojny 

 Vysvetlil priebeh 
a dôsledky prvej 
svetovej vojny 

 Vymedzil základné 
medzníky domáceho 
a zahraničného odboja 

 Rozpoznal príčiny 
a dôsledky Mníchovskej 
dohody a Viedenskej 
arbitráže 

 Rozlíšil znaky totalitného 
politického systému 
v Rusku a ZSSR 1917 – 
1953 

 Identifikoval príčiny 
vzniku druhej svetovej 
vojny 

 Rozčlenil jednotlivé 
etapy priebehu druhej 
svetovej vojny 

 Špecifikoval dôsledky 2. 
svetovej vojny 

 Identifikoval príčiny 
bipolárneho sveta 

Ústne skúšanie 

Projekt 

Ústne skúšanie 

 

 

Ústne odpovede 

Kontrola projektu 

Ústne odpovede 
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 Vznik a vývoj 
Slovenskej republiky 
1993 

 
 
 
 
 

 Globalizácia 
 
 
 
 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdôvodniť príčiny pádu 
železnej opony 

 Rozpoznať medzníky 
vnútropolitického vývoja 
ČSR v rokoch 1945-
1948 

 Vymedziť príčiny 
a dôsledky začlenenia 
ČSR do sovietskeho 
bloku 

 Vymedziť príčiny 
a dôsledky zrútenia 
totality 
v Československu 

 Identifikovať príčiny 
a dôsledky rozdelenia 
Česko-Slovenska 

 Špecifikovať globálne 
problémy súčasného 
sveta 

 Zhodnotiť kriticky 
informácie z rôznych 
mediálnych zdrojov 

 

 

 Zdôvodnil príčiny pádu 
železnej opony 

 Rozpoznal medzníky 
vnútropolitického vývoja 
ČSR v rokoch 1945-
1948 

 Vymedzil príčiny 
a dôsledky začlenenia 
ČSR do sovietskeho 
bloku 

 Vymedzil príčiny 
a dôsledky zrútenia 
totality 
v Československu 

 Identifikoval príčiny 
a dôsledky rozdelenia 
Česko-Slovenska 

 Špecifikoval globálne 
problémy súčasného 
sveta 

 Zhodnotil kriticky 
informácie z rôznych 
mediálnych zdrojov 
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Kritériá hodnotenia - Dejepis 
 
 

1. Ústny prejav 
 

- Systematická príprava  na vyučovanie 
- Žiak by mal mať minimálne jednu ústnu odpoveď za štvrťrok 
- Ústne skúšanie jednotlivca- vyučujúci žiakov vyvolá k ústnej odpovedi 
 

      2. Hodnotenie aktivít 
- Aktivity na hodine - pod aktivitou sa rozumejú krátke ústne odpovede žiakov na otázky 

učiteľa počas vyučovacej hodiny  
- Samostatná aktivita- vypracovanie referátu na báze dobrovoľnosti /ústna prezentácia/ 
 

      3. Projektové práce na dobrovoľnej báze 
- Presné dodržiavanie stanovených kritérií, ktoré učiteľ presne klasifikuje 
- Dodržiavanie stanovenej triedy 
- Ústne odprezentovanie projektu 
- Dodržanie termínu 
 

      4. Písomné práce 
- Písomné tematické testovanie vedomostí po jednotlivých tematických celkoch žiaci 

napíšu test/ termín učiteľ vopred oznámi /otázky testov budú mať bodové hodnoty/ 
- Výsledky testov sa budú hodnotiť počtom získaných bodov za správne odpovede 
- Písomné testovanie systematickej prípravy na vyučovanie/krátke písomné testy 10 min/ 
 
     Celková klasifikácia: 

 
      Stupňom 1 - výborný sa žiak klasifikuje, ak je tvorivý, flexibilný otvorený zmenám 
      Stupňom 2 -chválitebný sa žiak klasifikuje, ak spĺňa kritériá ale je menej samostatný 
      Stupňom 3 - dobrý sa žiak klasifikuje, ak realizuje úlohy priemerne, chýba mu iniciatíva 
      Stupňom 4 - dostatočný sa žiak klasifikuje, ak minimálne identifikuje základné procesy 
      Stupňom 5 - nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak nejaví žiadny záujem o predmet  
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 Predmet    Občianska náuka2 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník druhý 

Kód a názov učebného odboru 64 21 L spoločné stravovanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

       CHARAKTERISTIKA PREDMETU  
 
Predmet občianska náuka rozvíja občianske a právne vedomie žiakov, posilňuje zmysel jednotlivcov 
pre osobnú i občiansku      zodpovednosť a motivuje žiakov k aktívnej účasti na živote demokratickej 
spoločnosti. Oboznamuje so základným kategoriálno-pojmovým aparátom filozofie, prezentuje filozofiu 
a jej dejiny ako určité laboratórium ľudského myslenia. Štátny vzdelávací program pre tento predmet 
je určený dvojročným nadstavbovým študijným odborom stredných odborných škôl. 

 

 

            CIELE PREDMETU 

 
 Žiaci  
 

-zorientujú sa v spoločenských, politických a právnych faktoch, tvoriacich rámec každodenného života, 

-uvedomia si práva a povinnosti občana Slovenskej republiky, 

-oboznámia sa s ľudskými právami a slobodami a ich ochranou, 

-rešpektujú základné princípy demokracie a tolerancie, 

-uplatnia vhodné komunikačné prostriedky k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, citov, názorov a  
 postojov, k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv, 

- nadobudnú rešpekt ku kultúrnym, náboženským a iných odlišnostiam ľudí a spoločenstiev,  

- zvládnu základný kategoriálno-pojmový aparát filozofie,  

-prezentujú filozofiu a jej dejiny ako určité laboratórium ľudského myslenia a výkony jednotlivých  
 filozofov ako inšpirujúcu ukážku toho,ako    
 - sa ľudské myslenie rodilo, v čase menilo a precizovalo v strete s inými myšlienkovými platformami  
 
-rešpektujú a uplatňujú mravné princípy a pravidlá spoločenského spolunažívania a prebratie  
 zodpovednosti za vlastné názory, správanie   -sa dôsledky konania  

 

Kľúčové kompetencie ako východisko a cieľ vzdelávania 

Preukázaná schopnosť využívať vedomosti, zručnosti, postoje, hodnotovú orientáciu na uskutočnenie 
a vykonávanie funkcií v práci, pri štúdiu, v osobnom a odbornom rozvoji jedinca, ako aj pri 
jehoaktívnom zapojení sa do spoločnosti, v budúcom uplatnení sa v pracovnom a mimopracovnom 
živote a v jeho ďalšom vzdelávaní. 
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Predmet sa podieľa na rozvíjaní kompetencii 
  

 -  sociálnych a personálnych,  

  - spoločenských a občianskych,  

  -  iniciatívnosť a podnikavosť,  

  -  schopnosť naučiť sa učiť  
 
 

 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 
Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

 
Človek - občan  
demokratická spoločnosť – 
principy 
riadenia 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor,  
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
 

 
Ľudské práva a základné slobody  
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor,  
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
 

 
Ochrana spoločenských hodnôt a 
slobôd  
 

 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor,  
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
 

 
Filozofia a jej atribúty  
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 

 
Dejinno-filozofický  
exkurz 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 

Religionistika Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
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ROČNÍK: PRVÝ 

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

Názov tema 
tického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Človek - občan  
 

5   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Demokratická spoločnosť – 
principy iadenia 
Právny štát     
Ústava SR 
Orgány štátnej moci 
v štáte 
Volebný systém a komuni- 
kácia s úradmi 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

Dejepis, Slovenský jazyk 

 

-analyzovať na vybraných príkladoch 
z histórie a súčasnosti mechanizmus 
fungovania štátu  

 -vysvetliť na príkladoch 

demokratické a nedemokratické formy 
riadenia spoločnosti  
-vysvetliť funkciu ústavy v štáte   
-ovládať praktickú občiansku 
komunikáciu v styku s úradmi  
-charakterizovať podstatu 
komunálnych, parlamentných a 
prezidentských  
 

Právny štát 
Ústava 
Participácia občana 
na chode 
spoločnosti 
Volebný systém 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

 

Ľudské práva a základné 
slobody  
 

5   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 
Ľudské práva  analýza 

Dokumenty o ľudských 

právach 

Systém ochrany 

ľudských práv  

Práva dieťaťa  

Práca s textom 

jednotlivých 

dokumentov 

 

     1 

 

1 

 

1 

 

      1 

 

1 

Dejepis 

Slovenský jazyk 

 
- vymenovať práva a slobody  
-analyzovať generácie ľudských práv  
-pracovať s textami ľudských práv 

 
 -analýzovať ľudské práva  
-pracovať s Dohovorom o právach 
dieťaťa  
 

Ľudské práva 
a slobody 
Dokumenty  
Ľudských práv 

Písomné skúšanie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 didaktický test 

písomná previerka 
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 Ochrana spoločenských 
hodnôt a slobôd  
 

 

6 
  

Žiak má: 
 
Žiak: 

  

orgány ochrany práv a 
slobôd v SR – polícia 

Súdy , notárstvo 

prostriedky ochrany práv a 
slobôd v Európe –OSN 

 práva slúžiace na ochranu 
spotrebiteľa  

 

 

 

1 

 

1 

 

2 

1 

 

1 

 
Dejepis 

Slovenský jazyk 

 

 

 Vymenovať orgány ochrany práv a 
slobôd v SR – polícia 

 Určiť úlohu súdov , notárstvo 

 

 Vymenovať prostriedky na ochrany 
práv a slobôd v Európe -OSN 

 

 analyzovať práva slúžiace na 
ochranu spotrebiteľa  

 

 Polícia., súdy,notár 
 
 
 
OSN, 
 
Ochrana spotrebiteľa 

Písomné 
skúšanie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 
didaktický test 

Písomná práca 

 

Filozofia a jej atribúty  

 

    

  6 
 

 
   

filozofia a mýtus 

 

filozofické otázky a zdroje 
filozofických úvah  

filozofické disciplíny  

filozofia,veda, náboženstvo  

 

     1 

 

2 

1 

1 

 

 

Dejepis 

 
uviesť rozdielne znaky filozofie a mýtu  
 
nájsť  v texte znaky mytologického a 
filozofického uvažovania 
 
sformulovať  vlastné stanovisko k 
filozofickému textu  
 
uviesť základné identifikačné znaky 
filozofie, vedy, náboženstva, umenia 
a ideológie  

  
 

 
Filozofia, mýtus 
Znaky filozifie, 
Filozofické disciplíny 

Písomné 
skúšanie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Písomná práca 

 

Dejinno-filozofický  
exkurz 

 

7  
 
Žiak má: 

 
Žiak:   
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periodizácia dejín filozofie        
(antická filozofia  

stredoveká,filozofia, 
renesančná filozofia  

základné,myšlienkové 
domény,európskeho 
filozofického myslenia:  

Descartes, I. Kant  

 

filozofia 19. storočia, 
filozofia 20. storočia), ich 
profilové  

 

   
charakterizovať jednotlivé obdobia 
dejín filozofie  
 
interpretovať dejiny filozofického 
myslenia ako proces vykazujúci dve 
rozhodujúce kvalitatívne  
 
- charakterizovať stanoviská 
uvedených filozofov k ich riešeniu  
 

 
Periodizácia 
 
Filozofické uvažovanie 
 
Znaky vedy, ideológie 

  

 Religionistika 
                                               

4  
  

  
Náboženstvo a jeho 
atribúty  

 
náboženské praktiky a 
prejavy (náboženský  
 
alternatívne náboženské 
prejavy (nové náboženské 
hnutia  
 

1 

1 

1 

1 

Dejepis 
 
rozlíšit medzi jednotlivými prvkami 
náboženstva a vysvetlia ich význam  
 
určiť základné identifikačné znaky 
svetových náboženstiev  

neznášanlivosti  

 

 
Náboženské praktiky 
 
Svetové 

náboženstva 
 
Kulty 

Ústne skúšanie Písomná práca 

 
3333333 
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Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu (pre 

jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce).  

Pri ústnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia: 

 

 Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície 

a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre 

teoretické vzdelávanie, celistvo, presne a úplne a chápe vzťahy medzi nimi. Pohotovo 

vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje 

osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade 

a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje 

samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. 

Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami. Je schopný samostatne 

študovať vhodné texty.  

 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície 

a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre 

teoretické vzdelávanie, v podstate celistvo, presne a úplne. Pohotovo vykonáva požadované 

intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi 

učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, 

pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika 

a tvorivosť. Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky v správnosti, presnosti 

a výstižnosti. Kvalita výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Žiak je 

schopný samostatne alebo s menšou pomocou študovať vhodné texty. 

 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia 

požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery. 

Požadované intelektuálne a motorické činnosti nevykonáva vždy presne. Podstatnejšie 

nepresnosti a chyby vie za pomoci učiteľa korigovať. Osvojené vedomosti a zručnosti 

aplikuje pri riešení teoretických a praktických úloh s chybami. Uplatňuje poznatky a hodnotí 

javy a zákonitosti podľa podnetov učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vždy 

tvorivé. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. 

V kvalite výsledkov jeho činnosti sú častejšie nedostatky. Je schopný samostatne študovať 

podľa návodu učiteľa. 

 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia 

požadovaných vedomostí závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych 

a motorických činností je málo pohotový a má väčšie nedostatky. V uplatňovaní osvojených 

vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú závažné chyby. 

Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení javov je nesamostatný. V logickosti 

myslenia sa vyskytujú závažné chyby a myslenie je spravidla málo tvorivé. Jeho ústny 

a písomný prejav má spravidla závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. 

Závažné nedostatky a chyby vie žiak za pomoci učiteľa opraviť. Pri samostatnom štúdiu má 

veľké nedostatky. 
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Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si neosvojil vedomosti požadované 

učebnými osnovami celistvo, presne a úplne, má v nich závažné a značné nedostatky. Jeho 

schopnosť vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti má veľmi podstatné 

nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických 

a praktických úloh sa vyskytujú veľmi závažné chyby. Pri výklade a hodnotení javov 

a zákonitostí nevie svoje vedomosti uplatniť, a to ani na podnet učiteľa. Neprejavuje 

samostatnosť v myslení, vyskytujú sa u neho časté logické nedostatky. V ústnom a písomnom 

prejave má závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky 

a chyby nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. Nevie samostatne študovať. 

 

Pri písomnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia:  

Predmetová komisia   pre odborné predmety schválila stupnicu hodnotenia pri písomnom 

skúšaní v závislosti od percenta úspešnosti nasledovne: 

 

percento známka 

100 - 85 výborný 

84,9 -70 chválitebný 

69,9- 50 dobrý 

49,9- 30 dostatočný 

29,9 -0 nedostatočný 
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Názov predmetu Chémia1 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne v prvom ročníku,  
2 hodiny týždenne v druhom ročníku,   
spolu 126 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov študijného odboru 6421 L spoločné stravovanie    

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Vyučovací predmet chémia v študijnom odbore spoločné stravovanie prispieva k hlbšiemu 
a komplexnejšiemu pochopeniu prírodných javov a zákonov, k formovaniu pozitívnych   vzťahov 
k životnému prostrediu a umožňuje žiakom preniknúť do dejov, ktoré prebiehajú v živej a neživej 
prírode. 

Cieľom predmetu je predovšetkým naučiť žiakov využívať nadobudnuté chemické vedomosti 
a praktické zručnosti v profesionálnom aj osobnom živote. Presvedčiť žiakov, že chemické poznanie 
má význam pre ich osobnostný rast nielen z hľadiska konkrétneho obsahu, ale aj odhaľovania 
všeobecných princípov existencie sveta. 

CIELE PREDMETU 

Žiaci 

 porozumejú základným chemickým pojmom, symbolom a názvom, 

 pochopia základné predstavy o štruktúre látok, ich stavebných časticiach a vzťahoch medzi 
štruktúrou a vlastnosťami látok, 

 pochopia základy chemického deja a najrozšírenejších typov chemických reakcií, 

 získajú prehľad o vlastnostiach a použití látok uplatňujúcich sa v odbore štúdia, 

 osvoja si a uplatňujú aj v živote zásady aktívnej tvorby a ochrany životného prostredia, 

 uplatňujú zásady tvorby chemického názvoslovia, 

 správne sa orientujú v periodickej sústave prvkov, 

 aktívne ovládajú základné postupy bezpečnej práce s chemickými látkami, 

 aplikujú prvú pomoc pri poleptaní kyselinou alebo zásadou, 

 vysvetlia využitie bežných látok v priemysle, poľnohospodárstve a každodennom živote a ich 
vplyv na zdravie človeka a životné prostredie, 

 vysvetlia nevyhnutnosť udržateľného rozvoja a zároveň nadobudnú motiváciu prispieť 
k dodržiavaniu zásad udržateľného rozvoja aj v osobnom živote. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Všeobecná a anorganická chémia Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 
Laboratórna práca 
Exkurzia – Konzerváreň s.r.o. 
Hodonín 

Základy analytickej chémie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
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Demonštrácia a pozorovanie 
Laboratórna práca 

Učebné zdroje 

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

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 
knižnica, ... 

Všeobecná 
a anorganická chémia 

Čipera J. a kol.: Chémia pre UO 
SOU. SPN. Bratislava 1984 
Čipera J., Kučera V., Beneš P.: 
Chémia 1., 2., 3. pre ŠO SOU. 
SPN. 
Blažek, Fabiani: Chémia pre SOŠ 
a ŠO SOU nechemického 
zamerania 
Očkayová, Blažek: Chémia pre UO 
SOU 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart  

Chemické 
tabuľky 
Laboratórne 
sklo 
Chemické 
suroviny 
Ochranné 
pomôcky 

Internet  
 

Základy analytickej 
chémie 

Čipera J. a kol.: Chémia pre UO 
SOU. SPN. Bratislava 1984 
Čipera J., Kučera V., Beneš P.: 
Chémia 1., 2., 3. pre ŠO SOU. 
SPN. 
 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
Filpchart  

Chemické 
tabuľky 
Laboratórne 
sklo 
Chemické 
suroviny 
Ochranné 
pomôcky 

Internet  
 

Laboratórne cvičenia:  

Meranie objemov a hustoty roztokov: všeobecná a anorganická chémia – zmesi roztokov 
Stanovovanie PH roztokov: všeobecná a anorganická chémia – chemické reakcie 
Skúmanie vlastností kyselín a zásad: organická chémia – deriváty uhľovodíkov 
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ROČNÍK: PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   CHÉMIA 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Všeobecná chémia 
a anorganická chémia 

56   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Atómy a chemické prvky 11   Charakterizovať časticové zloženie látok 
 Opísať zloženie atómu 
 Poznať význam pojmov: protónové 

číslo, nukleónové číslo  
 Vysvetliť vzťah medzi chemickými 

vlastnosťami prvkov a ich elektrónovou 
štruktúrou 

 Používať slovenské názvy a značky 
vybraných prvkov 

 Správne charakterizoval 
časticové zloženie látok 

 Opísal zloženie atómu 
 Poznal význam pojmov: 

protónové číslo, nukleónové 
číslo  

 Vysvetlil vzťah medzi 
chemickými vlastnosťami 
prvkov a ich elektrónovou 
štruktúrou 

 Používal správne slovenské 
názvy a značky vybraných 
prvkov 

Písomné 
skúšanie 

 

Didaktický test 

 

 Periodický zákon 
a periodická sústava 
prvkov 

2  Poznať periodický zákon 
 Opísať periodickú tabuľku prvkov (PTP) 
 Rozlišovať periódy a skupiny v PTP 
 Ovládať triviálne názvy skupín prvkov 

PTP 
 Vysvetliť význam čísla periódy 

a orientovať sa v PTP 

 Vysvetlil periodický zákon 
 Popísal periodickú tabuľku 

prvkov (PTP) 
 Rozlíšil periódy a skupiny v PTP 
 Zvládol názvy skupín prvkov 

PTP 
 Vysvetlil význam čísla periódy 

a orientovať sa v PTP 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 
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 Chemické väzby, 
molekuly, chemické 
zlúčeniny 

 

5 

 

 

 Vysvetliť podstatu chemickej väzby 
a poznať podmienky vzniku chemickej 
väzby 

 Vymenovať typy chemických väzieb 
 Používať pojmy chemický prvok, 

chemická zlúčenina, atóm, molekula, 
anión, katión, chemická látka  

 Vysvetliť pojem elektronegativita, 
polarita dhemickej väzby 

 Charakterizovať kovalentnú väzbu, 
nepolárnu a polárnu kovalentnú väzbu, 
iónovú väzbu 

 Poznať vlastnosti kovalentných a 
iónových zlúčenín 

 Chápať závislosť medzi typom 
chemickej väzby a vlastnosťami látky 

 -Vysvetlil podstatu chemickej 
väzby a poznať podmienky 
vzniku chemickej väzby 

 Vymenoval typy chemických 
väzieb 

 Správne používal všetky pojmy   
 
Vysvetlil pojem elektornegativita a 
polarita 

 Vysvetlil  kovalentnú väzbu, 
nepolárnu a polárnu kovalentnú 
väzbu, iónovú väzbu 

 
Správne uviedol základné vlastnosti 
kovalentných a iónových zlúčenín 
Objasnil príčinu rozdielnych 
vlastností kovalentných a iónových 
zlúčenín 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

 Názvy a vzorce 
anorganických zlúčenín 

 

7 

 

 

 Definovať oxidačné číslo 
 Aplikovať pravidlá určovania oxidačných 

čísel atómov v molekulách prvkov a 
zlúčenín  

 Napísať názvy a vzorce vybraných 
anorganických zlúčenín 

 Napísať vzorce a názvy všetkých 
známych oxidov, hydroxidov, sulfidov 

 Napísať vzorce a názvy 
najvýznamnjších kyselín, solí a 
hydrogensolí 

 Správne definoval oxidačné 
číslo 

 Správne použil pravidlá na 
určovanie oxidačných čísel 
atómov v molekulách prvkov a 
zlúčenín  

 Vedel správne písať vzorce 
vybraných anorganických 
zlúčenín 

 Vedel správne písať vzorce a 
odvodzovať názvy zložitejších 
zlúčenín – solí , hydrogensolí 

Ústne  
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Skupinová 
písomná práca 
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 Zmesi a roztoky 

 

9 

 

 

 Definovať pojmy chemická látka, zmes 
(homogénna, nehomogénna), zložky 
zmesi 

 Vysvetliť rozdiel medzi zmesou 
a chemickou látkou 

 Popísať niektoré metódy čistenia látok, 
oddeľovania zložiek zo zmesí 

 Charakterizovať roztoky a rozdelenie 
roztokov 

 Vysvetliť pojem rozpustnosť látok 
 Vedieť vypočítať zloženie roztoku na 

základe hmotnosti, resp. objemu zložiek 
roztoku 

 Vedieť vypočítať z údajov o zložení 
roztoku množstvo jednotlivých zložiek 

 Vedieť určiť mólovú hmotnosť prvkov 
a zlúčenín pomocou PSP 

 Poznať zloženie vzduchu 
 Vedieť pripraviť roztok požadovaného 

zloženia 

 Vysvetli pojmy chemická látka, 
zmes (homogénna, 
nehomogénna), zložky zmesi 

 Vysvetlil rozdiel medzi zmesou 
a chemickou látkou 

 Popísal kryštalizáciu, destiláciu, 
sedimentáciu, extrakciu  

 Charakterizoval roztoky 
a rozdelenie roztokov 

 Vysvetliť pojem rozpustnosť 
látok 

 Vypočítal zloženie roztok 
 
 
 
Vypočítal zastúpenie jednotlivých 
zložiek roztoku 
 
 

 Vedel určiť mólovú hmotnosť 3 
prvkov a 3 zlúčenín pomocou 
PSP 

 Poznal zloženie vzduchu 
 Pripravil roztok požadovaného 

zloženia 

Ústne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Písomná práca 
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 Chemické reakcie 

 

10 

 

 

 Vysvetliť pojem chemická rekcia (dej), 
reaktanty, produkty chemickej rekcie, 
chemická rovnica, zákon zachovania 
chemických rovníc 

 Zapísať jednoduché chemické reakcie 
chemickými rovnicami 

 Rozlišovať faktory ovplyvňujúce rýchlosť 
chemickej reakcie 

 Chápať podstatu exotermických a 
endotermidkých dejov 

 Vysvetliť pojem oxidácia a redukcia, 
oxidovadlo a redukovadlo 

 Poznať praktické využitie redoxných 
chemických dejov 

 Vedieť určovať koeficienty v redoxných 
chemických rovniciach 

 Vysvetliť rozdiel medzi kyslými 
a zásaditými roztokmi, zavedenie PH, 
indikátory 

 Vysvetlil pojem chemická rekcia 
(dej), reaktanty, produkty 
chemickej rekcie, chemická 
rovnica, zákon zachovania 
chemických rovníc 

 Správne písal jednoduché 
chemické reakcie chemickými 
rovnicami 

 Uviedo správne faktory 
ovplyvňujúce rýchlosť chemickej 
reakcie 

 Prezentoval rozdiel medzi 
exotermiciou a endotermickou 
reakciou 

 Vysvetlil pojem oxidácia 
a redukcia, oxidovadlo a 
redukovadlo 

 Uviedol praktické využitie 
redoxných dejov 

 
Určil koeficienty v redoxnej chemickej 
rovnici 

 Vysvetlil rozdiel medzi kyslými 
a zásaditými roztokmi, 
zavedenie PH, indikátory 

Ústne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

 

 Nekovy  

 

5 

 

 

 Poznať vlastnosti, výskyt a použitie 
prvkov (vodík, kyslík, ozón, síra, uhlík, 
dusík, halogény 

 Poznať princípy výroby týchto prvkov 
 Poznať vlastnosti  a použitie zlúčenín 

týchto prvkov 
 Ovládať vlastnosti kyseliny sírovej a 

chlorovodíkovej 

 Popísal vlastnosti, výskyt 
a použitie prvkov (vodík, kyslík, 
ozón, síra, uhlík, dusík, 
halogény 

 Uviedol princíp výroby vodíka, 
kyslíka, dusíka, chlóru, 
vzácnych plynov 

 Vysvetlil vlastnosti kyseliny 
sírovej a chlorovodíkovej 

Písomné 
skúšanie 

Frontálne 
ústne 
skúšanie 

 

 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

Demonštrácia – 
Stanovenie PH 
roztokov 
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 Kovy  

 

6 

 

 

 Poznať niektoré významné kovy a ich 
základné vlastnosti 

 Poznať princíp výroby kovov 

 Opísať kovovú väzbu 

 Poznať vlastnosti významných zlúčenín 
kovov 

 Opísať koróziu ako chemický dej, jej 
dôsledky a ochranu proti korózii 

 Ovládať význam a použitie dôležitých 
zliatin  

 Popísal niektoré významné kovy 
a ich základné vlastnosti 

 Popísal princíp výroby kovov 
z rúd 

 Popísal podstatu kovovej väzby 

 Uviedo vlastnosti niektorých 
významných zlúčenín nekovov 

 Vysvetlil koróziu a jej dôsledky 
a ochranu proti korózii 

 Vysvetlil  význam a použitie 
dôležitých zliatin  

Písomné 
skúšanie 

Frontálne 
ústne 
skúšanie 

 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Ústne odpovede 

 

 Prvá pomoc pri 
popáleninách kyselinami 
a zásadami 

 

1  Vysvetliť postup prvej pomoci pri 
popálení kyselinami 

 Vysvetliť postup prvej pomoci pri 
popálení hydroxidmi 

 Demonštroval  postup prvej 
pomoci pri popálení kyselinami 

 Demonštroval postup prvej 
pomoci pri popálení hydroxidmi 

Ústne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Prezentácia - 
Referát 

 

Základy analytickej 
chémie 

10 

 

 
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Pojmy analytickej  chémie 

 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Definovať predmet analytická chémia 
 Vysvetliť spoločenský a hospodársky 

význam analytickej chémie 
 Poznať zásady práce so vzorkou 
 Vedieť vážiť na analytických váhach 
 Poznať a vedieť popísať základné 

metódy analytickej chémie – filtrácia, 
dekantácia, premývanie, sušenie, 
odparovanie, spaľovanie, žíhanie, 
extrakcia, destilácia 

 Vysvetlil význam predmetu 
analytická chémia 

 Vysvetlil spoločenský 
a hospodársky význam 
analytickej chémie 

 Popísal zásady práce so 
vzorkou 

 Odvážil určené množstvo látky 
 Popísal základné metódy, 

uskutočnil filtráciu, odparovanie, 
premývanie 

Frontálne 
ústne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 Základy gravimetrie 

 

2  Popísať princíp vážkovej analýzy – 
gravimetrie 

 Uviesť príklady využitia gravimetrie v 
praxi 

 

 Popísal správne princíp 
gravimetrie jako metódy 
analytickej chémie  

 Uviedol príklady využitia 
gravimetrie v odbornej praxi 

 

Ústne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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 Základy odmernej 
analýzy 

 

2 
 Popísať princíp odmernej analýzy 
 Uviesť príklady využitia odmernej 

analýzy v praxi 

 Popísal správne princíp 
odmernej analýzy 

 Uviedol príklady využitia 
odmernej analýzy v odbornej 
praxi 

 

Ústne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Skupinová práca 
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Názov predmetu Chémia2 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne v prvom ročníku,  
2 hodiny týždenne v druhom ročníku,   
spolu 126 vyučovacích hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov študijného odboru 6421 L spoločné stravovanie    

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Organická chémia Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 
Laboratórna práca 
 

Z chémie bežného života Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 
 

Chemický priemysel Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia do chemickej výroby 
 

Chémia a životné prostredie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

 

 

Učebné zdroje 

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

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická technika Materiálne výučbové 
prostriedky 

Ďalšie 
zdroje 

(internet, 
knižnica, 
... 

Organická chémia Čipera J. a kol.: Chémia pre UO 
SOU. SPN. Bratislava 1984 
Čipera J., Kučera V., Beneš P.: 
Chémia 1., 2., 3. pre ŠO SOU. 
SPN. 
Blažek, Fabiani: Chémia pre SOŠ 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická tabuľa 
Tabuľa 

Chemické tabuľky 
Laboratórne sklo 
Chemické suroviny 
Ochranné pomôcky 

Internet  
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a ŠO SOU nechemického 
zamerania 
Očkayová, Blažek: Chémia pre UO 
SOU 
 

Filpchart  

Z chémie bežného 
života 

Čipera J. a kol.: Chémia pre UO 
SOU. SPN. Bratislava 1984 
Čipera J., Kučera V., Beneš P.: 
Chémia 1., 2., 3. pre ŠO SOU. 
SPN. 
 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Filpchart  

Chemické tabuľky 
Laboratórne sklo 
Chemické suroviny 
Ochranné pomôcky 

Internet  
 

Chemický priemysel Čipera J. a kol.: Chémia pre UO 
SOU. SPN. Bratislava 1984 
Čipera J., Kučera V., Beneš P.: 
Chémia 1., 2., 3. pre ŠO SOU. 
SPN. 
 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart  
 

Chemické tabuľky 
Laboratórne sklo 
Chemické suroviny 
Ochranné pomôcky 

Internet  
 

Chémia a životné 
prostredie 

Čipera J. a kol.: Chémia pre UO 
SOU. SPN. Bratislava 1984 
Čipera J., Kučera V., Beneš P.: 
Chémia 1., 2., 3. pre ŠO SOU. 
SPN. 
 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart  
 

Chemické tabuľky 
Laboratórne sklo 
Chemické suroviny 
Ochranné pomôcky 

Internet  
 

 

Laboratórne cvičenia:  

Meranie objemov a hustoty roztokov: všeobecná a anorganická chémia – zmesi roztokov 
Stanovovanie PH roztokov: všeobecná a anorganická chémia – chemické reakcie 
Skúmanie vlastností kyselín a zásad: organická chémia – deriváty uhľovodíkov 
 



Školský vzdelávací program - 6421 L spoločné stravovanie, SOŠ Snina 
 

 

316 

 

ROČNÍK: DRUHÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   CHÉMIA 2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Organická chémia 45   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Pojmy organickej chémie 

 

1 Odborné predmety 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Definovať predmet organická 
chémia 

 Vysvetliť spoločenský 
a hospodársky význam organickej 
chémie 

 Vysvetlil význam 
predmetu organická 
chémia 

 Vysvetlil spoločenský 
a hospodársky význam 
organickej chémie 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 Vlastnosti uhlíka 
a organické zlúčeniny 

 

3  Popísať vlastnosti uhlíka 
a organických zlúčenín 

 Vysvetliť prvkové zloženie 
organických látok 

 Ovládať základné princípy 
názvoslovia organických látok 

 Vysvetliť princíp chemických 
reakcií organických zlúčenín 

 Popísal správne 
vlastnosti uhlíka 
a organických zlúčenín 

 Vysvetlil prvkové 
zloženie organických 
látok 

 Prezentoval základné 
princípy tvorby 
názvoslovia organických 
látok 

 Na príkladoch vedel 
určiť druh chemickej 
reakcie organických 
zlúčenín 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

 Uhľovodíky a ich zdroje 

 

15  Poznať klasifikáciu uhľovodíkov, 
ich zdroje, charakteristiku a 
použitie 

 Ovládať názvoslovie a vlastnosti 
alkánov, alkénov, alkínov, 
alkadiénov, arénov, alicyklických 
uhľovodíkov 

 Poznať vlastnosti, chemické 
zloženie a princíp spracovania 
ropy, uhlia, zemného plynu 

 Poznal klasifikáciu 
uhľovodíkov, ich zdroje, 
charakteristiku a použitie 

 Uviedol názvoslovie 
a vlastnosti alkánov, 
alkénov a alkínov, 
alkadiénov, arénov, 
alicyklických 
uhľovodíkov 

 Poznal vlastnosti, 
chemické zloženie 
a princíp spracovania 
ropy, uhlia, zemného 
plynu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Skupinová práca 
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 Deriváty uhľovodíkov 

 

14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Charakterizovať deriváty 
uhľovodíkov a poznať ich základné 
názvoslovie 

 Rozdeliť deriváty uhľovodíkov 
podľa charakteristickej skupiny 

 Vysvetliť vplyv freónov na životné 
prostredie 

 Poznať vlastnosti toluénu a iných 
bežných organických látok 

 Opísať vlastnosti a použitie 
jednotlivých derivátov uhľovodíkov 

 Charakterizoval deriváty 
uhľovodíkov a poznal ich 
základné názvoslovie 

 Správne rozdeliť 
deriváty uhľovodíkov 
podľa charakteristickej 
skupiny 

 Vysvetlil vplyv freónov 
na životné prostredie 

 Poznal vlastnosti 
toluénu a iných bežných 
organických látok 

 Opísal vlastnosti 
a použitie jednotlivých 
derivátov uhľovodíkov 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Praktické cvičenie 

 

 Makromolekulové látky 

 

1  Vysvetliť pojem makromolekulové 
látky a uviesť príklady 

 Vedieť rozdeliť plasty podľa 
správania sa pri zahrievaní 

 Poznať všeobecné vlastnosti 
plastov, ich význam, použitie 
a vplyv na životné prostredie  

 Vysvetlil pojem 
makromolekulové látky 
a uviedol 3 príklady 

 Vedel rozdeliť plasty 
podľa ich správania sa 
pri zahrievaní 

 Poznal všeobecné 
vlastnosti plastov, ich 
význam, použitie a vplyv 
na životné prostredie  

Písomné skúšanie 

 

Didaktický test 

 

 Heterocyklické zlúčeniny 

 

1  Charakterizovať heterocyklické 
zlúčeniny 

 Poznať vybrané heterocyklické 
zlúčeniny a ich význam 

 Popísal heterocyklické 
zlúčeniny 

 Poznal 3 heterocyklické 
zlúčeniny a ich význam 

Písomné skúšanie 

 

Didaktický test 

 

 Prírodné látky  

 

1  Charakterizovať zloženie 
a vlastnosti živých organizmov 

 Poznať vybrané prírodné látky a ich 
význam 

 Charakterizoval zloženie 
a vlastnosti živých 
organizmov 

 Poznal 3 prírodné látky 
a ich význam 

Písomné skúšanie 

 

Didaktický test 

 

 Organické zlúčeniny 
uplatňujúce sa v odbore 
a bežnom živote 

 

1  Uviesť príklady organických látok, 
ktoré sa využívajú v odbore 

 Vysvetliť ich význam a použitie   

 Uviedol 3 príklady 
organických látok, ktoré 
sa využívajú v odbore 

 Vysvetlil ich význam 
a použitie   

Písomné skúšanie Skupinová práca 

 

 Význam biochémie 1  Vysvetliť miesto biochémie 
v systéme chemických vied 

 Vysvetlil význam 
biochémie v systéme 
chemických vied 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 
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 Vlastnosti a zloženie živých 
sústav 

 

1  

 

 

 

 

 

 Charakterizovať biogénne prvky 

 Uviesť zloženie, výskyt, význam 
najdôležitejších prírodných látok  

 Charakterizoval 
biogénne prvky 

 Uviedol zloženie, výskyt, 
význam 5 prírodných 
látok  

Písomné skúšanie 

 

Didaktický test 

 

 Chemické deje v živých 
organizmoch 

 

1  Popísať chemické deje v živých 
organizmoch 

 Uviesť príklady biochemických 
dejov 

 Popísal chemické deje 
v živých organizmoch 

 Uviedol 3 príklady 
biochemických dejov 

Písomné skúšanie 

 

Didaktický test 

 

 Enzýmy 

 

1  Vysvetliť význam enzýmov na 
priebeh chemických reakciách 
v živých organizmoch a a popíše 
ich špecifiká 

 Vysvetlil význam 
enzýmov na priebeh 
chemických reakciách 
v živých organizmoch 
a popísal biokatalytické 
účinky 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 Bielkoviny 

 

1  Opísať vlastnosti, zloženie, 
klasifikáciu a biologický význam 
bielkovín 

 Opísať vlastnosti, zloženie, 
klasifikáciu a biologický význam 
nukleových kyselín 

 Opísal vlastnosti, 
zloženie, klasifikáciu 
a biologický význam 
bielkovín 

 Vysvetlil vlastnosti, 
zloženie, klasifikáciu 
a biologický význam 
nukleových kyselín 

Písomné skúšanie 
 

 

Skupinová práca 
 

 

 Lipidy 

 

1  Opísať vlastnosti, zloženie, 
klasifikáciu a biologický význam 
lipidov 

 Uviedol vlastnosti, 
zloženie, klasifikáciu 
a biologický význam 
lipidov 

Písomné skúšanie 

 

Didaktický test 

 Sacharidy 

 

1  Opísať vlastnosti, zloženie, 
klasifikáciu a biologický význam 
sacharidov 

 Uviedol vlastnosti, 
zloženie, klasifikáciu 
a biologický význam 
sacharidov 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 Alkaloidy 

 

1 
 Opísať fyziologický účinok 

niektorých alkaloidov 
 Opísal fyziologický 

účinok 3 alkaloidov Písomné skúšanie Skupinová práca 
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Z chémie bežného života 
6  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Bytová chémia 

 

1 
Prax 
 
Odborné  
predmety 

 Vysvetliť pojem detergenty a ich 
účinok 

 Chápať vplyv chemických látok 
používaných v domácnosti na 
životné prostredie 

 Vysvetlil pojem detergenty 
a ich účinok  

 Chápe vplyv chemických látok 
používaných v domácnosti na 
životné prostredie 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 Liečivá 

 

1  Rozdeliť liečivá podľa účinku 

 Uviesť význam syntetických liečiv 
pri liečbe civilizačných chorôb 
 

 Rozdelil liečivá podľa účinku 

 Uviedol význam syntetických 
liečiv pri liečbe civilizačných 
chorôb 
 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

 Kozmetická chémia 

 

1  Poznať klasifikáciu kozmetických 
prípravkov, ich charakteristiku a 
použitie 

 Ovládať vlastnosti chemických látok 
používaných v prípravkoch vlasovej 
kozmetiky 

 Vysvetliť vplyv freónov na životné 
prostredie 

 Poznal klasifikáciu 
kozmetických prípravkov, ich 
charakteristiku a použitie 

 Ovláda vlastnosti chemických 
látok používaných 
v prípravkoch vlasovej 
kozmetiky 

 Vysvetlil vplyv freónov na 
životné prostredie 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Skupinová práca 

 

 Cudzorodé látky 
v poživatinách a 
krmovinách 

 

1 
 Rozdeliť tieto látky podľa použitia  
 Poznať vlastnosti a účinok týchto 

látok 
 

 Rozdelil tieto látky podľa 
použitia  

 Poznal vlastnosti a účinok 
týchto látok 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Praktické cvičenie 

 

 Výživa a ochrana rastlín 

 

1  Objasniť pojem pesticídy 

 Vedieť rozdeliť pesticídy podľa 
použitia a účinkov 

 Vysvetliť dôsledky nesprávneho 
použitia pesticídov 
  

 Objasnil pojem pesticídy 

 Vedel rozdeliť pesticídy podľa 
použitia a účinkov 

 Vysvetlil dôsledky 
nesprávneho použitia 
pesticídov 
  

Písomné skúšanie 

 

Didaktický test 

 

 Odpadové hospodárstvo 

 

1  Charakterizovať druhy odpadu 
 Poznať spôsoby správnej likvidácie 

odpadu 
 Vysvetliť pojem recyklácia 

 

 Charakterizoval druhy odpadu 
 Poznal spôsoby správnej 

likvidácie odpadu 
 Vysvetlil pojem recyklácia 

Písomné skúšanie 

 

Didaktický test 
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Chemický priemysel 
3  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Výroba významných 
anorganických látok 

 

1 
Prax 
 
Zdravoveda 

 Vysvetliť princíp výroby kovov, 
anorganických kyselín  

 Uviesť základné suroviny na výrobu 
anorganických látok 

 Popísať význam výroby týchto látok 

 Vysvetlil princíp výroby kovov, 
anorganických kyselín  

 Uviedol základné suroviny na 
výrobu anorganických látok 

 Popísal význam výroby týchto 
látok 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 

 Výroba významných 
organických látok 

 

 

1  Vysvetliť princíp výroby 
organických zlúčenín 

 Uviesť základné suroviny na výrobu 
organických látok 

 Popísať význam výroby týchto látok 

 Vysvetlil princíp výroby 
organických kyselín  

 Uviedol základné suroviny na 
výrobu organických látok 

 Popísal význam výroby týchto 
látok 

Písomné skúšanie 

 

Didaktický test 

 

 Rozvoj chemického 
priemyslu na Slovensku 
a vo svete 

 

1 
 Uviesť príklady chemických výrob 

v regióne a na Slovensku 
 Popísať postavenie chemického 

priemyslu v hospodárstve a jeho 
vplyv na ostatné odvetvia 

 Uviedol príklady chemických 
výrob v regióne a na 
Slovensku 

 Popísal postavenie 
chemického priemyslu 
v hospodárstve a jeho vplyv 
na ostatné odvetvia 

Písomné skúšanie 

 

Didaktický test 

 

Chémia a životné prostredie 6  
 
Žiak má: 

 
Žiak má: 

  

 Kyslé dažde 

 

1 
Prax 
 
Odborné predmety 
 
 

 Vysvetliť ako vzniká kyslý dážď 
a aké to má následky 

 Vysvetlil ako vzniká kyslý 
dážď a aké to má následky 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 

 Skleníkový efekt, príčiny a 
dôsledky 

 

1  Popísať pojem skleníkový efekt, 
príčiny a dôsledky 

 

 Správne popísal pojem 
skleníkový efekt, objasnil jeho 
príčiny a dôsledky 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 

 Ozónové diery, príčiny a 
dôsledky 

1  Vysvetliť podstatu vzniku ozónovej 
diery, príčiny a dôsledky 

 

 Vysvetlil podstatu vzniku 
ozónovej diery, príčiny a 
dôsledky 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 

 Ťažké kovy v životnom 
prostredí, smog 

1  Objasniť pôvod ťažkých kovov 
v životnom prostredí 

 Vysvetliť pojem smog, jeho vznik a 
dôsledky 

 Objasnil pôvod ťažkých kovov 
v životnom prostredí 

 Vysvetlil pojem smog, jeho 
vznik a dôsledky 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 
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 Ropa, ropné produkty, 
palivá a životné prostredie 

1  Popísať vplyv ropných produktov 
na životné prostredie a na zdravie 
ľudí 

 Uviesť príklady civilizačných chorôb 
spôsobených rozšírením 
automobilizmu 

 Popísal vplyv ropných 
produktov na životné 
prostredie a na zdravie ľudí 

 Uviedol príklady civilizačných 
chorôb spôsobených 
rozšírením automobilizmu 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 

 Bezodpadové technológie 1  Objasniť pojem bezodpadové 
technológie 

 Diskutovať na tému činnosť človeka 
a životné prostredie 

 Chápať svoj príspevok na zmenu 

 Objasnil pojem bezodpadové 
technológie 

 Fundovane diskutoval na tému 
činnosť človeka a životné 
prostredie 

 Uvedomuje si  svoj podiel 
vplyvu na životné prostredie 
a možnosti prispieť 
k pozitívnej  zmene 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 
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Kritériá hodnotenia predmetu chémia 
 
Pri hodnotení a klasifikácii žiakov v predmete chémia budeme vychádzať z metodických pokynov na 
hodnotenie a klasifikáciu (MP č.21/2011). 
V súlade s učebnými osnovami a vzdelávacími štandardami sa pri klasifikácii výsledkov hodnotí: 

o kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 
o kvalita a rozsah získaných schopností vykonávať požadované intelektuálne a praktické 

činnosti pri realizácii experimentov, 
o schopnosť zaujať stanovisko a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení 

teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení prírodných javov a zákonitostí, 
prípadne teórií, 

o schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických 
činnostiach pri experimentoch, 

o celistvosť, presnosť, trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií, 
zákonitostí a vzťahov, teórií, 

o aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 
o presnosť, výstižnosť, odborná a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, 
o kvalita výsledkov činnosti, 
o osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa učiť. 

 
Hodnotenie žiakov v predmete sa vykonáva nasledovnými spôsobmi:  

- slovným hodnotením, 
- známkou, 
- bodovaním, 
- percentami. 

 
Percentuálne rozpätie známok (hodnotenie v percentách, bodovaním): 
1 (výborný) 100% - 90% 
2 (chválitebný) 89% - 75% 
3 (dobrý) 74% - 50% 
4 (dostatočný) 49% - 30% 
5 (nedostatočný) 29% - 0% 
 
Súhrnná klasifikácia v predmete chémia zahŕňa nasledovné formy a metódy overovania požiadaviek 
na vedomosti a zručnosti žiakov: 

váha 
písomné – previerky, testy, domáce úlohy        
            35% 
ústne – ústne prezentovanie osvojených poznatkov, pri ktorom sa kladie dôraz nielen 
na kvalitu osvojenia, ale aj spôsob ich prezentácie v logických 
súvislostiach a ich aplikáciou v praktických súvislostiach 

40% 
referáty, projekty žiakov na zadanú tému aj na tému ľubovoľnú 

15% 
účasť v súťažiach v rámci predmetu; tieto aktivity žiaka môžu výslednú klasifikáciu 
v predmete zlepšiť 
schopnosť kooperácie a komunikácie pri riešení problémových úloh v skupine   10% 
 

z1*v1 + z2*v2 + z3*v3 +z4*v4 
výsledná známka = ––––––––––––––––––––––––––– 

v1 + v2 + v3 + v4 
 
z – priemerná známka rovnakej váhy 
v – váha 
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Kritériá hodnotenia referátov, projektov: 

relevantnosť obsahu k zvolenej téme  3 body 

obsah, odborná terminológia, presnosť faktov   3 body 

úvod, jadro, záver 3 body 

grafická úprava - tabuľky, grafy, obrázky 2 body 

dodržanie termínu odovzdania  2 body 

formálna stránka práce, rozsah, pravopis 2 body 

 
 
Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v chémii klasifikujú podľa nasledovných kritérií: 
 
a) Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak obsahový a výkonový štandard predmetu ovláda aspoň 
na 90%. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a praktické činnosti. Samostatne a tvorivo 
uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a 
hodnotení javov a zákonitostí. Chápe vzťahy medzi prírodnými javmi, zákonitosťami a teóriami. Myslí 
logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav 
je správny, presný a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu 
rôznych postupov riešenia problémov a diskutovať o správnosti, kvalite a efektívnosti daných riešení. 
Svoje vedomosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 
 
b) Stupňom 2 - chválitebný sa žiak klasifikuje, ak obsahový a výkonový štandard predmetu ovláda 
aspoň na 75%. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a praktické činnosti. Pri riešení 
teoretických úloh a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí postupuje 
samostatne, len s malými podnetmi od učiteľa. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a 
tvorivosť. Vie analyzovať predložené problémy a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich 
riešenie. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov. Svoje znalosti a 
zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 
 
c) Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak obsahový a výkonový štandard predmetu ovláda aspoň 
na 50%. Osvojené vedomosti a zručnosti interpretuje samostatne s občasnými usmerneniami 
vyučujúceho. Jeho myslenie je takmer vždy 
správne a tvorivosť sa prejavuje len s usmernením vyučujúceho. Ústny a písomný prejav je čiastočne 
správny. Jeho kvalita výsledkov je na dobrej úrovni. 
 
d) Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak obsahový a výkonový štandard predmetu žiak 
ovláda aspoň na 30%. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a praktických zručností je málo 
pohotový. Osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh zvládne iba za 
aktívnej pomoci vyučujúceho. Jeho logika myslenia je na nižšej úrovni a myslenie nie je tvorivé. 
 
e) Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak obsahový a výkonový štandard predmetu žiak 
ovláda na menej ako 30%. Vedomosti a zručnosti požadované vzdelávacími štandardami si neosvojil, 
má v nich závažné nedostatky, a chyby nevie opraviť ani s pomocou vyučujúceho. Neprejavuje 
samostatnosť v myslení. 
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Názov predmetu 
Biológia 1 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích 

hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov učebného odboru 6421 4 spoločné stravovanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti biológie. Má poskytnúť základné biologické poznatky 
a nadväzuje na predchádzajúce znalosti získané v ZŠ, ktoré rozvíja, 

dotvára a usmerňuje. Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP vyčlenil 1 hodinu. Jeho výučba je orientovaná 
do 1. ročníka štúdia.  

Predmet biológia  v študijnom odbore VLK rozvíja, rozširuje a prehlbuje učivo v oblasti biológie. Jeho 
obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy). Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci 
získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko súvisia so zdravím , starostlivosťou o telo a ľudské 
zdravie. Učivo sa skladá z poznatkov zo  všeobecnej biológie, anatómie ľudského tela. Pri výbere 
učiva sme pristupovali už aj vzhľadom k jeho aplikácii v ďalších odborných predmetoch 
a s prihliadnutím na vymedzenú týždennú jednohodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj na proporcionalitu 
a primeranosť učiva podľa schopností žiakov. V jednotlivých tematických  okruhoch vyučujúci 
rešpektuje primeranosť učiva, vyspelosť triedy, aplikáciu najnovších poznatkov vedy. 

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali 
na základe tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti a zručnosti  v oblasti biologických 
javov  pri štúdiu odborných predmetov a v praxi.   

   

Metódy, formy a prostriedky vyučovania biológie  majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností 
žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie 
vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať 
a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším 
výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci študijného 
odboru. Pri výučbe používame formu výkladu, riadeného rozhovoru, preferujeme prácu s učebnicami 
a počítačom. Odporúčajú sa aj rôzne odborné časopisy so zdravotnou a biologickou  tematikou.  

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu biológia  
a prepojenie praktického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu 
rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať 
a skvalitňovať kľúčové kompetencie tvorivo riešiť problémy a spôsobilosti využívať informačné 
technológie.  Preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom 
precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie 
kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov, úloh komplexného 
charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci 
medzipredmetových vzťahov.   

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu biológia patria aj exkurzie do 
prírody. Mnohé pracovné postupy sú zaznamenané na videu alebo CD nosičoch, preto využitie 
počítačov a internetu tiež prestavuje možnosti simulácie experimentov.  

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. 
Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú 
sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

Výučba bude prebiehať v bežnej triede. Žiaci absolvujú 1 dňovú exkurziu do ZOO a botanickej 
záhrady.  
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Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu biológia v študijnom odbore 64264 VLK je poskytnúť žiakom  súbor 
vedomostí, zručností a kompetencií v oblasti starostlivosti o ľudské telo a o problematike biológie . 
Formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj 
v ďalšom vzdelávaní,  a občianskom živote. Žiaci získajú poznatky o stavbe ľudského tela a vybraných 
chorobách a životnom štýle. Osvoja si spôsoby starostlivosti o svoje zdravie. Získajú predstavu o 
základných vzťahoch medzi organizmom a vonkajším prostredím. Predmet plní úlohu 
všeobecnovzdelávacieho predmetu, ako aj úlohu prípravného predmetu pre odborné vzdelanie. 
Edukačný proces smeruje k tomu, aby sa žiaci naučili chápať prírodu ako zdroj trvalo udržateľného 
života na Zemi a vedeli aplikovať získané vedomosti a zručnosti v reálnom svete. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

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

Schopnosti riešiť problémy 

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

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní, 
 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli 

prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky 
neviedli k cieľu, 

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

 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ 

sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

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

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

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Všeobecná biológia Informačnoreceptívna -  

výklad 

 

Frontálna výučba 

 

 

Biológia človeka 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

 

Frontálna výučba 

Práca s knihou 
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Učebné zdroje 

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

 

Názov 

tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

Všeobecná 

biológia 

Biológia pre gymnáziá 

Švihrová A. Biológia 

Ušaková K. a kol. 

Biológia pre gym. I 

Dataprojektor  

PC 

Tabuľa 

 Meotar 

Videotechnika  

 

Obrazy, 

atlas, 

modely 

Internet  

CD  

knižnica 

 

Biológia človeka 

Hluchová L. 

Zdravoveda 

Biológia pre gym. 6 

Biológia pre 3. ročník 

gym. 

Dataprojektor 

PC 

Tabuľa 

 

Videotechnika  

Obrázkový 

materiál 

Zdravoveda- 

časopis 
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ROČNÍK: PRVÝ 

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

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Všeobecná biológia 9   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Biológia a jej 

rozdelenie 

1   

 

 

 

Rozlišovať 

a charakterizovať 

jednotlivé vedné 

odbory 

 

Bez problémov 

charakterizoval 

jednotlivé vedné 

odbory 

 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Písomná 

odpoveď  

Živé sústavy 

 

2 Pochopiť činnosť 

jednotlivých sústav 

 

 

 Pochopil činnosť 

jednotlivých sústav  

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

Frontálne 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Stavba a štruktúra 

bunky 

2 Opísať jednotlivé 

organely bunky  

 

Charakterizoval 

štruktúru bunky 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

Skupinová 

písomná 

práca 

 

Pletivá a tkanivá 

 

2  

Rozlišovať 

a charakterizovať 

jednotlivé pletivá a 

tkanivá 

 Bez problémov 

charakterizoval 

Pletivá a tkanivá 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 
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Vysvetliť  ich funkciel 

Základy 

mikrobiológie 

2  Pochopiť význam 

mikroorganizmov v 

prírode 

Pochopil význam 

mikroorganizmov v 

prírode 

Ústne 

skúšanie 

Ústne 

skúšanie 

BIOLOGIA 

ČLOVEKA 

24   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Anatomická stavba 

Orgány a orgánové 

sústavy 

Reprodukcia 

a ontogenéza 

Sexuálna náuka 

Človek a životný štýl 

 

5 

6 

5 

3 

5 

 

 Vysvetliť zloženie 

ľudskej kostry  

Charakterizovať  

a popísať jednotlivé 

sústavy 

 

Vysvetlil správne 

jednotlivé sústavy 

Správne 

charakterizoval orgány 

Frontálne 

ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

Písomná 

odpoveď 

Didaktický 

test 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava 
didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. 
Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického 
testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom 
didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou 
sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  
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Názov predmetu Biológia2  

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín 

Ročník  Druhý, nadstavbové štúdium 

Kód a názov učebného odboru 64214 spoločné stravovanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti biológie. Má poskytnúť základné biologické poznatky 

Žiakom, ktorí majú záujem o ďalšie štúdium. Edukačný proces voliteľného predmetu biológia má 
vcelku rozšíriť, prehĺbiť a systematizovať vedomosti nadobudnuté pri predchádzajúcom štúdiu. 

 Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP vyčlenil 1 hodinu. Jeho výučba je orientovaná do 2. ročníka NŠ.  

Predmet biológia  v štúdijnom odbore VLK, SST rozvíja, rozširuje a prehlbuje poznatky z oblasti  

genetiky, posilňuje systémový prístup na odbornej, ekologickej a environmentálnej úrovni z pohľadu 
možnosti prípravy žiakov na ďalšie štúdium. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma 
a podtémy).  

 Pri sprístupňovaní dynamických disciplín (genetika, etológia, ekológia) sa odporúča vysvetľovanie  
a heuristický rozhovor. Náročnejšie témy vyžadujú aplikáciu a demonštráciu výkladu ako aj riadený 
pracovný rozhovor.  Na motiváciu žiakov odporúčame motivačné rozprávanie, orientačné pozorovanie, 
referát a pod. Ekologicko-environmentálne poznatky je vhodné orientovať na globálne problémy 
a regionálnu problematiku. Efektívnou metódou je skupinové alebo individuálne riešenie aktuálnych, 
regionálne významných projektových a experimentálnych úloh biologického a ekologického 
charajkteru.  

   

Metódy, formy a prostriedky vyučovania biológie  majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností 
žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Pri výučbe používame formu 
výkladu, riadeného rozhovoru, preferujeme prácu s učebnicami a počítačom. Odporúčajú sa aj rôzne 
odborné časopisy so zdravotnou a biologickou  tematikou.   

 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu biológia v študijnom odbore 64264 VLK, 64214 SST je poskytnúť 
žiakom  súbor vedomostí, zručností z oblasti genetiky, etológie a ekológie.  Žiaci získajú predstavu 
o základných vzťahoch medzi organizmom a vonkajším prostredím.  

Ciele predmetu sú orientované na pochopenie živej prírody ako celku, vnímanie organizmov vrátane 
človeka z pohľadu dynamického systému v interakcii so životným prostredím. Edukačný proces 
smeruje k tomu, aby sa žiaci naučili chápať prírodu ako zdroj trvalo udržateľného života na Zemi 
a vedeli aplikovať získané vedomosti a zručnosti v reálnom svete. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

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

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Základy genetiky Informačno-receptívna -  výklad 
 

Frontálna výučba 
 

Etológia Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
 

Frontálna výučba 
Práca s knihou 

Ekológia 
 

Informačno-receptívna- výklad Frontálna výučba 

 

 

Učebné zdroje 

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

 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 
knižnica, ... 

Základy genetiky Biológia 2 
Biológia pre gym.6 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 
 Meotar 
Videotechnika  

 
Obrazy, atlas, 
modely 

Internet  
CD  
knižnica 

 
Etológia 

 
Biológia pre gym. 3 
Biológia  2 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika  

Obrázkový 
materiál 

Zdravoveda- 
časopis 

 
Ekológia 

Biológia 
Biológia pre gym. 4 

Dataprojektor 
Meotar 

Obrázkový 
materiál 

DVD 
CD 
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ROČNÍK:DRUHÝ 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  BIOLÓGIA 1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín  

Názov 
tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Základy 
genetiky 

10   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Základné pojmy 2 
  
Chémia 
Odborná prax 
 

 

Rozlišovať a charakterizovať jednotlivé pojmy Bez problémov charakterizoval jednotlivé pojmy 
 

Písomné 
skúšanie 

Ústne 
skúšanie 

Ústna 
odpoveď 

Písomná 
odpoveď  

Cytogenetika 3 
Pochopiť nukleové kyseliny  Pochopil nukleové kyseliny  

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústna 
odpoveď 

Frontálne 
skúšanie 

Didaktický test 

Chromozómy 3 
Pochopiť  význam chromozómov pre 
reprodukciu  

 

Charakterizoval chromozómy 
Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústna 
odpoveď 

Skupinová 
písomná 
práca 

Mendelove 
zákony 

2 
Pochopiť pravidlá   Bez problémov pochopil Mendelove zákony 

Ústne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Didaktický test 

Etológia 
5  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 
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Význam  
a rozdelenie 

Základné formy 
správania 
živočíchov 

2 

 

3 

Chémia 
Odborná prax 

 

Pochopiť význam etológie 
Charakterizovať  formy správania živočíchov Pochopil význam etológie 

Správne charakterizoval základné formy správania 
živočíchov 

Frontálne 
ústne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústna 
odpoveď 

Písomná 
odpoveď 

Didaktický test 

 

 

Ekológia 
15  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Ekologické 
pojmy 

Podmienky-
faktory života 

Človek a príroda 

4 

 

4 

7 

Chémia 
Odborná prax 

 

Osvojiť si ekologické  pojmy 
Charakterizovať  podmienky života 
Pochopiť vplyv človeka na prostredie 

Osvojil si ekologické pojmy 
Správne charakterizoval podmienky života 
 
Pochopil vplyv človeka na prostredie 

Frontálne 
ústne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

 

Ústna 
odpoveď 

Písomná 
odpoveď 

Didaktický test 

 

 

 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava 
didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. 
Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického 
testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom 
didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou 
sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  
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Názov predmetu Matematika1 

              Časový rozsah výučby               2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník Prvý 

Kód a názov študijného odboru 6421 L SPOLOČNÉ STRAVOVANIE 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika vzdelávacej oblasti / predmetu /  

 

Matematické vzdelanie  v odbornom školstve má  svoje významné  miesto, nakoľko  

v jednotlivých odboroch plní popri funkcii  všeobecného vzdelávania aj prípravnú   

funkciu pre odbornú zložku vzdelávania .    

         Všeobecným cieľom matematického  vzdelávania je  výchova premýšľavého človeka, ktorý  
bude vedieť používať matematiku  v rôznych životných situáciách  /v odbornej zložke vzdelávania, 
v ďalšom  štúdiu, v osobnom  živote, budúcom zamestnaní, voľnom čase, a pod./     

     Aby  absolvent  vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej  oblasti, 
musí disponovať stanovenými výkonovými štandardmi  a ovládať učivo predpísané obsahovými 
štandardmi .  

 Absolvent  má :  

 využívať matematické poznatky v praktickom  živote v situáciách, ktoré  súvisia  
s matematikou   

 numericky počítať, používať  a premieňať  matematické a fyzikálne jednotky /dĺžka, hmotnosť, 
čas, objem, povrch, rovinný  uhol, rýchlosť, mena, a pod./  

 matematizovať jednoduché reálne situácie, využívať matematický  model a vyhodnotiť  
výsledok  riešenia  vo  vzťahu  k realite  

 skúmať a riešiť matematické  problémy     

  orientovať  sa v matematickom texte, pochopiť zadanie  matematickej úlohy, kriticky 
vyhodnocovať informácie kvantitatívneho charakteru  

 získané  z rôznych  zdrojov- grafov, diagramov, tabuliek,  správne sa matematicky  vyjadrovať  
 
Predmet matematika v  študijnom odbore nadstavbového štúdia svojím obsahom nadväzuje na učivo 
príslušného učebného odboru, rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. Jeho obsah je štruktúrovaný do 
tematických celkov.  

Charakteristika predmetu 

Matematické vzdelanie v odbornom školstve má svoje významné miesto, nakoľko v jednotlivých 
odboroch  plní popri funkcií  všeobecného vzdelávania aj prípravnú funkciu  pre odbornú zložku 
vzdelávania. 

Všeobecným cieľom  matematického vzdelávania  je výchova  premýšľavého človeka , ktorý bude 
vedieť používať  matematiku v rôznych životných situáciách 

 (v odbornej zložke vzdelávania, v ďalšom štúdiu, osobnom živote, v budúcom zamestnaní , vo 
voľnom čase a podobne).  

Učivo prezentuje  matematického vzdelávania  pre ISCED 3A. V tých študijných odboroch, ktoré majú 
vyššie nároky na matematické vzdelanie  vo vzťahu k danému odboru štúdia, môže  škola  vo svojom 
ŠkVP rozšíriť matematické vzdelanie v súlade s náročnosťou odboru (pri riešení praktických úloh, 
štatistiku a pod.).  
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Matematické vzdelanie je významnou súčasťou  všeobecnej vzdelanosti . Vedie žiakov k pochopeniu 
kvantitatívnych vzťahov v prírode i spoločnosti , vybavuje poznatkami užitočnými v každodennom 
živote aj pre chápanie technických alebo ekonomických súvislostí a pre odborné vzdelanie 
.Matematické vzdelanie sa výdatne podieľa na rozvoji samostatného a logického myslenia . 
Matematické vzdelanie poskytuje žiakom ucelený systém poznatkov, ktoré im umožňujú štúdium 
daného odboru i uplatnenie v praxi a slúži ako základ  pre ich ďalšie vzdelávanie . 

Matematika učí žiakov  schopnosti aplikovať získané vedomostí a zručností pri riešení úloh s praxe , 
potrebe overovať  správnosť získaného výsledku, používať pri spracovaní úloh dostupne komunikačné 
technológie okrem všeobecného základu cieľom vyučovania matematiky v stredných odborných 
školách  je poskytnúť žiakom vedomostí a zručnosti potrebné na úspešné zvládnutie odborných 
predmetov príslušného študijného odboru a pre výkon ich budúceho povolania. 

Na to je potrebné ,aby žiaci získali pozitívny vzťah k matematike a primerané  vedomostí z oblasti 
algebry, planimetrie , stereometrie, vrátane použitia analytickej metódy zo základov matematickej 
analýzy s kombinatoriky a so základov teórie pravdepodobnosti a štatistiky . 

Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto oblasti musí disponovať 
stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo predpísané obsahovými štandardmi . 
 
 
 

Prehľad výkonových štandardov  

Absolvent má : 

 rozumieť  matematickej terminológií a symbolike (množinovému jazyku a pojmom z 
matematickej logiky  a správne ju interpretovať a používať s nariadení zákonov, vyhlášok a 
matematiky), 

 rozumieť základným matematickým pojmom a vzťahmi medzi nimi, obsahom základných 
definícií a viet, 

 vyhľadávať, hodnotiť, triediť, používať matematické informácie v bežných profesijných 
situáciách  a používať pri tom výpočtovú techniku a prístupne informačné a komunikačné 
technológie,   

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

 previesť reálny problém na matematickú úlohu 

 ovládať základné poznatky o číselných oboroch, výrazoch, mocninách, rovniciach 
a nerovniciach 

 orientovať sa v grafickom vyjadrení funkčnej závislosti, prevádzať numerické a grafické 
riešenia, vedieť pracovať s kalkulátorom  

 používať algoritmy v riešení algebrických i geometrických úloh 

 aplikovať matematické poznatky pri riešení úloh z odbornej a hospodárskej praxe  

 vedieť bežne geometrické útvary a prevádzať jednotky  

 kriticky vyhodnocovať informácie kvantitatívneho charakteru získané z rôznych zdrojov -
grafov, diagramov, tabuliek, správne sa matematicky vyjadrovať  

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali 
na základe tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti a zručnosti  v oblasti svojho 
študijného odboru. 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania matematiky majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností 
žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie 
vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať 
a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším 
výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci učebného 
odboru. 
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Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu matematika 
proporcionálne zastúpenie a prepojenie empirického a teoretického poznávania. Výchovné 
a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto 
predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne a sociálno-interakčné, 
interpersonálne a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo riešiť problémy, spôsobilosti využívať 
informačné technológie a spôsobilosti byť demokratickým občanom.  Preto je dôležitou súčasťou 
teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania 
a systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva 
jednotlivých tematických celkov,  úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať 
poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov. Predmet matematika je veľmi 
úzko previazaný s predmetom chémia takmer vo všetkých jeho tematických celkoch.  

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu matematika patria aj 
matematické cvičenia, pre ktoré má škola vytvorené dobré materiálno-technické a priestorové 
vybavenie. Mnohé matematické  aktivity sú zaznamenané na videu alebo CD nosičoch, preto využitie 
počítačov a internetu tiež prestavuje možnosti simulácie experimentov v danom  predmete . 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu matematika v študijnom odbore je poskytnúť žiakom  súbor 
vedomostí, zručností a kompetencií o javoch, zákonitostiach a vzťahoch medzi nimi, formovať logické 
myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, 
odbornom výcviku a občianskom živote. Žiaci získajú poznatky o vybraných pojmoch, osvoja si 
matematické názvoslovie. Žiaci nadobudnú presvedčenie o užitočnosti teoretických poznatkov 
a praktických zručností, že matematické poznanie má význam pre ich osobnostný rast nielen 
z hľadiska konkrétneho praktického obsahu, ale aj z odhaľovania všeobecných princípov života na 
zemi.         

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

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

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram) tak, aby 
každý každému porozumel, 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  
 kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), 
 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 

 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 
 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 
 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

 

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich matematického vzdelávania využívaním všetkých metód 
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, meranie, 
experimentovanie, matematické prostriedky, grafické prostriedky a pod.), 

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

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

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

 korigovať nesprávne riešenia problému, 



Školský vzdelávací program - 6421 L spoločné stravovanie, SOŠ Snina 
 

 

336 

 

 používať osvojené metódy riešenia matematických problémov aj v iných oblastiach vzdelávania 
žiakov, pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

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

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

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

 formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich matematického vzdelávania využívaním 
všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

 preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie 
a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.  

 

Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený do piatich tematických celkov:  

I. Čísla, premenná a počtové výkony s číslami  

II. Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy  

III. Geometria a meranie  

IV. Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 

V. Logika, dôvodenie, dôkazy 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Čísla, premenná a počtové 
výkony s číslami 

 

 
 
Informačno-receptívna -  
výklad 
Analýza, syntéza, indukcia, 
dedukcia, analógia 
Reprodukčná – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 
Písomná  práca 
Exkurzia –  Technické 
múzeum  
 v Košiciach  

Vzťahy, funkcie, tabuľky, 
diagramy 

 

 
Informačno-receptívna -  
výklad 
Analýza, syntéza, indukcia, 
dedukcia, analógia 
Reprodukčná– rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 
Písomná  práca  
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Geometria a meranie 

 

 
Informačno-receptívna -  
výklad 
Analýza, syntéza, indukcia, 
dedukcia, analógia 
Reprodukčná – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 
Samostatná  práca  žiakov 

 

Učebné zdroje 

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

 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 

knižnica, ... 

Čísla, premenná  

a počtové výkony 
s číslami 

 

RNDr.E.Calda CSc., 
RNDr. J.Řepová, RNDr. 
O.Petránek: Matematika 
pre študijné odbory SOŠ 
a SOU 1.časť, SPN 
1984; 
Doc. RNDr. F. Jirásek, 
CSc., K. Braniš, PhDr. S. 
Horák, M. Vacek: 
Zbierka úloh 
z matematiky pre SOŠ 
a študijné odbory SOU 
1.časť, SPN1986 

 
Dataprojektor  
PC 
Klasická, 
magnetická, 
interaktívna 
tabuľa 
 
Filpchart  

 
Matematické 
tabuľky 
Zbierky úloh 
Kalkulačky 
Obrazové 
pomôcky 

 
Internet  
Reálne  čísla 

Vzťahy, funkcie, 
tabuľky, diagramy 

 

Doc. RNDr. O. Odvárko 
CSc., RNDr. J. Řepová, 
RNDr. L. Skříček: 
Matematika pre študijné 
odbory SOŠ a SOU 
2.časť, SPN 1992; 
Doc. RNDr. F. Jirásek, 
CSc., K. Braniš, PhDr. S. 
Horák, M. Vacek: 
Zbierka úloh 
z matematiky pre SOŠ 
a študijné odbory SOU 
1.časť, SPN1986 

 
Dataprojektor 
PC 
Klasická, 
magnetická, 
interaktívna  
 
tabuľa 
 
Filpchart  
Videotechnika  

 
Matematické 
tabuľky 
Kalkulačky 
Zbierky úloh 
Obrazové  
 
pomôcky 

 
CD –  
základné 
vzorce  pre  
rozklad 
výrazov 

Geometria a 
meranie 

 

RNDr.E.Calda CSc., 
RNDr. J.Řepová, RNDr. 
O.Petránek: Matematika 
pre študijné odbory SOŠ 
a SOU 1.časť, SPN 
1984; 
Doc. RNDr. F. Jirásek, 
CSc., K. Braniš, PhDr. S. 
Horák, M. Vacek: 
Zbierka úloh 
z matematiky pre SOŠ 
a študijné odbory SOU 
1.časť, SPN1986 

 
Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Klasická, 
magnetická, 
interaktívna 
tabuľa 
Filpchart  

 
Zbierky úloh   
Kalkulačky  
Matematické  
tabuľky 

 
CD –  riešenie 
rovníc   
Internet 
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ROČNÍK: prvý 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:    MATEMATIKA 

2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 
Témy 

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 

vzdelávacie výstupy 
Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 
Metódy 

hodnotenia 
Prostriedky 
hodnotenia 

I. Čísla, premenná a 
počtové výkony s číslami 
 

30 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Pojem  reálneho čísla 

1
1 

 

CHÉMIA 

Praktické  výpočty 
v odborných  predmetoch 

 

 

 Charakterizovať pojem 
reálneho čísla, znázorniť 
na číselnej osi 

 Vedieť definovať 
a označiť množinu 
reálnych čísel 

 Vedieť základne 
operácie s reálnymi 
číslami 

 Charakterizoval pojem 
reálneho čísla, znázorniť 
na číselnej osi  

 Vedel definovať 
a označiť množinu 
reálnych čísel   

 Vedel základné operácie 
s reálnymi číslami 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

 Mocniny 
s prirodzeným 
a celočíselným 
exponentom 

1 

 Vedieť charakterizovať 
celé čísla a znázorniť ich 
na číselnej osi 

 Správne počítať s celými 
číslami 

 Pri výpočtoch vedieť 
použiť kalkulačku 

 Vedieť vety o mocninách 

 Vedel charakterizovať 
celé čísla a znázorniť ich 
na číselnej osi  

 Správne počítal s celými 
číslami  

 Pri výpočtoch vedel 
použiť kalkulačku  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

 Mocniny s racionálny 
exponentom 

2 

 Vedieť popísať 
racionálne čísla, 
označenie množiny 
racionálnych čísel 

 Správne prevádzať 
úkony pri praktických 
výpočtoch 

 Vedieť premeniť zlomok 
na desatinné číslo 
a znázorniť ho na 
číselnej osi 

 Vedieť uviesť základne 
operácie so zlomkami 

 Vedel popísať racionálne 
čísla, označenie 
množiny racionálnych 
čísel  

 Správne prevádzal 
úkony pri praktických 
výpočtoch 

 Vedel premeniť zlomok 
na desatinné číslo 
a znázorniť ho na 
číselnej osi  

 Vedel uviesť základne 
operácie so zlomkami   

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 
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 Odmocniny 

2 

 
 Vedieť odmocňovať 

pomocou kalkulačky 
 Poznať pravidlá pri 

počítaní s odmocninami 

 
 Vedel odmocňovať 

pomocou kalkulačky 
 Poznal pravidlá pri 

počítaní s odmocninami 

Ústne  skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Skupinová 
písomná práca 

 

 Základné operácie 
s výrazmi 2 

FYZ 

Praktické výpočty 
v odborných predmetoch 

 
 Vedieť sčítať, odčítať, 

násobiť výrazy 

 
 Vedieť sčítať, odčítať, 

násobiť výrazy 

Ústne skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

 Výrazy a mnohočleny 

1 

 Vedieť definovať pojem 
výraz, rozoznať číselný 
výraz, výraz 
s premennou, lomený 
výraz,  mnohočlen 
 

 Vedel definovať pojem 
výraz, rozoznať číselný 
výraz, výraz 
s premennou, lomený 
výraz,  mnohočlen 
 

Ústne skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

Didaktický  test 

 Dosadzovanie do 
výrazu, hodnota 
číselného výrazu 1 

 
 Vedieť prakticky 

vypočítať hodnotu 
číselného výrazu 

 
 Vedel prakticky 

vypočítať hodnotu 
číselného výrazu 

Písomné 
skúšanie 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

 Zápis číselných 
výrazov 

2 

 

Praktické výpočty 
v odborných ekonomických 
predmetoch 

 

 

 

 
 Vedieť opísať slovne 

číselný výraz 
 Rozumieť pojmom  

súčet, rozdiel, súčin, 
podiel 

 
 Vedel opísať slovne 

číselný výraz 
 Porozumel pojmom  

súčet, rozdiel, súčin, 
podiel 

Písomné 
skúšanie 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

 

 Matematizácia 
reálneho problému 

2 

 
 Vedieť riešiť praktické 

úlohy. 
 Reálne problémy 

interpretovať 
matematickým jazykom 

 
 Vedel riešiť praktické 

úlohy. 
 Reálne problémy 

interpretoval 
matematickým jazykom 

Písomné 
skúšanie 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Ústne odpovede 

 Operácie s 
mnohočlenmi 1 

 
 Vedieť sčítať, odčítať, 

násobiť mnohočleny 

 
 Vedel sčítať, odčítať, 

násobiť mnohočleny 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Didaktický test 

 Delenie mnohočlena 
dvojčlenom 

1 
 Poznať algoritmus 

delenia mnohočlena 
 Pochopil algoritmus 

delenia mnohočlena 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede 
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dvojčlenom dvojčlenom 
Frontálne ústne 
skúšanie 

Didaktický test 

 

 Úprava výrazov 

2 

 Vedieť aplikovať rozklad 
výrazov na súčin 
vynímaním pred 
zátvorku 

 Vedieť používať vzorce 

 

 Vedel aplikovať rozklad 
výrazov na súčin 
vynímaním pred 
zátvorku 

 Vedel  používať vzorce 
pri praktických 
výpočtoch  

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Didaktický test 

 

 Lomené výrazy 

2 

  Vedieť určiť obor 
premennej 

 

 Vedel určiť obor 
premennej 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Didaktický test 

 Počtové výkony 
s lomenými výrazmi 

2 

Odborné ekonomické 
predmety 

 Krátiť a rozširovať 
lomené výrazy 

 Vedieť sčítať, odčítať, 
násobiť a deliť lomené 
výrazy 

 Vedel krátiť a rozširovať 
lomené výrazy 

 Vedel  sčítať, odčítať, 
násobiť a deliť lomené 
výrazy 

Ústne skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

Didaktický  test 

 Vyjadrenie neznámej 
zo vzorca 2 

 Vedieť vyjadriť neznámu 
zo vzorca 

 Vedel vyjadriť neznámu 
zo vzorca 

Ústne skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

 Percentá 

2 

 Vedieť narábať 
s pojmami percento, 
percentová časť 

 Poznal pojmy: percento, 
percentová časť 

Ústne skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

 Matematizácia reálnej 
situácie 

 Slovné úlohy 2 

 Vedieť rozhodovať 
o výhodnosti nákupu 
alebo zľavy 

 Vedieť riešiť praktické 
úlohy 

 Vedel rozhodovať 
o výhodnosti nákupu 
alebo zľavy 

 Vedel riešiť praktické 
úlohy 

Ústne skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

 Elementárna finančná 
matematika 

2 

 Vedieť aplikovať vo 
výpočtoch pojmy: úrok, 
pôžička , lízing, 
hypotéka 

 Vedel aplikovať vo 
výpočtoch pojmy: úrok, 
pôžička , lízing, 
hypotéka 

Ústne skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Písomná práca 
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II. Vzťahy, funkcie, 

tabuľky, diagramy 
24 

 Žiak má: Žiak   

 

 Lineárne rovnice 

 Slovné úlohy 

2 

Využitie  poznatkov  pri  
riešení úloh  z odborných  
predmetov   a   odbornej  
praxe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Vedieť algoritmus 

riešenia lineárnych 
rovníc aplikovať 
v praktických príkladoch 

 Poznať ekvivalentné 
úpravy, skúšku 
správnosti 

 Vedieť modelovať 
lineárnu rovnicu zo 
slovnej úlohy 
 

 
 Vedel algoritmus 

riešenia lineárnych 
rovníc aplikovať 
v praktických príkladoch 

 Poznal ekvivalentné 
úpravy, skúšku 
správnosti 

 Vedel modelovať 
lineárnu rovnicu zo 
slovnej úlohy 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 

 Lineárne rovnice 
s neznámou 
v menovateli 

2 

 
 Vedieť určiť podmienky 

riešiteľnosti lineárnej 
rovnice s neznámou v 
menovateli 

 Vedieť algoritmus 
riešenia lineárnych 
rovníc aplikovať 
v praktických príkladoch 

 Poznať ekvivalentné 
úpravy, skúšku 
správnosti 
 

 
 Vedel určiť podmienky 

riešiteľnosti lineárnej 
rovnice s neznámou v 
menovateli 

 Vedel algoritmus 
riešenia lineárnych 
rovníc aplikovať 
v praktických príkladoch 

 Poznal ekvivalentné 
úpravy, skúšku 
správnosti 

Ústne skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

 Lineárne nerovnice 

 Slovné úlohy 
2 

 
 Vedieť riešiť lineárne 

nerovnice 
 Vedieť aplikovať 

poznatky o nerovniciach 
pri riešení slovných úloh 

 
 Vedel riešiť lineárne 

nerovnice 
 Vedel aplikovať 

poznatky o nerovniciach 
pri riešení slovných úloh 

Ústne skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Skupinová práca 

 

 Sústava dvoch rovníc 
s dvomi neznámymi 

 Slovné úlohy 
2 

 
 Vedieť riešiť sústavy 

dvoch rovníc o dvoch 
neznámych 

 Poznať princíp riešenia 
rôznymi metódami: 
sčítacia (adičná), 
porovnávacia 

 
 Vedel riešiť sústavy 

dvoch rovníc o dvoch 
neznámych 

 Poznal princíp riešenia 
rôznymi metódami: 
sčítacia (adičná), 
porovnávacia 

Ústne skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Praktické cvičenie 

 / úlohy /   

Didaktický  test 
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(komparačná), 
dosadzovacia 
(substitučná) 

 Vedieť vo výpočte 
aplikovať metódu podľa 
svojej voľby 
 

(komparačná), 
dosadzovacia 
(substitučná) 

 Vedel vo výpočte 
aplikovať metódu podľa 
svojej voľby 

 

 Sústava troch rovníc 
o troch neznámych 2 

 

 
 Vedieť riešiť jednoduché 

sústavy troch rovníc 
o troch neznámych 
 

 
 Vedel riešiť jednoduché 

sústavy troch rovníc 
o troch neznámych 

 

Písomné 
skúšanie 

 

Didaktický test 

 

 Grafická metóda 
riešenia sústav 2 

 
Odborné  predmety, 
odborná prax 
 
 

 
 Poznať a prakticky 

ovládať metodiku 
riešenia 

 
 Poznal a prakticky 

ovládal metodiku 
riešenia  

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 Pojem funkcia 

2 

 
 Vedieť definovať pojem 

funkcia ako predpis 
 Poznať význam pojmov: 

definičný obor Df, obor 
hodnôt Hf 

 Vedieť rozhodnúť 
z grafu, z tabuľky, 
z množiny 
usporiadaných dvojíc, či 
sa jedná o funkcie 
 

 
 Vedel definovať pojem 

funkcia ako predpis 
 Poznal význam pojmov: 

definičný obor Df, obor 
hodnôt Hf 

 Vedel rozhodnúť z grafu, 
z tabuľky, z množiny 
usporiadaných dvojíc, či 
sa jedná o funkcie 
 

Písomné 
skúšanie 

 

Didaktický test 

 

 Lineárna funkcia a jej 
vlastnosti 

2 

 
 Poznať graf lineárnej 

funkcie 
 Vedieť zostrojiť graf na 

rôznom Df 

 
 Poznal graf lineárnej 

funkcie 
 Vedel zostrojiť graf na 

rôznom Df 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Didaktický  test 

 Lineárne lomená 
funkcia 

2 

 
Odborné  predmety, 
odborná prax 
 
FYZ 

 
 Vedieť určiť Df 
 Poznať graf lineárne 

lomenej funkcie 
 

 
 Vedel určiť Df 
 Poznal graf lineárne 

lomenej funkcie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 Kvadratická funkcia 

3 

 
 Poznať graf kvadratickej 

funkcie 
 Vedieť posúvať vrchol 

 
 Poznal graf kvadratickej 

funkcie 
 Vedel posúvať vrchol 

Písomné 
skúšanie 

Didaktický test 
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paraboly podľa predpisu 
funkcie 

paraboly podľa predpisu 
funkcie 

 

 Kvadratická rovnica 
a jej riešenie 

3 

 
 Vedieť prakticky 

dosadením do vzorca 
nájsť korene 
kvadratickej rovnice 

 Vedieť riešiť aj neúplné 
kvadratické rovnice, 
(rozložením na súčin) 

 
 Vedel prakticky 

dosadením do vzorca 
nájsť korene kvadratickej 
rovnice 

 Vedel riešiť aj neúplné 
kvadratické rovnice, 
(rozložením na súčin) 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

III. Geometria a meranie 
16 

 Žiak má: Žiak   

 

 Klasifikácia telies 

1 

Strojárstvo 

 
Praktické výpočty 
v odborných predmetoch 
 
 
 

 
 Poznať klasifikáciu telies 
 Vedieť urobiť sieť telies: 

kocka, kváder, hranol, 
valec, ihlan, kužeľ 
 

 
 Poznal klasifikáciu telies 
 Vedel urobiť sieť telies: 

kocka, kváder, hranol, 
valec, ihlan, kužeľ  
 

Písomné 
skúšanie 

Frontálne ústne  

 skúšanie 

 Ústne  skúšanie  

Praktické   

 cvičenia 

 / rieš.  úloh  / 

 
 Ojem a povrch – 

kváder, kocka 
2 

 
 Ovládať vzorce a vedieť 

ich aplikovať pri riešení 
praktických úloh 

 
 Ovládal vzorce a vedel 

ich aplikovať pri riešení 
praktických úloh 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

 
 Pravidelný n- boký 

hranol – objem, 
povrch 3 

 
 Poznať postup riešenia 

pri výpočte objemu 
a povrchu pravidelného 
n- bokého hranola 

 
 Poznal postup riešenia 

pri výpočte objemu 
a povrchu pravidelného 
n- bokého hranola   

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

 Valec, ihlan, kužeľ – 
objem, povrch 2 

 
 Ovládať algoritmus 

riešenia objemu 
a povrchu valca a ihlana 

 
 Ovládal algoritmus 

riešenia objemu 
a povrchu valca a ihlana 

Ústne skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

 Zrezaný ihlan – 
objem, povrch 

2 

 
 Poznať metodiku 

riešenia 
 Vedieť podľa MFCH 

tabuliek dosadiť do 
vzorcov a vypočítať 

 
 Poznal metodiku 

riešenia 
 Vedel podľa MFCH 

tabuliek dosadiť do 
vzorcov a vypočítať 

Ústne skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

Didaktický  test 
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objem a povrch telesa objem a povrch telesa 

 Zrezaný rotačný kužeľ 
– objem, povrch 

2 

 
 Poznať metodiku 

riešenia 
 Vedieť podľa MFCH 

tabuliek dosadiť do 
vzorcov a vypočítať 
objem a povrch telesa 

 
 Poznal metodiku 

riešenia 
 Vedel podľa MFCH 

tabuliek dosadiť do 
vzorcov a vypočítať 
objem a povrch telesa 

Písomné 
skúšanie 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

 

 Guľa a jej časti 

2 

 
 Poznať základné 

pomenovania pre časti 
gule 

 Pracovať s MFCH 
tabuľkami 

 
 Poznal základné 

pomenovania pre časti 
gule 

 Pracoval s MFCH 
tabuľkami 

Písomné 
skúšanie 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Ústne odpovede 

 

 
 Guľa – objem, povrch 

2 

 
 Poznať metodiku 

riešenia 
 Vedieť podľa MFCH 

tabuliek dosadiť do 
vzorcov a vypočítať 
objem a povrch telesa 

 
 Poznal metodiku 

riešenia 
 Vedel podľa MFCH 

tabuliek dosadiť do 
vzorcov a vypočítať 
objem a povrch telesa 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Didaktický test 

 

Pozn. V rámci časovej dotácie predmetu MATEMATIKA sú v ŠkVP  zahrnuté: školské písomné práce v rozsahu 4 hodín a analýza písomných prác v rozsahu 4 hodín.   
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Názov predmetu Matematika2 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín 

Ročník  Druhý 

Kód a názov učebného odboru 6421 L  spoločné stravovanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

 
 
        Geometria a meranie 

 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 
Písomná  práca  
Exkurzia – Technické  
múzeum v   Košiciach 

Kombinatorika, 
pravdepodobnosť, štatistika 

 

 
Informačno-receptívna -  
výklad 
Analýza, syntéza, indukcia, 
dedukcia, analógia 
Reprodukčná – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 
Samostatná  práca  žiakov 
 

Logika, dôvodenie, dôkazy 

 
Informačno-receptívna -  
výklad 
Analýza, syntéza, indukcia, 
dedukcia, analógia 
Reprodukčná – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 
Samostatná  práca  žiakov 
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Učebné zdroje 

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

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica, ... 

 
Geometria a 
meranie  

 
Emil Calda, Jana 
Řepová ,  
Oldřich Petránek : 
MATEMATIKA, 1. časť, 
Pre študijné odbory SOŠ 
a SOU, Bratislava SPN, 
1993  
Oldřich Odvárko, Jana 
Řepová , 
Ladislav Skříček : 
MATEMATIKA ,  
2. časť, Pre študijné 
odbory SOŠ a SOU, 
Bratislava, SPN, 1993 
 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa- 
interaktívna 
 

Matematické 
tabuľky 
Kalkulačky 
Zbierka  úloh 
Obrazové 
pomôcky 

Internet  
 Odborná  
literatúra 

 
Kombinatorika,   
pravdepodobnosť, 
štatistika 

 
Oldřich Petránek , Emil 
Calda, Petr Hebák : 
MATEMATIKA ,  
 4. časť, Pre študijné 
odbory SOŠ a SOU , 
Bratislava,SPN , 1985   
 
  

 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
interaktívna 
Videotechnika  

Matematické 
tabuľky 
Kalkulačky 
Zbierky úloh 
Obrazové 
pomôcky  
Prezentácie 

CD –  riešenie  
  rovníc 
v oblasti  
kombinatoriky   

 
 
    
Logika, dôvodenie, 
dôkazy 

 
Oldřich Petránek,Emil 
Calda,Petr  
Hebák: MATEMATIKA, 
4. časť , Pre študijné 
odbory SOŠ a SOU , 
Bratislava, SNP ,1985  
F. Jirásek , K. Braniš , S. 
Horák , 
M. Vacek : Zbierka úloh 
z Matematiky- 
tiky, pre SOŠ a študijné 
odbory SOU , 1. časť , 
Bratislava, SPN, 1987 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
interaktívna 
 

Matematické 
tabuľky 
Kalkulačky 
Zbierky  úloh 
Obrazové 
pomôcky 

CD – Význam  
 funkcií , ich  
 využitie  pri  
 praktických  
 výpočtoch 
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ROČNÍK: druhý  

 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:    M A T E M A T I K A 
 

2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

  
 IV. Kombinatorika,   
      pravdepodobnosť,  
      štatistika 

 
33 

 
 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 

 Pojem kombinatorika 

 1 

CHÉMIA   

Praktické  výpočty 
v odborných predmetoch       

 

 

 Vedieť vysvetliť pojem 
kombinatorika, 
kombinačná skupina. 

 Poznať historické fakty 
z kombinatoriky 

 

 Vedel vysvetliť pojem 
kombinatorika, 
kombinačná skupina. 

 Poznal historické fakty 
z kombinatoriky 

 

Písomné 
skúšanie 

Frontálne ústne  

 Skúšanie 
Samostatná 
práca  

Praktické   

 cvičenia 

 / rieš.  úloh  / 

 Systém vypisovania 
možností 

 

1 

 
 Vedieť aplikovať 

systém vypisovania 
možností 

 
 Vedel aplikovať systém 

vypisovania možností 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 Pravidlo súčtu, 
pravidlo súčinu 

  

 

1 

 
 Vedieť použiť pravidlo 

súčtu, pravidlo súčinu 
pri riešení úloh 

 Poznať pojem 
disjunktné množiny  

 
 Vedel použiť pravidlo 

súčtu, pravidlo súčinu 
pri riešení úloh 

 Poznal pojem 
disjunktné množiny  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

 Variácie bez 
opakovania 

 

1 

 
 Vedieť aplikovať 

vzorce pri riešení úloh 
 Poznať dohodnutú 

matematickú symboliku 

 
 Vedel aplikovať vzorce 

pri riešení úloh 
 Poznal dohodnutú 

matematickú symboliku 

Ústne  skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Skupinová 
písomná práca 

 

 Variácie s opakovaním 1 
 

 Vedieť aplikovať 
 

 Vedel aplikovať vzorce 
Ústne  skúšanie Ústne odpovede  
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vzorce pri riešení úloh 
 Poznať dohodnutú 

matematickú symboliku 

pri riešení úloh 
 Poznal dohodnutú 

matematickú symboliku 

Písomné 
skúšanie 

 

Skupinová 
písomná práca 

 

 Permutácie 

1 

Praktické  výpočty 
v odborných predmetoch       

 

 
 Vedieť aplikovať 

vzorce pri riešení úloh 
 Poznať dohodnutú 

matematickú symboliku 

 
 Aplikoval vzorce pri 

riešení úloh 
 Poznal dohodnutú 

matematickú symboliku 

Ústne  skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Skupinová 
písomná práca 

 

 Faktoriál a jeho 
vlastnosti 

2 

INFORMATIKA 
 

 Vedieť definovať pojem 
faktoriál 

 Poznať matematickú 
symboliku 

 Vedieť vyčísliť na 
kalkulačke faktoriál 
čísla 

 
 Definoval pojem 

faktoriál 
 Poznal matematickú 

symboliku 
 Vyčíslil na kalkulačke 

faktoriál čísla 

Ústne  skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Skupinová 
písomná práca 

 

 Kombinácie bez 
opakovania 

1 

 
 Vedieť aplikovať 

vzorce pri riešení úloh 
 Poznať dohodnutú 

matematickú symboliku 

 
 Aplikoval vzorce pri 

riešení úloh 
 Poznal dohodnutú 

matematickú symboliku 

Ústne  skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Skupinová 
písomná práca 

 

 Kombinačné číslo 
a jeho vlastnosti 

2 

 
 Vedieť vlastnosti 

kombinačných čísel 
 Vedieť ručne aj na 

kalkulačne vyčísliť 
kombinačné číslo 

 
 Zadefinoval vlastnosti 

kombinačných čísel 
 Vypočítal ručne aj na 

kalkulačne kombinačné 
číslo 

Ústne  skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Skupinová 
písomná práca 

 

 Kombinácie 

1 

 
 Vedieť aplikovať 

vzorce pri riešení úloh 
 Poznať dohodnutú 

matematickú symboliku 

 
 Aplikoval vzorce pri 

riešení úloh 
 Poznal dohodnutú 

matematickú symboliku 

Ústne  skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Skupinová 
písomná práca 

 

 Slovné úlohy z 
kombinatoriky 

2 

 
 Vedieť využiť 

vedomosti získané pri 
štúdiu kombinatoriky 
pri riešení rôznych 
typov úloh 
 

 
 Využil vedomosti 

získané pri štúdiu 
kombinatoriky pri 
riešení rôznych typov 
úloh 
 

Ústne  skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Skupinová 
písomná práca 
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 Základné pojmy 
z pravdepodobnosti 

1 

 

 

 

 

 

 

 
 Definovať pojmy: 

pravdepodobnosť 
náhodného javu, 
náhodný pokus, jav 
istý, nemožný 

 
 Definoval pojmy: 

pravdepodobnosť 
náhodného javu, 
náhodný pokus, jav 
istý, nemožný 

Ústne  skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Skupinová 
písomná práca 

 

 Vzťahy medzi 
náhodnými javmi 

 
1 

 
 Vedieť definovať 

vzťahy medzi 
náhodnými javmi 

 
 Definoval vzťahy  

medzi náhodnými  
javmi 

Ústne  skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

Skupinová 
písomná práca 

 

 Klasická definícia 
pravdepodobnosti 

1 

 
 Vedieť definovať 

pojmy: počet 
priaznivých výsledkov 
a počet všetkých 
možných výsledkov 

 Poznať vzťah medzi 
nimi 

 
 Definoval pojmy: počet 

priaznivých výsledkov 
a počet všetkých 
možných výsledkov 

 Poznal vzťah medzi 
nimi 

Ústne  skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Skupinová 
písomná práca 

 

 Vlastnosti 
pravdepodobnosti  

1 

 
 Vedieť definovať 

vlastnosti 
pravdepodobnosti 

 Vedieť využiť 
vedomosti pri riešení 
úloh  

 
 Definoval vlastnosti 

pravdepodobnosti 
 Využil vedomosti pri 

riešení úloh 

Ústne  skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Skupinová 
písomná práca 

 

 Slovné úlohy 
z pravdepodobnosti 

2 

 
 Aplikovať získané 

vedomosti pri riešení 
praktických úloh. 

 
 Vedel správne 

aplikovať získané 
vedomosti pri riešení 
praktických úloh. 

Písomné 
skúšanie 

  

Praktické   

 cvičenia 

  

 Základné pojmy zo 
štatistiky 

1 

 
 

 Vedieť definovať 
štatistický znak, súbor, 
jednotku 

 
 Vedel definovať 

štatistický znak, súbor, 
jednotku 

Ústne  skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

Skupinová 
písomná práca 

 

 Tabuľky rozloženia 
početnosti 

2 

 
 

 Vedieť zostrojiť tabuľku 
a spracovať do nej 
údaje o štatistickom 
súbore 

 
 Zostrojil tabuľku 

a spracoval do nej 
údaje o štatistickom 
súbore 

Ústne  skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

Skupinová 
písomná práca 



Školský vzdelávací program - 6421 L spoločné stravovanie, SOŠ Snina 
 

 

350 

 

 Vedieť usporiadať 
štatistické údaje do 
tabuľky 

 Vedieť správne zvoliť 
číselné intervaly pre 
hodnoty  štatistických 
znakov 

 Usporiadal štatistické 
údaje do tabuľky 

 Správne zvolil číselné 
intervaly pre hodnoty  
štatistických znakov 

  

 Štatistické 
charakteristiky polohy 

2 

 
 

 Poznať pojmy a vedieť 
aplikovať pri riešení 
praktických úloh: 
aritmetický, 
geometrický priemer 

 Vedieť určiť modus, 
medián v štatistickom 
súbore 

 
 Poznal pojmy a vedieť 

aplikovať pri riešení 
praktických úloh: 
aritmetický, 
geometrický priemer 

 Určil modus, medián 
v štatistickom súbore 

Ústne  skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Skupinová 
písomná práca 

 

 Štatistické 
charakteristiky 
variability – variačné 
rozpätie 2 

 
 

 Vedieť definovať 
pojmy: variačné 
rozpätie 

 Vedieť určovať 
v štatistickom súbore 
charakteristiky 
variability 

 
 Definoval pojmy: 

variačné rozpätie 
 Vedel určovať 

v štatistickom súbore 
charakteristiky 
variability 

Ústne  skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Skupinová 
písomná práca 

 

 Rozptyl, smerodajná 
odchýlka 

2 

 
 

 Vedieť definovať 
pojmy: rozptyl, 
smerodajná odchýlka 

 

 
 Definoval pojmy: 

rozptyl, smerodajná 
odchýlka 

 

Písomné 
skúšanie 

Samostatná 
práca  

Praktické   

 cvičenia 

 / rieš.  úloh  / 

 Grafické spracovanie 
dát 3 

 
 

 Vedieť použiť vhodný 
softvér na grafické 
spracovanie dát 

 
 Vediel použiť vhodný 

softvér na grafické 
spracovanie dát 

Ústne  skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

Skupinová 
písomná práca 

  

V. Logika, dôvodenie,  
    dôkazy 

 
15 

 
 

  
Žiak má: 

 
Žiak:   

 Výrok, negácia výroku 2 

Využitie  poznatkov  pri  
riešení úloh  z odborných  
predmetov   a   odbornej  
praxe 

 
 Poznať pojmy: výrok, 

pravdivostná hodnota 
výroku, negácia 
kvantifikovaného 

 
 Poznal pojmy: výrok, 

pravdivostná hodnota 
výroku, negácia 
kvantifikovaného 

Ústne  skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

Skupinová 
písomná práca 
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výroku výroku 
  

 Zložené výroky – 
konjunkcia, alternatíva 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Poznať pojmy: 

konjunkcia, alternatíva 

 
 Poznal pojmy: 

konjunkcia, alternatíva 

Písomné 
skúšanie 

Frontálne ústne  

 skúšanie 

Praktické   

 cvičenia 

 / rieš.  úloh  / 

 Zložené výroky –  

implikácia, 
ekvivalencia 

2 

 
 Poznať pojmy: 

implikácia, ekvivalencia 

 
 Poznal pojmy: 

implikácia, ekvivalencia 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

 Tabuľky 
pravdivostných hodnôt 

2 

 
 Vedieť využívať 

tabuľky pravdivostných 
hodnôt 

 
 Vedel využívať tabuľky 

pravdivostných hodnôt 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

 Tautológie, 
kontradikcie 

2 

 
 Vedieť vysvetliť pojmy: 

tautológia, kontradikcia 

 
 Vedel vysvetliť pojmy: 

tautológia, kontradikcia 

Písomné 
skúšanie 

Frontálne ústne  

 skúšanie 

Praktické   

 cvičenia 

 / rieš.  úloh  / 

 Negácie zložených 
výrokov 

2 

 
 Vedieť negovať 

zložené výroky 

 
 Negoval zložené 

výroky 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

 Logika v praxi 3 

 
 Samostatne 

analyzovať texty úloh, 
odhadovať, hodnotiť, 
vedieť čítať 
s porozumením. 

 Vedieť pracovať 
s návodmi, odbornými 
textami. 

 Vedieť odôvodniť 
tvrdenie 

 
 Samostatne analyzoval 

texty úloh, odhadoval, 
hodnotil, vie čítať 
s porozumením. 

 Vedel pracovať 
s návodmi, odbornými 
textami. 

 Vedel odôvodniť 
tvrdenie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 
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III. Geometria a meranie 

 
12 

 
 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Zhodnosť 
geometrických útvarov 
v rovine 

2 

Strojárstvo    

    
 
Praktické výpočty 
v odborných predmetoch 
 
 
 

 Charakterizovať  
základné rovinné 
útvary – trojuholník, 
štvoruholníky, kruh 
 

 Charakterizoval  
základné rovinné 
útvary – trojuholník, 
štvoruholníky, kruh 

 

Písomné 
skúšanie 

Frontálne ústne  

 skúšanie 

Praktické   

 cvičenia 

 / rieš.  úloh  / 

 Zhodné zobrazenia – 
osová a stredová 
súmernosť 

2 

 

 
 Vedieť definovať 

zhodné zobrazenia: 
osovú, stredovú 
súmernosť 

 Poznať pojmy:  os 
súmernosti, stred 
súmernosti 

 
 Definoval zhodné 

zobrazenia: osovú, 
stredovú súmernosť 

 Poznal pojmy:  os 
súmernosti, stred 
súmernosti 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

 Zhodné zobrazenia – 
otočenie, posunutie 

2 

 
 Vedieť definovať 

zhodné zobrazenia: 
otočenie, posunutie 

 Poznať pojmy: stred 
rotácie, uhol, zmysel 
otáčania, vektor 
(veľkosť, smer), 
orientovaná úsečka 

 
 Definoval zhodné 

zobrazenia: otočenie, 
posunutie. 

 Poznal pojmy: stred 
rotácie, uhol, zmysel 
otáčania, vektor 
(veľkosť, smer), 
orientovaná úsečka 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

 Konštrukčné úlohy – 
zhodné zobrazenia 

2 

 
 Aplikovať získané 

vedomosti pri riešení 
praktických úloh. 

 
 Vedel správne 

aplikovať získané 
vedomosti pri riešení 
praktických úloh. 

 

Písomné 
skúšanie 

 

Písomná práca 

 Podobnosť 
geometrických útvarov 
v rovine 

2 

 
 Vedieť definovať 

podobnosť 
geometrických útvarov 
v rovine 

 
 Definoval podobnosť 

geometrických útvarov 
v rovine 

Ústne skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

Didaktický  test 

 Konštrukčné úlohy – 
podobné zobrazenia 

2 

 
 Aplikovať získané 

 
 Vedel správne 

Písomné 
skúšanie 

Písomná práca 
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vedomosti pri riešení 
praktických úloh. 

aplikovať získané 
vedomosti pri riešení 
praktických úloh. 

 

Pozn. V rámci časovej dotácie predmetu MATEMATIKA sú v ŠkVP  zahrnuté: školské písomné práce v rozsahu 4 hodín a analýza písomných prác v rozsahu 4 hodín.   



Školský vzdelávací program - 6421 L spoločné stravovanie, SOŠ Snina 
 

 

354 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

Hodnotenie žiaka v predmete matematika sa môže vykonávať nasledovnými spôsobmi: slovným hodnotením, 
známkou, percentami, bodovaním alebo pomocou portfólia. 

Pri klasifikácii výsledkov v matematike sa v súlade s požiadavkami učebných osnov a vzdelávacích 
štandardov hodnotí:  

 kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 

 schopnosť žiaka posudzovať správnosť použitých postupov pri riešení rôznych úloh, schopnosť argumentovať 
a diskutovať o kvalite a efektívnosti rôznych postupov, 

 schopnosť správne navrhnúť postup riešenia danej úlohy poskladaním z menších úloh, zovšeobecňovaním 
iných postupov, analógiou, modifikáciou, kontrolou správnosti riešenia, nachádzaním a opravou chýb, 

 schopnosť porovnávať rôzne postupy a princípy, analyzovať ich, hľadať vzťahy, 

 schopnosť riešiť konkrétne situácie pomocou známych postupov a metód, demonštrovať použitie princípov a 
pravidiel na riešenie úloh, na vyhľadávanie a usporiadanie informácií, prezentovať informácie a poznatky, 

 porozumenie požadovaných pojmov, princípov a zručností, schopnosť ich vysvetliť, ilustrovať, zdôvodniť, 
uviesť príklad, interpretovať, prezentovať, 

 schopnosť riešiť úlohy a prezentovať informácie samostatne ale aj v skupine žiakov, 

 vedieť vyjadriť funkčné závislosti graficky, tabuľkou a v elektronickej forme. 

Výsledná klasifikácia v predmete matematika zahŕňa nasledovné formy a metódy overovania požiadaviek na 
vedomosti a zručnosti žiakov: 

 písomné – testy, previerky, referáty, projekty, domáce úlohy, 

 praktické – praktické cvičenia,  

 ústne – ústne prezentovanie osvojených poznatkov, pri ktorom sa kladie dôraz nielen na kvalitu osvojenia, ale 
aj na spôsob ich prezentácie v logických súvislostiach a ich aplikáciou v praktických súvislostiach, 

 účasť v olympiádach a iných súťažiach v rámci predmetu; tieto aktivity žiaka môžu výslednú klasifikáciu 
v predmete zlepšiť, 

 schopnosť kooperácie a komunikácie pri riešení problémových úloh v skupine 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v matematike klasifikujú podľa nasledovných kritérií: 

 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak obsahový a výkonový štandard predmetu ovláda aspoň na 90%. 
Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a praktické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené 
vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Chápe 
vzťahy medzi prírodnými javmi, zákonitosťami a teóriami. Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje 
samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú 
kvalitné. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov a diskutovať o správnosti, kvalite 
a efektívnosti daných riešení. Svoje vedomosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak obsahový a výkonový štandard predmetu ovláda aspoň na 75%. 
Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a praktické činnosti. Pri riešení teoretických úloh a praktických úloh, pri 
výklade a hodnotení javov a zákonitostí postupuje samostatne, len s malými podnetmi od učiteľa. Myslí správne, 
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v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Vie analyzovať predložené problémy a samostatne navrhnúť primeraný 
postup na ich riešenie. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov. Svoje znalosti a 
zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak obsahový a výkonový štandard predmetu ovláda aspoň na 50%. Osvojené 
vedomosti a zručnosti interpretuje samostatne s občasnými usmerneniami vyučujúceho. Jeho myslenie je takmer vždy 
správne a tvorivosť sa prejavuje len s usmernením vyučujúceho. Ústny a písomný prejav je čiastočne správny. Jeho 
kvalita výsledkov je dobrej úrovni.  

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak obsahový a výkonový štandard predmetu žiak ovláda aspoň na 30%. 
Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a praktických činností je málo pohotový. Osvojené vedomosti 
a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh zvládne iba za aktívnej pomoci vyučujúceho. Jeho logika 
myslenia je na nižšej úrovni a myslenie nie je tvorivé.  

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak obsahový a výkonový štandard predmetu žiak ovláda na menej 
ako 30%. Vedomosti a zručnosti požadované vzdelávacími štandardmi si neosvojil, má v nich závažné nedostatky, 
a chyby nevie opraviť ani s pomocou vyučujúceho. Neprejavuje samostatnosť v myslení. 
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Názov predmetu Informatika1 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov učebného odboru Spoločné stravovanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

 
Výber poznatkov  vo všeobecnovzdelávacom predmete informatika je vymedzený tak, aby sa žiaci oboznámili so 
základnými pojmami informatickej vedy pretransformovanými do didaktického systému a oboznámili sa s prácou na 
počítači. Žiaci sa naučia ovládať prostredie tých počítačových programov na základnej používateľskej úrovni, ktoré 
využijú pri svojom učení, resp. v praxi. Učebné osnovy  predmetu informatika sa viažu na koncepciu, kde integrujúcim 
prvkom je informácia, jej druhy a spôsob spracovania. Tým sa umožňuje vysvetľovať mnohé pojmy bez viazania na 
konkrétne súčasné informačné technológie  
a programové vybavenie, ktoré rýchlo zastarávajú. 
Dôraz sa kladie na činnostný spôsob nadobúdania poznatkov, cez praktickú činnosť objavovať zovšeobecnenia 
a zákonitosti. Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na 
základe tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti a praktické zručnosti 
 
Poslaním vyučovania predmetu informatika je naučiť žiakov základné pojmy, postupy a prostriedky informatiky, 
budovať informatickú kultúru, t.j. vychovávať k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s 
rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov.  
Učivo predmetu informatika je rozdelene do niekoľkých tematických celkov. Niektoré z nich sa v priebehu štúdia 
opakujú, ale vždy na vyššej úrovni a vyššej náročnosti. Žiaci získajú vedomosti v oblasti hardwaru, softwaru, 
počítačových sieti, internetu, multimédií. Prioritným učivom je ovládanie operačného systému, štandardných 
aplikačných  programov. Dôraz je kladený taktiež na prácu s informáciami vyhľadávanými prostredníctvom siete 
internet, ich vyhodnocovanie a následné využitie a spracovanie. Dôležitou súčasťou predmetu je poskytnúť žiakom 
základne informácie o multimédiách, možnostiach ich využitia ako aj spracovania.Predmet informatika sa vyučuje v I. 
a II. ročníku s týždennou časovou dotáciou 2 hodiny. 

Ciele vyučovacieho predmetu 
 
Cieľom vyučovacieho predmetu  informatika je dosiahnutie znalosti a zručnosti potrebných pre prácu s informáciami 
v digitálnej podobe. Žiaci sa naučia efektívne využívať prostriedky informačnýchtechnológii pri riešení úloh i k príprave 
na vyučovanie a vytvorí si  potrebný základ pre ich využitie pre ďalšie sebavzdelávanie., pri výkonu povolania 
a v neposlednom rade aj v bežnom živote ako aj v oblastiach svojich osobných záujmov. Získané informácie sa žiaci 
naučia obsahovo a graficky tvorivo spracovať.  

 

Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej oblasti musí disponovať 
stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo predpísané obsahovými štandardmi. 

Prehľad obsahových štandardov I. ročník 

1. Vybavenie PC pracoviska. 
2. Prehĺbenie vedomosti z aplikačného softwaru  
3. Počítačové siete. 

Prehľad výkonových štandardov 

Absolvent má: 

- chápať základné princípy fungovania počítača, rozlišovať jednotlivé súčiastky vo vnútri počítača, vedieť ich princíp 
fungovania,  
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- orientovať sa v počítačových  častiach a poznať ich aktuálne parametre, poznať princíp fungovania bežných 
periférnych zariadení, 

- charakterizovať jednotlivé druhy aplikačných programov, rozdeliť programy podľa licencie  
- schopnosť komunikovať v písomnej a elektronickej podobe tak, aby spracované texty boli v súlade so   zásadami 
správnej tvorby elektronickej dokumentácie a zodpovedali  základným typologickým  pravidlám. 
- reagovať na meniace sa podmienky a rýchle sa orientovať napr. pri inom hardwarovom nastavení, iných    
publikáciách, voliť správne prostriedky / vhodné aplikácie, typy súborov/ a spôsoby spracovania pri    riešení 
komplexných úloh 
- objasniť  bežné používané pojmy z oblasti počítačových sieti, pozná organizáciu školskej sieti, využívať    školskú 
sieť pri zdieľaní dokumentov., 
- rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére 
- osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve   
- upevňovať schopnosti učiť sa na základe skúsenosti a to tak vlastných ako aj spolužiakov, obhajovať   svoje práce 
a prijímať hodnotenia spolužiakov a vyučujúceho 
 
 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Vybavenie PC pracoviska 
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Donštrácia a pozorovanie 
 

 
Prehĺbenie vedomosti 
z aplikačného softwaru 
 
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Demonštrácia a pozorovanie 
 

 
Počítačové siete 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Praktické cvičenie 
Demonštrácia a pozorovanie 
 

 

Učebné zdroje 

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

 

 
Názov tematického celku Odborná literatúra Didaktická 

technika 
Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, knižnica, 
... 

 
Vybavenie PC pracoviska 
 
 
 
 

 
J.Sklaka,I.Jakab – Základy 
PC,Wiwindows  a Office 

Š. Krišťin – Práca na PC,   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PC 
dataprojektor  
makety 

 
časopisy – PC 
revue 
prezentácia 
 
 

 
internet 

Prehĺbenie vedomosti 
z aplikačného softwaru 
 

 
J.Sklaka,I.Jakab – Základy 
PC,Wiwindows  a Office 

Š. Krišťin – Práca na PC 
 
 
 
 
 
 
 

 
PC 
dataprojektor 

 
časopisy – PC 
revue 

 
internet 
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Počítačové siete  
P.Balšiakok – Počítačové siete 
v školskej praxi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PC 
dataprojektor 

 
časopisy – PC 
revue 
prezentácia 

 
internet 
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ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   informatika 
 
2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

1. Vybavenie PC pracoviska 

- technické vybavenie počítača 
   matičná doska, pamäte, BIOS, procesor,   
   hardisk, klávesnica, monitor, pružné disky   
- periférne zariadenia 
  tlačiarne, modemy, skenery,  zvukové   
  karty, sieťové karty  
- programové vybavenie 
  OS, Aplikačné programy...  
- ochrana dát proti vírusom 
  počítačové vírusy, ochrana,   zálohovanie  
  dát, komprimač  né programy   

  

/20/  

 

Využiť nadobudnuté 
vedomosti z predmetu 
informatika I. ročník 

Téma : Základné vybavenie 
            PC pracoviska  

 

 

Vymenovať jednotlivé časti PC , poznať 
správnu funkciu jednotlivých časti  
Poznať periférne zariadenia k PC, 
vysvetliť ich použitie a princíp činnosti 
 
Rozdeliť programy do skupín , vysvetliť 
možnosti ich použitia.  
Poznať možnosti ochrany dát pred 
vírusmi  
 

 

Správne vymenoval a opísal 
časti a ich funkciu  
Správne vysvetliť použitie 
a princíp činnosti periférnych  
zariadení  
Správne zadeliť programy do 
skupín a vysvetliť možnosti ich 
použitia.  
Vedieť vysvetliť negatívny vplyv 
vírusov  a možnosti ochrany 
proti ním.  
 

 

Písomné skúšanie 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne individuálne 
skúšanie 

 

Praktická činnosť 

 

 

Písomné odpovede 

 

Ústne odpovede 

 

Ústne odpovede 

 

Práca na PC 

 

 

2. Prehĺbenie vedomosti  
   z aplikačného softwaru 

- Microsoft Word 
 tvorba a formátovanie textu  odrážky, 
číslovanie, odstavce stĺpce ,štýly, šablóny, 
vkladanie tabu-liek, grafov ,obrázku a iných  
objektov,  kontrola pravopisu, vyhľadávanie 
textov 
  

- Microsoft Exel 
tvorenie tabuľky, formátovanie 
listu, riadkov, stĺpcov 
vkladanie vzorcov a funkcii 
tvorba a úprava grafu 
databáza – filtrovanie dát hromadná 
korešpondencia 

 

- Microsoft Publisher 
vytváranie dokumentu podľa šablóny 
priradenie osobných údajov 
formátovanie dokumentu  

 

/30/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Využiť nadobudnuté 
vedomosti z predmetu 
informatika I. ročník 

Téma : Základy práce 
 s Microsoft Word 

 

Využiť nadobudnuté 
vedomosti z predmetu 
informatika II. ročník 

Téma : Základy práce 
 s Microsoft Excel 

 

 

 

 

Vytvoriť textový dokument  

 

 
Formátovať dokument 
  

 

Vedieť vytvoriť tabuľku 

Vedieť   formátovať stĺpec riadok, bunku 
Vkladať vzorce ,funkcie, grafy 
Vytvoriť dokument hromadnej 
korešpondencie  
 
 
 
Vedieť pracovať s preddefinovanými 
šablónami, upravovať a vytvárať vlastné 
šablóny  
 

 

 

Správne vytvoril textový 
dokument 

 
Správne  formátoval dokument 
na základe požiadaviek učiteľa 
 
 
 
 
Správne vytvoril tabuľku  
Vie  formátovať stĺpec riadok, 
bunku 
Správne vložiť vzorec, funkciu, 
graf  
Správne vytvoril dokument 
hromadnej korešpondencie 

Upravil šablónu vložením 
vlastného textu, obrázku, 
farebnej schémy         

 

 

 

 

Ústne  skúšanie 

 

 

 

 

Praktická činnosť 

 

 

Praktická činnosť 

 

 

 

 

Ústne odpovede 

 

 

 

 

Práca na PC 

 

 

Práca s PC 
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Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

3. Počítačové siete 

- rozdelenie sieti, základné   druhy sieti,  
  úloha sieti 
- technické a programové prostriedky siete, 
-administrácia siete, užívateľské  profily, 
zdieľanie siete 

/16/  
 
 
Vedieť základné pojmy z oblasti 
počítačových sieti 
Vedieť o technických a programových 
prostriedkoch siete 
Vedieť  nastaviť PC pre zdieľanie 
dokumentov a zariadení 

 

Vie základné pojmy z oblasti 
počítačových sieti  
Vie vymenovať prostriedky 
siete a ich úlohu 
Vie zdieľať dokumenty z PC 
zapojených do siete 

 
Ústne individuálne 
skúšanie 

 
Praktická činnosť 

 
Ústne odpovede 

 
 
Práca s PC 
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Ciele vyučovacieho predmetu 
 
Cieľom vyučovacieho predmetu  informatika v 2. ročníku je prehĺbenie znalosti a zručnosti potrebných pre 
komunikáciu a prácu s informáciami v digitálnej podobe. Žiaci sa naučia efektívne využívať prostriedky 
komunikačných technológii pri riešení úloh i k príprave na vyučovanie a vytvorí si  potrebný základ pre ich využitie pre 
ďalšie sebavzdelávanie, pri výkonu povolania a v neposlednom rade aj v bežnom živote ako aj v oblastiach svojich 
osobných záujmov. Dôležitým cieľom je osvojenie si informácii , ich získania z väčšieho počtu zdrojov, triedenie týchto 
informácii a ich posudzovanie z hľadiska kvality a vierohodnosti. Získané informácie sa žiaci naučia obsahovo 
a graficky tvorivo spracovať.  
Učivo  je rozdelene do 4. tematických celkov. Žiaci získajú vedomosti ale aj praktické zručnosti v oblasti  internetu, 
grafiky, multimédií a aplikačných programov Prioritným učivom je ovládanie aplikačných programov   
 Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej oblasti musí vypracovať na 
záver 4. tematického celku ucelené zadanie. Zadanie bude koncipované  v závislosti od zamerania študijného odboru, 
pričom v zadaní  dôjde k vzájomnému prepojeniu jednotlivých aplikačných programov aplikácii balíčka Microsoft Office 
/ word,excel, power point ..../           

 

Prehľad obsahových štandardov 2. ročník 

1. Internet 
2. Grafika 
3. Multimédia 
4. Aplikačné programy. 

Prehľad výkonových štandardov 

Absolvent má: 

- pracovať s internetovým prehliadačom webových stránok pri vyhľadávaní informácii 
- triediť získané informácie v závislosti od zdroja, kritický hodnotiť obsah získaných informácii, rozvíjať  schopnosť  
  získavať informácie z viacerých zdrojov a vytvárať z nich celistvý celok 
- vytvoriť internetovú stránku   
- založiť e-mailovú schránku, vedieť prijať a odoslať správu 
- vedieť komunikovať prostredníctvom sociálnych sieti, neetiketu internetového správania   
- zoznámiť sa  so základnými grafickými formátmi, základnými možnosťami ich spracovania a úpravy, 
- chápe pojem multimédia, vie výhody a používateľnosť multimédií, rozlišuje multimediálne formáty 
- formulovať a prezentovať svoje postoje využívaním všetkých metód a prostriedkov , ktoré majú v danom  
   okamihu k dispozícii, 
- správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 
- rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére 
- posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti a na základe  
  týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 
- uplatňovať analytické myslenie pri riešení praktických úloh, korigovať nesprávne riešenia problému, 

Názov predmetu Informatika2 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov učebného odboru Spoločné stravovanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
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Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Internet 
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Demonštrácia a pozorovanie 
Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
 

 
Grafika 
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Demonštrácia a pozorovanie 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
 
 

 
Multimédia 
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Demonštrácia a pozorovanie 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Aplikačné programy. 
 
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Praktické cvičenie 
Demonštrácia a pozorovanie 
 

 
 

Učebné zdroje 

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

  
 

Názov tematického celku Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, knižnica, 
... 

Internet 
 

 
J.Sklaka,I.Jakab : základy PC, 
                              internet 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PC 
dataprojektor 

 
časopisy – PC 
revue,   
 
 
 

 
internet 

Grafika  
J.Navratil : grafika a     
                  multimédia 
 
 
 
 
 
 

 
PC 
dataprojekor 

časopisy – PC 
revue,   
 
 

 
internet 

Multimédia 
 

 
J.Navratil : grafika a     
                  multimédia 
 

 
PC 
dataprojektor 

časopisy – PC 
revue,   
 
 

 
Internet 

Aplikačné programy  
J.Sklaka,I.Jakab : Office 2003 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
PC 
dataprojektor 

časopisy – PC 
revue,   
 
 

 
internet 
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ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   INFORMATIKA 2 hodina týždenne, spolu 60  vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy hodnotenia Prostriedky 
hodnotenia 

1.Internet                           
- hardware, software 
- spôsoby pripojenia, prehliadavače 
- www stránky 
- E –mail 
- ostatne služby  / skype ,ICQ / 
- bezpečnosť / vírusy, spam/ 

  
  /20/ 

 
 
 
Využiť nadobudnuté vedomosti 
z predmetu informatika  
1.ročník  Téma : PC siete  

Vymenovať jednotlivé časti 
hardwaru a softwaru, poznať 
správnu funkciu jednotlivých časti 
pre činnosť internetu  
Poznať spôsoby pripojenia, ich 
výhody a nevýhody 
Zvládnuť základné operácie 
s www.strankami .  
a prácu s E- mailom 
Poznať možnosti ochrany dát pred 
vírusmi  

 

Správne vymenoval a opísal 
časti a ich funkciu  
 
Správne určil druhy pripojenia 
analyzoval výhody a nevýhody  
Vytvoril konto, prijal a odoslal 
správu  
Analyzoval negatívny vplyv 
vírusov  a možnosti ochrany 
proti ním. Nastavil základné 
parametre antivírusového 
programu 

 

Ústne frontálne skúšanie 

 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Praktická činnosť 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 

 

Ústne odpovede 

 
Práca na PC 

Test 

 

2.Grafika 

-  hardware a software 
-  grafické formáty 
-  práca s grafickými formátmi 

/10/  

Využiť nadobudnuté vedomosti 
z predmetu informatika  
1.ročník  Téma : Vybavenie PC 
pracoviska 

 

Vymenovať jednotlivé časti 
hardwaru a softwaru, poznať 
správnu funkciu jednotlivých časti  

Vedieť druhy grafických formátov, 
možnosti ich použitia  
Prevádzať najčastejšie zmeny 
s grafickými formátmi  

 

Správne vymenoval a opísal 
časti a ich funkciu  
Správne určil druhy pripojenia 
poznal výhody a nevýhody  
Správne  previedol zmeny   na 
základe požiadaviek učiteľa 
 
 

 

 

Ústne skúšanie 

 

Praktická činnosť 

 

 

 

Ústne odpovede 

 

Práca na PC 

3.Multimédia 

-  hardware a software 
-  multimediálne  formáty   
   / audio, video / 
-   práca s multimédiami  

/10/ Využiť nadobudnuté vedomosti 
z predmetu informatika  
1.ročník  Téma : Vybavenie PC 
pracoviska 

Vymenovať jednotlivé časti 
hardwaru a softwaru,  

Popísať audio a video formáty 

Predviesť možnosti prehrávania  
audio a video formátov 

 

 
Správne vymenoval a opísal 
časti a ich funkciu 
Správne popísal audio a video 
formáty 
Úspešne previedol  
multimediálny program 
 
 

 

Ústne skúšanie 

 

Praktická činnosť 

 

 

Ústne odpovede 

 

Práca na PC 

4.Aplikačné programy  
 

/20/ Využiť nadobudnuté vedomosti 
z predchádzajúcich  tematických 
celkov predmetu informatika  

Samostatne vypracovať  
projektu  

Na základe zadania 
vyučujúceho žiak vypracoval 
projekt 

Praktická činnosť 

 

Práca na PC 

http://www.strankami/
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HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIA ŽIAKOV 

  
Výsledná klasifikácia v predmete informatika zahŕňa nasledovné formy a metódy overovania 
požiadaviek na vedomosti a zručnosti žiakov:  
a) písomné – testy, previerky, referáty, projekty, domáce úlohy, 

b) praktické – praktické cvičenia, ročníkové projekty,  

c) ústne – ústne prezentovanie osvojených poznatkov, pri ktorom sa kladie dôraz nielen na kvalitu  
     osvojenia, ale aj na spôsob ich prezentácie v logických súvislostiach a ich aplikáciou v praktických  
     súvislostiach,  

d) schopnosť kooperácie a komunikácie pri riešení problémových úloh v skupine  
 
 Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v informatike klasifikujú podľa nasledovných kritérií:  
 
 Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak vie analyzovať zadané úlohy a problémové úlohy a 
samostatne navrhnúť primeraný postup na ich riešenie, v prípade potreby aj prostriedkami 
informačných a komunikačných technológií. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov 
riešenia problémov a diskutovať o správnosti, kvalite a efektívnosti daných riešení. Samostatne a 
tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení aj náročnejších úloh. Dokáže posudzovať, 
porovnávať a vyhodnotiť informácie a nástroje na ich spracovanie. Myslí logicky správne a dokáže 
jasne interpretovať nadobudnuté vedomosti. Jeho ústny aj písomný prejav je pohotový s bohatou 
slovnou zásobou. Svoje znalosti a zručnosti vie prezentovať samostatne. Grafický prejav je spravidla 
estetický a zrozumiteľný.  
 

Stupeň 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak vie analyzovať zadania a problémové úlohy a 
samostatne navrhnúť primeraný postup na ich riešenie, v prípade potreby aj prostriedkami 
informačných a komunikačných technológií. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov 
riešenia problémov. Samostatne uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, dokáže 
analyzovať a syntetizovať nadobudnuté vedomosti. Dokáže prevažne samostatne vyhodnotiť 
informácie a nástroje na ich spracovanie. Myslí logicky správne a dokáže interpretovať nadobudnuté 
vedomosti Svoje znalosti a zručnosti vie prezentovať na dobrej úrovni. Grafický prejav je spravidla 
estetický a jasný.  

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak vie zadania riešiť pomocou známych postupov a metód. S 
pomocou učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, dokáže, spracovať, upraviť 
a zaznamenať, zistiť informácie. Dokáže s pomocou interpretovať nadobudnuté vedomosti. Jeho ústny 
aj písomný prejav je správny a výstižný s bežnou slovnou zásobou. Grafický prejav je priemerne 
estetický. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné. Svoje znalosti a zručnosti vie prezentovať na 
priemernej úrovni.  

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, žiak ovláda základné pojmy a vie predviesť jednoduché 
zručnosti. Postupom riešenia zadania rozumie len čiastočne. S pomocou učiteľa vie zistiť a 
zaznamenať základné informácie a vyriešiť väčšinu jednoduchých zadaní. Vyjadruje sa jednoducho. 
Jeho ústny aj písomný prejav má v správnosti, presnosti a výstižnosti nízku úroveň. Výsledky jeho 
činnosti a jeho grafický prejav sú podpriemerné. Svoje znalosti a zručnosti vie vysvetliť a prezentovať 
na podpriemernej úrovni.  

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak žiak nie je schopný riešiť zadania a úlohy. V 
predmete informatika nemá ani základné zručnosti z práce s informačných a komunikačných 
technológií, nerozumie princípom fungovania týchto technológií. Žiak si osvojil len veľmi nízku úroveň 
štandardu. Nedokáže samostatne získať a zaznamenať základné informácie. Dokáže riešiť len 
najjednoduchšie úlohy. Osvojené vedomosti a zručnosti nestačia na to, aby ich žiak dokázal využívať 
ani s pomocou učiteľa.  
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Pri  projektoch sa hodnotí: 

 odborná úroveň;  
 kvalita výstupu, grafická úroveň; 
 úroveň obhajoby; 
 využitie dostupných zdrojov – internet, použitá literatúra; 

    vypracovanie protokolu na požadovanej úrovni. 

 
 
Pri testoch sa hodnotí podľa dosiahnutých bodov resp. percentom úspešnosti 
 

výborný:  aspoň 90 % z celkového počtu bodov  
chválitebný:  aspoň 75 %, ale menej ako 90 % z celkového počtu bodov  
dobrý:  aspoň 50 %, ale menej ako 75 % z celkového počtu bodov  
dostatočný: aspoň 30 %, ale menej ako 50 % z celkového počtu bodov 
nedostatočný: menej ako 30 % z celkového počtu bodov 
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Názov predmetu  TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA1 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu  66 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov učebného odboru 6421 4 spoločné stravovanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

 

1. Charakteristika vzdelávacej oblasti      

 

 Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor na uvedomenie si potreby celoživotnej 
starostlivosti žiakov o svoje zdravie, na osvojenie si teoretických vedomostí a praktických 
skúseností o výchove k zdraviu prostredníctvom pohybových aktivít, telesnej výchovy a 
športovej činnosti. Poskytuje základné informácie o biologických, fyzických, pohybových 
psychologických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak získa kompetencie, 
ktoré súvisia s poznaním a starostlivosťou o vlastné telo, pohybový rozvoj, zdatnosť a 
zdravie, ktoré určujú kvalitu budúceho života v dospelosti. Osvojí si postupy ochrany a 
upevnenia zdravia, princípy predchádzania civilizačných ochorení, metódy rozvoja 
pohybových schopností a pohybovej výkonnosti, v prípade žiakov so zdravotným oslabením 
alebo zdravotným postihnutím aj princípy úpravy zdravotných porúch. Získa vedomosti a 
zručnosti o zdravotne orientovaných telovýchovných činnostiach aj z viacerých druhov 
športových disciplín. Je vedený k chápaniu kvality pohybu ako dôležitej súčasti svojho 
komplexného rozvoja, k zorientovaniu sa vo výbere pohybu pri vyskytujúcich sa zdravotných 
poruchách, k poznaniu kompenzačných a regeneračných aktivít a ich uplatneniu v režime 
dňa. Vzdelávacia oblasť spája vedomosti, návyky, postoje, schopnosti a zručnosti o pohybe, 
športe, zdraví a zdravom štýle, ktoré sú utvárané prostredníctvom realizovaných foriem 
vyučovania telesnej a športovej výchovy, vrátane telesnej výchovy alebo formou integrovanej 
telesnej a športovej výchovy. Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal 
výkon v tejto vzdelávacej oblasti musí disponovať stanovenými výkonovými štandardmi 
a ovládať učivo predpísané obsahovými štandardmi. 
 
 

 

2. Ciele vyučovacieho predmetu  

Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je umožniť 
žiakom rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej úrovni, osvojovať si, 
zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať svoju pohybovú 
gramotnosť, zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť, prostredníctvom 
vykonávanej pohybovej aktivity pôsobiť a  dbať o  zdravie, vytvárať trvalý vzťah k pohybovej 
aktivite, telesnej výchove a športu s ohľadom na ich záujmy, predpoklady a individuálne 
potreby ako súčasť zdravého životného štýlu a predpokladu schopnosti celoživotnej 
starostlivosti o vlastné zdravie. 

 

Špecifickým cieľom predmetu je aby žiaci :       

 porozumeli zdraviu ako subjektívnej a objektívnej hodnotovej kategórii, prebrali 
zodpovednosť za svoje zdravie;  

 vedeli hodnotovo rozlišovať základné determinanty zdravia, pohybovej gramotnosti 
jednotlivca; 
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 osvojili si vedomosti a zručnosti, ktoré súvisia so starostlivosťou o svoje telo, s 
aktívnym pohybovým režimom, s osobným športovým výkonom, zdravým životným 
štýlom a zdravím; 

 vedeli aplikovať a naplánovať  si spôsoby  rozvoja pohybových schopností pri 
zlepšovaní svojej pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti; 

 porozumeli pozitívnemu pôsobeniu špecifických pohybových činností pri zdravotných 
poruchách a zdravotných oslabeniach, pri prevencii proti rozvoju civilizačných 
ochorení; 

 boli schopní zhodnotiť svoje pohybové možnosti, zorganizovať  si svoj pohybový 
režim a zapojiť sa do spoluorganizovania športovej činnosti pre iných;  

 rozumeli vybraným športovým disciplínam, vzdelávacej, výchovnej, socializačnej 
a regeneračnej  funkcii športových  činností; 

 osvojili si poznanie, že prevencia je hlavný nástroj ochrany zdravia a získali zručnosti 
poskytnutia prvej pomoci; 

 racionálne jednali pri prekonávaní prekážok v situáciách osobného a verejného 
ohrozenia; 

 
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégii: 
 
Vo vyučovacom predmete Telesná a športová výchova využívame pre utváranie 
a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencii výchovne a vzdelávacie stratégie, 
ktoré žiakom umožňujú 
 

Pohybové kompetencie 

 Žiak si vie vybrať  a vykonávať pohybové činnosti, ktoré bezprostredne pôsobia ako 
prevencia civilizačných chorôb. 

 Žiak dokáže rozvíjať všeobecnú pohybovú výkonnosť s orientáciou na udržanie 
a zlepšenie zdravia. 

 Žiak má osvojené primerané množstvo pohybových činností vo vybraných odvetviach 
telesnej výchovy a športu a vie ich uplatniť vo voľnom čase. 

 
Kognitívne kompetencie  
 Žiak vie vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej činnosti v dennom režime 

so zameraním na úlohy ochrany vlastného zdravia. 
 Žiak používa odbornú terminológiu osvojených pohybových činností a oblastí 

poznatkov. 
 Žiak vie zostaviť a používať rozcvičenie pred vykonávaním pohybovej činnosti. 
 Žiak dodržiava osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových činností súťažného 

charakteru. 
 Žiak vie, ktoré sú základné olympijské idey a riadi sa nimi vo svojom živote. 
 Žiak vie posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej pohybovej výkonnosti a telesného 

rozvoja podľa daných  noriem.  
 Žiak vie poskytnúť prvú pomoc pri úraze v rôznom prostredí. 
 Žiak dodržiava bezpečnostné a hygienické požiadavky pri vykonávaní pohybovej 

činnosti. 
 Žiak pozná životné priority a priority v starostlivosti o vlastné zdravie. 
 Žiak pozná negatívne účinky návykových látok na organizmus. 
 
 
Komunikačné kompetencie 
 Žiak sa dokáže jasne a zrozumiteľne vyjadrovať. 
 Žiak používa správnu odbornú terminológiu vo vyučovacom procese i počas 

voľnočasových aktivít. 
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Učebné kompetencie 
 Žiak vie zdôvodniť potrebu zaradenia pohybových aktivít do svojho denného režimu. 
 Žiak vie zdôvodniť potrebu rozohriatia organizmu a rozcvičenia pre športový výkon 

i ako prevenciu pred zranením. 
 
Interpersonálne kompetencie 
 Žiak prejavuje pozitívny vzťah k sebe i iným. 
 Žiak efektívne pracuje v kolektíve. 
 Žiak vie racionálne riešiť konfliktné situácie, najmä v športe. 
 
Postojové kompetencie 
 Žiak má zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti. 
 Žiak dokáže zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom zápolení i v živote, uznať kvality 

súpera. 
 Žiak dodržiava princípy fair-play. 
 Žiak sa zapája do mimoškolskej telovýchovnej a športovej aktivity. 
 Žiak využíva poznatky, skúsenosti a zručnosti z oblasti telesnej výchovy a športu 

a iných predmetov so zameraním na zdravý spôsob života a ochranu prírody. 

 
 
Stratégia vyučovania 
 
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

Názov tematického celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Atletika 
ukážky, výklad individuálna, skupinová, 

hromadná 

Basketbal 
ukážka, výklad, vysvetľovanie individuálna, skupinová, 

hromadná 

Gymnastika 
ukážka, výklad, vysvetľovanie individuálna, skupinová, 

hromadná 

Volejbal 
ukážka, výklad, vysvetľovanie, 
rozhovory 

individuálna, skupinová, 
hromadná 

Aerobná gymnastika - dievčatá výklad, opis skupinová, hromadná 

Futbal  - chlapci 
ukážka, výklad individuálna, skupinová, 

hromadná 

 



369 

Ročník: 1.NŠ  

 

 ROZPIS  UČIVA 

PREDMETU:   Telesná 
a športová výchova 

1 hodiny týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

ATLETIKA 8   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Rozvoj kondičných 
schopnosti, beh v teréne 

 Vytrvalostný beh – 
intervalový 2 x 200m, 2 x 
400m 

 Rozvoj bežeckej rýchlosti, 
beh na 100m 

 Vytrvalostný beh CH  – 
3000m, D – 1500 m 

 Vrh guľou CH, a hod 
granátom D 

 Skok do diaľky na výkon 

 Testy VPV 

 Kontrola pohybových 
schopností 

 1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

Zdravoveda 

Fyzika 

Biológia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- ovládať bezpečnosť pri 

cvičení  
- podať čo najlepší výkon 
 
- podať čo najlepší výkon 

 
- ovládať nízky štart 

 
- podať najlepší výkon na 

100 m  
 

- podať čo najlepší výkon 
 

- zvládnuť techniku vrhu 
a hodu 

 
- podať čo najlepší výkon 

 
 
 

 

 
- žiak ovládal bezpečnosť 
- podal najlepší výkon 
 
- podal najlepší výkon 

 
- ovládal nízky štart 

 
- podal najlepší výkon na 

100 m 
 

- podal čo najlepší výkon 
 

- podal čo najlepší výkon 

Individuálne 
a frontálne 
preskúšanie 
podľa výkonu 
a vykonania 
jednotlivých 
disciplín. 

Výkonnostný test 

Prevedenie 
jednotlivých 
disciplín podľa 
výkonu 

BASKETBAL 

 

8  

 

Žiak má: 
 Žiak:  

 

 

 Hra v skupinách  

 HCJ, bránenie útočníka 
bez lopty, s loptou 

 Hrá v skupinách 

 Osobný ochranný systém, 
krytie hráča s loptou i bez 

 Herné kombinácie 

1 

1 

 

1 

1 

 

Zdravoveda 

Fyzika 

Biológia 

 

 

 

  
- ovládať pravidlá a význam 

basketbalu 
- vedieť sa uvoľniť bez lopty 

zmenou smeru 
- vedieť základný postoj 

a základy techniky 
- vedieť prihrávky z miesta 

a za pohybu od pŕs 
 

 
- ovládal pravidlá 

a význam basketbalu 
- vedel sa uvoľniť bez lopty 

zmenou smeru 
- vedel základný postoj 

a základy techniky 
- vedel prihrávky y miesta 

a za pohybu od pŕs 
 

Individuálne 
a frontálne 
preskúšanie 
podľa výkonu 
a vykonania 
jednotlivých 
herných činností. 

Prevedenie 
jednotlivých 
herných činností 
podľa výkonu. 
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založené na akcii “Hoď 
a bež” 

 Hra v skupinách 

 Kontrola všeobecnej 
pohybovej výkonnosti 

 Hra v skupinách - turnaj 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

- ovládať dribling 
 

- vedieť uplatniť jednotlivé 
herné činnosti v hre 

 
 
  

- vedel ovládať dribling  
 

- vedel uplatniť jednotlivé 
herné činnosti v hre 

GYMNASTIKA 6  
Žiak má: 
 

Žiak: 
   

 Základné poznatky 
o gymnastike, terminológie 

 Akrobatické cvičenia, 
kotúle vo väzbách  

 Kotúľ letmo cez prekážku, 
D – premet bokom 

 Stojka na hlave, na rukách 
s kotúľom v pred 

 Preskoky, roznožka, 
skrčka 

 Kontrola všeobecnej 
pohybovej výkonnosti  

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

      

     1 

 

Zdravoveda 

Fyzika 

Biológia 

 

 

 

 

 

 

 
 

- správne zvládnuť dané 
cvičebné tvary 

 
- vedieť dávať dopomoc pri 

cvičení  
 
- podať optimálny výkon 

 
- vedieť správne držanie tela  

 
- vedieť dôležitosť 

správneho rozcvičenia 
 

- bezpečnosť a úrazová 
zábrana 

 
 

 
 

- správne zvládol dané 
cvičebné tvary 

 
- vedel dať dopomoc pri 

cvičení 
 
- podal optimálny výkon 

 
- vedel správne držanie 

tela 
 

- vedel dôležitosť 
správneho rozcvičenia 

 
- bezpečnosť a úrazová 

zábrana 

Individuálne 
a frontálne 
preskúšanie 
podľa výkonu 
a vykonania 
jednotlivých 
cvičení. 

Prevedenie 
jednotlivých cvičení 
podľa výkonu. 

VOLEJBAL 

 

6  
Žiak má:  

Žiak. Ústne 
hodnotenie 

Pozorovanie 
správania 

 HCJ, odbitie jednoručne 
zhora vo výskoku  

 HCJ, priame podanie y 
hora 

 Hra v skupinách  

 Obranné kombinácie, 
vykrytie priestoru za blokmi 

 Hra v skupinách 

 Hra v skupinách, kontrola 
VPV 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

Zdravoveda 

Fyzika 

Biológia 

 

 

 

 

 

 

 
- ovládať poznatky 

a pravidlá o volejbale 
 
- ovládať jednotlivé herné   

činnosti  jednotlivca 
 
- ovládať poznatky 

o technike 
 

- dodržiavanie pravidiel 
volejbalu 

 
 
- podať optimálny výkon 

 
- ovládal poznatky 

a pravidlá o volejbale 
 
- ovládal jednotlivé herné 

činnosti jednotlivca 
 
- ovládal poznatky 

o technike 
 

- dodržiaval pravidlá 
volejbalu 

 
 
- podal optimálny výkon 

Individuálne 
a frontálne 
preskúšanie 
podľa výkonu 
a vykonania 
jednotlivých 
herných činností. 

Prevedenie 
jednotlivých 
herných činností 
podľa výkonu. 
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AEROBNÁ GYMNASTIKA – 
DIEVČATÁ 

5  

 

Žiak má: 
 

Žiak: 
   

 Kondičný aerobik 

 Cvičenie podľa 
videokazety 

 Kruhová forma aerobiku 

 Cvičenie podľa 
videokazety 

 Kombinovaný aerobik – 
tvorba choreografii  

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

Zdravoveda 

Fyzika 

Biológia 

 

 

 

 

 

 
- ovládať význam aerobiku 

pre človeka   
- správne vykonať   

jednotlivé cvičenia 
- vedieť samostatne zostaviť 

krátku zostavu 
- používať správnu 

terminológiu 
 

 
- ovládal význam aerobiku 

pre človeka 
- správne vykonal 

jednotlivé cvičenia 
- vedel samostatne 

zostaviť krátku zostavu 
- používal správnu 

terminológiu 

Individuálne 
a frontálne 
preskúšanie 
podľa výkonu 
a vykonania 
jednotlivých 
cvičení. 

Prevedenie 
jednotlivých cvičení 
podľa výkonu. 

FUTBAL - CHLAPCI 

 

5  

 

Žiak má: 
 

Žiak: 
   

 Základné poznatky, 
terminológia, pravidlá 

 HCJ, prihrávky, 
spracovanie lopty 

 Hra v skupinách 

 Hra v skupinách 

 Kontrola a hodnotenie 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

Zdravoveda 

Fyzika 

Biológia 

 

 

 

 
- vedieť ovládať pravidlá 

futbalu  
- ovládať technickú 

a praktickú stránku hry 
- vedieť urobiť rozcvičenie  
- ovládať jednotlivé herné 

činnosti  (streľba, 
prihrávka, nahrávka,  
spracovanie lopty...) 

 
 

 
- vedel ovládať pravidlá 

futbalu  
- ovládal technickú 

a praktickú stránku hry 
- vedel urobiť cvičenie  
- ovláda jednotlivé herné 

činnosti (streľba, 
prihrávka, nahrávka, 
spracovanie lopty...) 

Individuálne 
a frontálne 
preskúšanie 
podľa výkonu 
a vykonania 
herných činností. 

Prevedenie 
jednotlivých 
herných činností 
podľa výkonu. 
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Názov predmetu Ekonomika1 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov študijného odboru Spoločné stravovanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

 

Predmet ekonomika je základným odborným predmetom v sústave odborných predmetov. 
Obsahuje ekonomické pojmy, kategórie, javy, procesy a vzťahy medzi nimi, ktorých 
zvládnutie je predpokladom štúdia všetkých ostatných odborných predmetov a ktoré 
vytvárajú základ ekonomického vzdelania žiakov.  

Vyučovací predmet ekonomika v študijnom odbore spoločné stravovanie   je obsahovo 
zameraný na praktické problémy podnikateľskej činnosti a organizáciu podnikania s dôrazom 
na malé a stredné podnikanie v podmienkach trhovej ekonomiky. Vecne nadväzuje na učivo 
preberaná v trojročných učebných odboroch. 

Žiaci sa oboznámia s právnymi formami podnikania, podnikom a jeho činnosťou, kúpno-
predajnými vzťahmi a tuzemským platobným stykom. Naučia sa zostavovať podnikateľský 
plán a hodnotiť ekonomickú efektívnosť malého a stredného podniku. Oboznámia sa tiež so 
základnými formami financovania a riadenia podniku. Učivo zahŕňa podstatu a štruktúru 
národného hospodárstva, reprodukčný proces, riadenie národného hospodárstva. Žiaci sa 
učia porozumieť základným makroekonomickým ukazovateľom, inflácii a nezamestnanosti. 

Okruh zahŕňa učivo o základných podnikových činnostiach (hlavná činnosť, zásobovanie, 
investičná činnosť, personálna činnosť, odbytová činnosť – marketing, riadiaca činnosť – 
manažment)  a učivo o financovaní a riadení podniku. 

Žiaci získavajú základné vedomosti o bankovej, daňovej sústave, poisťovníctve a menovej 
politike štátu. Obsah vzdelávania učí žiakov porozumeniu organizácie práce na pracovisku, 
ako aj poznaniu zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  

Metódy, formy a prostriedky vyučovania predmetu ekonomika majú stimulovať rozvoj 
poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. 
Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese 
výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, 
povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, 
ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci študijného odboru. 

Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií 
žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne 
a sociálno interakčné, interpersonálne a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo riešiť problémy, 
spôsobilosti využívať informačné technológie a spôsobilosti byť demokratickým občanom..  

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. 
Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. 
Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Výstupnými  všeobecnými cieľmi predmetu je 
- schopnosť komunikovať a spolupracovať s ľuďmi, 
- schopnosť racionálne sa učiť a vzdelávať sa po celý život a pružne sa prispôsobovať 

meniacim sa podmienkam života, 
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- schopnosť orientovať sa v množstve informácií, rozumieť im a vedieť ich využívať, 
- schopnosť riešiť problémy a prevziať zodpovednosť za výsledky rozhodnutia. 
 
Výstupnými špecifickými cieľmi predmetu je 
- vysvetliť ekonomické pojmy, kategórie a vzťahy medzi nimi v ekonomike podniku,  

platobnom styku, daňovej sústave, bankovníctve, finančnom trhu, marketingu 
a manažmente, v oblasti podnikania, 

- riešiť ekonomické úlohy a navrhnúť postup riešenia a vyvodiť závery, 
- posúdiť ekonomické javy,  procesy a vzťahy, či zodpovedajú stanoveným kritériám alebo 

normám z hľadiska presnosti, efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti, 
- formovať pracovné schopnosti a charakterové vlastnosti žiakov. 
 
Pri vyučovaní predmetu ekonomika rešpektovať zásadu primeranosti, žiak má spoznať 
štandardné pojmy, kategórie, javy a procesy a vzťahy medzi nimi, zaradenie doplňujúcich 
alebo ďalších poznatkov je nadštandardné a závisí od kvalitatívnej úrovne žiakov. 
Súčasťou metód vyučovania ekonomiky je zabezpečenie názornosti a priblíženia sa k praxi. 
Budeme preto pracovať s originálmi tlačív, formulárov, príslušných predpisov a právnych 
noriem, výpočtovou technikou a odbornou tlačou. 
Tematické celky, ktoré nadväzujú na zákony, vyhlášky, nariadenia vlády a smernice sa budú 
vždy obsahovo i terminológiou inovovať podľa platnej legislatívy. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

 

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

Schopnosti riešiť problémy 

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

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní, 
 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by 

mohli prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, 
informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 

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

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

pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

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

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

 
Nástroje hodnotenia: 

 ústne skúšanie 
 písomné skúšanie 
 praktické cvičenia 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 
Pri každom hodnotení vychádzame so všeobecných kritérií o klasifikácii, ktoré vyplývajú so 
smernice pre klasifikáciu a hodnotenie žiakov stredných škôl. Prípravu otázok pre písomné 
testy, individuálne a frontálne skúšanie a praktické cvičenia pripravuje vyučujúci. Po 
ukončení tematického celku v danom predmete môže vyučujúci pripraviť písomný test na 
overenie vedomostí žiakov. Hodnotiacu škálu určuje vyučujúci. Ak bol žiak v hodnotení 
neúspešný, má možnosť opakovania písomného testu, termín určí vyučujúci. 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Národné hospodárstvo a 
makroekonomika 

Informačnoreceptívna -  
výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, 
riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
 

Podnikateľská činnosť 
a organizácia podnikania 

Informačnoreceptívna -  
výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, 
riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
 

Malé a stredné podnikanie Informačnoreceptívna -  
výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, 
riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
 

Kúpno-predajné vzťahy, 
tuzemský platobný styk 

Informačnoreceptívna -  
výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, 
riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 

Činnosť podniku Informačnoreceptívna -  
výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, 
riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
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Učebné zdroje 

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

 
 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica, ... 

Národné 
hospodárstvo a 
makroekonomika 

Šlosár R., Glatzová E., 
Hrneková J., Tokár J.: 
Národné hospodárstvo 
pre 4. ročník 
obchodných akadémií, 
Lisý J., Zámečníková Z. :  
Úvod do makroekonómie 
pre OA 

 
PC 
Tabuľa 
  

Vzory tlačív a 
formulárov 

Internet  
 

Podnikateľská 
činnosť 
a organizácia 
podnikania 

Šlosár R., Fabová Ľ, 
Hontyová K.: Podniková 
ekonomika pre 1 roč. 
OA, Vyšňovská J. a kol.: 
Právne formy 
podnikania, 
 

 
PC 
Tabuľa 
 

Vzory tlačív a 
formulárov 

Internet 
Obchodný 
zákonník,  
Živnostenský 
zákon 

Malé a stredné 
podnikanie 

Šlosár R., Fabová Ľ, 
Hontyová K.: Podniková 
ekonomika pre 1 roč. 
OA, Vyšňovská J. a kol.: 
Právne formy podnikania 
Schultz I., Schultzová A.: 
Právna náuka pre 
obchodné a hotelové 
akadémie 

  
PC 
Tabuľa 
 

Vzory tlačív a 
formulárov 

Internet  
Obchodný 
zákonník,  
Živnostenský 
zákon 

Kúpno-predajné 
vzťahy, tuzemský 
platobný styk 

Šlosár R., Fabová Ľ, 
Hontyová K.: Podniková 
ekonomika pre 1 roč. 
OA, Vyšňovská J. a kol.: 
Kúpna zmluva,  Schultz 
I., Schultzová A.: Právna 
náuka pre obchodné 
a hotelové akadémie, 
Jancíková Ľ., Kotrusová 
M.: Hospodárska 
korešpondencia pre 
3.roč.OA 

PC 
Tabuľa 
 

Vzory tlačív a 
formulárov 

Internet  
Občiansky 
zákonník 

Činnosť podniku Šlosár R., Fabová Ľ, 
Hontyová K.: Podniková 
ekonomika pre 1 roč., , 
Vyšňovská J. a kol.: 
Pracovníci, Kudláč V.: 
Ekonomika 
poľnohospodárstva, 
Kráľovič J., Papulová E., 
Hrvoľová B.: Podniková 
ekonomika pre 2. až 4. 
roč. OA, 5. časť 
 

PC 
Tabuľa 
 

Vzory tlačív a 
formulárov 

Internet 
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ROČNÍK: PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   EKONOMIKA 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Národné hospodárstvo a 
makroekonomika 

11   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Modely hospodárskych 
systémov 

 Reprodukčný proces 
a jeho makroekonomické 
výstupy 

 Nezamestnanosť  
a inflácia 

 Nástroje hospodárskej 
politiky 

2 

 

4 

 

2 

 

3 

Občianska náuka 

Matematika 

 

 Popísať modely 
hospodárskych systémov 

 Špecifikovať reprodukčný 
proces s jeho výstupmi, 
hospodársky cyklus a jeho 
fázy 

 Pochopiť význam 
makroekonomických 
ukazovateľov 

 Popísať a rozčleniť 
nástroje hospodárskej 
politiky 

 Popísal modely 
hospodárskych systémov 

 Pochopil reprodukčný 
proces a jeho výstupy 

 Ovládal význam 
makroekonomických 
ukazovateľov 

 Popísal a rozčlenil nástroje 
hospodárskej politiky 

Písomné skúšanie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Písomná práca 

 

Podnikateľská činnosť 
a organizácia podnikania 

17   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Charakteristika a subjekty 
podnikania 

 Správanie podnikov, ciele 
podnikania 

 Členenie podnikov  

 Právne formy podnikania 

 Živnosti 

 Obchodné spoločnosti 

 Družstvá 

2 

 

2 

2 

1 

3 

5 

2 

 

 

Občianska náuka 

Odborné predmety 

 

 Charakterizovať podnik 
a subjekty podnikania 

 Charakterizovať cieľ 
podnikania a správanie 
podnikov 

 Popísať práva a povinnosti 
podnikateľa 

 Rozlíšiť členenie podnikov 
podľa rôznych hľadísk 

 Charakterizovať živnosť 
a podmienky pre 
živnostenské podnikanie 

 Vysvetliť rozdiel osobné 
a kapitálové obchodné 
spoločnosti 

 Charakterizoval podnik 
a subjekty podnikania 

 Charakterizoval cieľ 
podnikania a správanie 
podnikov 

 Popísal práva a povinnosti 
podnikateľa 

 Rozlíšil členenie podnikov 
podľa rôznych hľadísk 

 Charakterizoval živnosť 
a podmienky pre 
živnostenské podnikanie 

 Vysvetlil rozdiel medzi 
osobnými a kapitálovými 
spoločnosťami 

Písomné skúšanie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Písomná práca 

 

Malé a stredné 
podnikanie 

12   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Národohospodársky 
význam MSP 

1 

 

Občianska náuka 

Odborné predmety 

 Zhodnotiť ekonomickú 
efektívnosť MSP 

 Klasifikovať formy podpory 
rozvoja MSP zo štátnej, 

 Zhodnotil ekonomickú 
efektívnosť MSP 

 Klasifikoval formy podpory 
rozvoja MSP zo štátnej, 

Písomné skúšanie 

Ústne frontálne 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
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 Podnikateľské prostredie 
a riziko podnikania 

 Formy a podpory rozvoja 
MSP 

 Založenie podniku, 
zakladateľský rozpočet 

 Podnikateľský plán 

 

 

1 

 

3 

3 

 

4 

 
regionálnej a EÚ úrovne 

 Charakterizovať postup pri 
založení (vzniku) , 
respektíve zrušení 
(zániku) podniku 

 Popísať postup pri 
zostavovaní 
podnikateľského plánu 

regionálnej a EÚ úrovne 
 Charakterizoval postup pri 

založení (vzniku) , 
respektíve zrušení (zániku) 
podniku 

 Popísal postup pri 
zostavovaní 
podnikateľského plánu 

skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

 

didaktický test 

Písomná práca 

 

Kúpno-predajné vzťahy, 
tuzemský platobný styk 

10   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Nákup a predaj, 
dodávateľa a odberateľ, 
pohľadávky a záväzky 

 Kúpna zmluva 

 Tuzemský platobný styk 

 Doklady platobného styku 

 Elektronické platobné 
prostriedky 

2 

 

3 

2 

1 

2 

Občianska náuka 

Odborné predmety 

Matematika 

 

 Vysvetliť základné pojmy 
z oblasti kúpno-predajných 
vzťahov 

 Popísať náležitosti kúpnej 
zmluvy 

 Charakterizovať jednotlivé 
formy a doklady 
tuzemského platobného 
styku 

 Vysvetlil základné pojmy 
z oblasti kúpno-predajných 
vzťahov 

 Popísal náležitosti kúpnej 
zmluvy 

 Charakterizoval jednotlivé 
formy a doklady 
tuzemského platobného 
styku 

Písomné skúšanie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Písomná práca 

 

Činnosť podniku 16   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Investičná činnosť 

 Zásobovacia činnosť 

 Personálna činnosť 

 Riadenie – manažment  

 Odbytová činnosť - 
marketing 

 

2 

3 

3 

4 

4 

Občianska náuka 

Odborné predmety 

 

 Vysvetliť rozdiely medzi 
investičnou 
a zásobovacou činnosťou 
podniku 

 Popísať význam týchto 
činností pre podnik 

 Charakterizovať pojem 
pracovný pomer 
a potrebné náležitosti 
s tým súvisiace 

 Popísať nástroje 
manažmentu  - 
plánovanie, organizovanie, 
vedenie, kontrola 

 Charakterizovať odbytovú 
činnosť a nástroje 
marketingu (produkt, cena, 
umiestnenie, propagácia) 

 Vysvetlil rozdiely medzi 
investičnou 
a zásobovacou činnosťou 
podniku 

 Popísal význam týchto 
činností pre podnik 

 Charakterizoval pojem 
pracovný pomer 
a potrebné náležitosti 
s tým súvisiace 

 Popísal nástroje 
manažmentu  - 
plánovanie, organizovanie, 
vedenie, kontrola 

 Charakterizoval odbytovú 
činnosť a nástroje 
marketingu (produkt, cena, 
umiestnenie, propagácia) 

Písomné skúšanie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Písomná práca 
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Názov predmetu Ekonomika2 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 30  vyučovacích hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov študijného odboru spoločné stravovanie    

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Predmet ekonomika je základným odborným predmetom v sústave odborných predmetov. 
Obsahuje ekonomické pojmy, kategórie, javy, procesy a vzťahy medzi nimi, ktorých 
zvládnutie je predpokladom štúdia všetkých ostatných odborných predmetov a ktoré 
vytvárajú základ ekonomického vzdelania žiakov.  

Vyučovací predmet ekonomika v študijnom odbore  spoločné stravovanie je obsahovo 
zameraný na praktické problémy podnikateľskej činnosti a organizáciu podnikania s dôrazom 
na malé a stredné podnikanie v podmienkach trhovej ekonomiky. Vecne nadväzuje na učivo 
preberaná v trojročných učebných odboroch. 

Žiaci sa oboznámia s právnymi formami podnikania, podnikom a jeho činnosťou, kúpno-
predajnými vzťahmi a tuzemským platobným stykom. Naučia sa zostavovať podnikateľský 
plán a hodnotiť ekonomickú efektívnosť malého a stredného podniku. Oboznámia sa tiež so 
základnými formami financovania a riadenia podniku. Učivo zahŕňa podstatu a štruktúru 
národného hospodárstva, reprodukčný proces, riadenie národného hospodárstva. Žiaci sa 
učia porozumieť základným makroekonomickým ukazovateľom, inflácii a nezamestnanosti. 

Okruh zahŕňa učivo o základných podnikových činnostiach (hlavná činnosť, zásobovanie, 
investičná činnosť, personálna činnosť, odbytová činnosť – marketing, riadiaca činnosť – 
manažment)  a učivo o financovaní a riadení podniku. 

Žiaci získavajú základné vedomosti o bankovej, daňovej sústave, poisťovníctve a menovej 
politike štátu. Obsah vzdelávania učí žiakov porozumeniu organizácie práce na pracovisku, 
ako aj poznaniu zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  

Metódy, formy a prostriedky vyučovania predmetu ekonomika majú stimulovať rozvoj 
poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. 
Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese 
výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, 
povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, 
ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci študijného odboru. 

Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií 
žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne 
a sociálno interakčné, interpersonálne a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo riešiť problémy, 
spôsobilosti využívať informačné technológie a spôsobilosti byť demokratickým občanom..  

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. 
Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. 
Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Výstupnými  všeobecnými cieľmi predmetu je 
- schopnosť komunikovať a spolupracovať s ľuďmi, 
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- schopnosť racionálne sa učiť a vzdelávať sa po celý život a pružne sa prispôsobovať 
meniacim sa podmienkam života, 

- schopnosť orientovať sa v množstve informácií, rozumieť im a vedieť ich využívať, 
- schopnosť riešiť problémy a prevziať zodpovednosť za výsledky rozhodnutia. 
 
Výstupnými špecifickými cieľmi predmetu je 
- vysvetliť ekonomické pojmy, kategórie a vzťahy medzi nimi v ekonomike podniku,  

platobnom styku, daňovej sústave, bankovníctve, finančnom trhu, marketingu 
a manažmente, v oblasti podnikania, 

- riešiť ekonomické úlohy a navrhnúť postup riešenia a vyvodiť závery, 
- posúdiť ekonomické javy,  procesy a vzťahy, či zodpovedajú stanoveným kritériám alebo 

normám z hľadiska presnosti, efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti, 
- formovať pracovné schopnosti a charakterové vlastnosti žiakov. 
 
Pri vyučovaní predmetu ekonomika rešpektovať zásadu primeranosti, žiak má spoznať 
štandardné pojmy, kategórie, javy a procesy a vzťahy medzi nimi, zaradenie doplňujúcich 
alebo ďalších poznatkov je nadštandardné a závisí od kvalitatívnej úrovne žiakov. 
Súčasťou metód vyučovania ekonomiky je zabezpečenie názornosti a priblíženia sa k praxi. 
Budeme preto pracovať s originálmi tlačív, formulárov, príslušných predpisov a právnych 
noriem, výpočtovou technikou a odbornou tlačou. 
Tematické celky, ktoré nadväzujú na zákony, vyhlášky, nariadenia vlády a smernice sa budú 
vždy obsahovo i terminológiou inovovať podľa platnej legislatívy. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

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

Schopnosti riešiť problémy 

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

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní, 
 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by 

mohli prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, 
informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 

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

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

pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

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

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

 
 
Nástroje hodnotenia: 

 ústne skúšanie 
 písomné skúšanie 
 praktické cvičenia 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 
Pri každom hodnotení vychádzame so všeobecných kritérií o klasifikácii, ktoré vyplývajú so 
smernice pre klasifikáciu a hodnotenie žiakov stredných škôl. Prípravu otázok pre písomné 
testy, individuálne a frontálne skúšanie a praktické cvičenia pripravuje vyučujúci. Po 
ukončení tematického celku v danom predmete môže vyučujúci pripraviť písomný test na 
overenie vedomostí žiakov. Hodnotiacu škálu určuje vyučujúci. Ak bol žiak v hodnotení 
neúspešný, má možnosť opakovania písomného testu, termín určí vyučujúci. 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Zdroje financovania podniku Informačnoreceptívna -  
výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, 
riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
 

Daňová sústava Informačnoreceptívna -  
výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, 
riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
 

Banková sústava Informačnoreceptívna -  
výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, 
riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
 

Poisťovníctvo Informačnoreceptívna -  
výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, 
riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 

 

Učebné zdroje 

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

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica, ... 

Zdroje financovania 
podniku 

Ján Babinský: 
Podnikanie a služby pre 
3. ročník SPoŠ, 
Bratislava 1994, Štefan 
Majtán, Anna Šlosárová: 

 
PC 
Tabuľa 
  

Vzory tlačív a 
formulárov 

Internet,  
Denná tlač, 
Zákon 
o bankách 
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Podniková ekonomika 
pre 1.roč., SPN 1996, 
Eva Hartmannová, 
Miroslava Jakubeková: 
Ekonomika pre učebné 
odbory, SPN 2006,  
Jozef Kráľovič, Emília 
Papulová, Božena 
Hrvoľová: Podniková 
ekonomika 5.časť, SPN 
1997 

Daňová sústava Jitka Vyšňovská 
a kolektív: Daňová 
sústava, Prešov 2005, 
Anna Majtánová, Anna 
Schultzová: Podniková 
ekonomika 4.časť,SPN 
1997, Eva Hartmannová, 
Miroslava Jakubeková: 
Ekonomika pre učebné 
odbory, SPN 2006 

 
PC 
Tabuľa 
 

Vzory tlačív a 
formulárov 

Internet 
Zákon o dani 
z príjmov, 
Zákon 
o miestnych 
daniach, 
Zákon o DPH, 
Denná tlač 

Banková sústava Jitka Vyšňovská a kol.: 
Banky a finančný trh, 
Prešov 2005, Janka 
Iľanovská: Bankovníctvo 
pre obchodné akadémie 
I., Bratislava, 2002, Anna 
Majtánová, Anna 
Schultzová: Podniková 
ekonomika 4.časť,SPN 
1997, Eva Hartmannová, 
Miroslava Jakubeková: 
Ekonomika pre učebné 
odbory, SPN 2006 

  
PC 
Tabuľa 
 

Vzory tlačív a 
formulárov 

Internet  
Zákon 
o bankách, 
Zákon o NBS, 
Denná tlač 

Poisťovníctvo Ján Babinský: 
Podnikanie a služby pre 
3. ročník SPoŠ, 
Bratislava 1994, Anna 
Majtánová, Anna 
Schultzová: Podniková 
ekonomika 4.časť,SPN 
1997, Eva Hartmannová, 
Miroslava Jakubeková: 
Ekonomika pre učebné 
odbory, SPN 2006 

PC 
Tabuľa 
 

Vzory tlačív a 
formulárov 

Internet  
Občiansky 
zákonník, 
Denná tlač 
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ROČNÍK: DRUHÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   EKONOMIKA 1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Zdroje financovania 
podniku 

12   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Financovanie podniku, 
jeho význam   

 Kapitál podniku a jeho 
štruktúra 

 Interné zdroje 
financovania 

 Externé zdroje 
financovania 

2 

 

4 

 

3 

 

3 

Matematika 

Účtovníctvo 

 

 Popísať možnosti 
financovania podniku 
z interných a externých 
zdrojov 

 Charakterizovať štruktúru 
kapitálu v podniku 

 Vysvetliť pojem 
samofinancovanie 
podniku, využívanie 
vlastných zdrojov na 
modernizáciu podniku 

 Rozlišovať 
a charakterizovať 
jednotlivé druhy úverov 

 Popísal možnosti 
financovania podniku 
z interných a externých 
zdrojov 

 Charakterizoval štruktúru 
kapitálu v podniku 

 Vysvetlil pojem 
samofinancovanie podniku 

 Charakterizoval jednotlivé 
druhy úverov 

Písomné skúšanie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Písomná práca 

 

Daňová sústava 6   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Daňová sústava 

 Priame dane – daň 
z príjmov 

 Miestne dane 

 Nepriame dane – DPH, 
spotrebné dane 

1 

3 

 

1 

1 

Občianska náuka 

Odborné predmety 

Účtovníctvo 

 

 Charakterizovať daňovú 
sústavu v SR a vysvetliť 
základné daňové pojmy 
ako napr. subjekt dane, 
objekt dane, základ dane, 
sadzba dane 

 Charakterizovať druhy 
príjmov FO a spôsob 
výpočtu daňovej 
povinnosti 

 Špecifikovať daň z príjmov 
PO 

 Vysvetliť, ktoré dane patria 
medzi miestne dane 

 Charakterizovať nepriame 
dane, registračná 
povinnosť DPH, sadzba 
dane 

 Charakterizoval daňovú 
sústavu v SR a vysvetlil 
základné daňové pojmy 
ako napr. subjekt dane, 
objekt dane, základ dane, 
sadzba dane 

 Charakterizoval druhy 
príjmov FO a spôsob 
výpočtu daňovej 
povinnosti 

 Špecifikoval daň z príjmov 
PO 

 Vysvetlil, ktoré dane patria 
medzi miestne dane 

 Charakterizoval nepriame 
dane, registračná 
povinnosť DPH, sadzba 
dane 

Písomné skúšanie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Písomná práca 

 

Banková sústava 5      
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Žiak má: Žiak: 

 Charakteristika bankovej 
sústavy v SR 

 Centrálna banka 

 Komerčné banky 

 Aktívne a pasívne 
bankové operácie 

 

 

1 

1 

1 

2 

Občianska náuka 

Odborné predmety 

 

 Charakterizovať  bankovú 
sústavu v SR 

 Zhodnotiť význam 
centrálnej banky v štáte 
a jej úlohy 

 Klasifikovať komerčné 
banky a ich úlohy 

 Charakterizovať aktívne 
a pasívne bankové 
operácie komerčných bánk 

 Charakterizoval  bankovú 
sústavu v SR 

 Zhodnotil význam 
centrálnej banky v štáte 
a jej úlohy 

 Klasifikoval komerčné 
banky a ich úlohy 

 Charakterizoval aktívne 
a pasívne bankové 
operácie komerčných bánk 

Písomné skúšanie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Písomná práca 

 

Poisťovníctvo 7   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Význam, funkcia a úlohy 
poistenia 

 Druhy poistenia 

 Životné poistenie 

 Verejné sociálne 
a zdravotné poistenie 

 

2 

 

2 

1 
2 

Občianska náuka 

Matematika 

Účtovníctvo 

 Charakterizovať základné 
pojmy súvisiace 
s poistením ako napr. 
poistenie, poisťovateľ, 
poistník, poistený 

 Popísať druhy poistenia 
 Zdôvodniť význam 

jednotlivých druhov 
poistenia  

 Charakterizoval základné 
pojmy súvisiace 
s poistením ako napr. 
poistenie, poisťovateľ, 
poistník, poistený 

 Popísal druhy poistenia 
 Zdôvodnil význam 

jednotlivých druhov 
poistenia  

Písomné skúšanie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne individuálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Písomná práca 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu (pre jednotlivcov, skupinu, 

pre ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné 

cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický 

test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť 

stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť 

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

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

Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú 

významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  

Pri ústnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia:  

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú 

výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, celistvo, presne a úplne 

a chápe vzťahy medzi nimi. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne 

a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade 

a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. 

Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími 

nedostatkami. Je schopný samostatne študovať vhodné texty.  

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré 

požadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, v podstate 

celistvo, presne a úplne. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne 

a produktívne alebo s menšími podnetmi učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických 

a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika 

a tvorivosť. Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Kvalita 

výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Žiak je schopný samostatne alebo s menšou 

pomocou študovať vhodné texty. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných 

poznatkov, faktov, pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery. Požadované intelektuálne a motorické 

činnosti nevykonáva vždy presne. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za pomoci učiteľa korigovať. Osvojené 

vedomosti a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických a praktických úloh s chybami. Uplatňuje poznatky a hodnotí 

javy a zákonitosti podľa podnetov učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vždy tvorivé. V ústnom 

a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú 

častejšie nedostatky. Je schopný samostatne študovať podľa návodu učiteľa. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných 

vedomostí závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo 

pohotový a má väčšie nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických 

a praktických úloh sa vyskytujú závažné chyby. Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení javov je 

nesamostatný. V logickosti myslenia sa vyskytujú závažné chyby a myslenie je spravidla málo tvorivé. Jeho ústny 

a písomný prejav má spravidla závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky 

a chyby vie žiak za pomoci učiteľa opraviť. Pri samostatnom štúdiu má veľké nedostatky. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami celistvo, 

presne a úplne, má v nich závažné a značné nedostatky. Jeho schopnosť vykonávať požadované intelektuálne 

a praktické činnosti má veľmi podstatné nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení 

teoretických a praktických úloh sa vyskytujú veľmi závažné chyby. Pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí 

nevie svoje vedomosti uplatniť, a to ani na podnet učiteľa. Neprejavuje samostatnosť v myslení, vyskytujú sa 

u neho časté logické nedostatky. V ústnom a písomnom prejave má závažné nedostatky v správnosti, presnosti 

a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. Nevie samostatne študovať. 

 

Pri písomnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia:  

Predmetová komisia   pre odborné predmety schválila stupnicu hodnotenia pri písomnom skúšaní v závislosti od 

percenta úspešnosti nasledovne: 
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percento známka 

100 - 85 výborný 

84,9 -70 chválitebný 

69,9- 50 dobrý 

49,9- 30 dostatočný 

29,9 -0 nedostatočný 
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Názov predmetu Účtovníctvo a štatistika1 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov študijného odboru 6421 L spoločné stravovanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu 

Obsah výučby vychádza zo ŠkVP a zo vzdelávacej oblasti ŠVP „Človek a príroda“ 64 Ekonomika 
a organizácia, obchod a služby. Pre vyučovanie predmetu účtovníctvo a štatistika s dotáciou 2 hodiny 
týždenne v 1. ročníku tvorí základné učivo spolu s výberovým učivom 66 hodín a v 2. ročníku 60 
hodín. Predmet účtovníctvo a štatistika patrí k odborným ekonomickým predmetom v nadstavbovom 
štúdiu odboru spoločné stravovanie.  

Úlohou vyučovacieho predmetu je umožniť žiakom osvojiť si základné pojmy v účtovníctve, spôsoby 
a postupy účtovania a získať zručnosti zo základov podvojného a jednoduchého účtovníctva, 
vyhotovovania účtovných dokladov a ich spracovania. Žiaci majú pochopiť význam ekonomických 
informácií, získať schopnosti hodnotiť ekonomické javy, analyzovať výsledky činností a využiť ich 
v riadení a kontrole. V časti štatistika sa žiaci zoznámia so základnými štatistickými pojmami, so 
spôsobmi zisťovania, preverovania a spracovania štatistických výkazov a hlavne využitia štatistických 
ukazovateľov v praxi.  

Pri vyučovaní je potrebné rozvíjať ekonomické myslenie žiakov na základe dôsledného využívania 
medzipredmetových vzťahov.  

Pri výbere učiva pristupujeme veľmi citlivo už aj vzhľadom k jej aplikácii odborných predmetov 
a s prihliadnutím na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu a primeranosť učiva podľa schopnosti 
žiakov. 

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. 
Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú 
sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

Výučba bude prebiehať v bežnej triede.  

 

 

Kľúčové kompetencie 
 
Vo vyučovacom predmete účtovníctvo a štatistika využívame pre utváranie a rozvíjanie kľúčových 
kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 
 
Spôsobilosť  konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 

 rozpoznávať problémy v priebehu vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii,  

 logicky zdôvodňovať svoje názory, konanie a rozhodnutia, 
 vyjadriť alebo formulovať problém, ktorý sa objaví pri vzdelávaní, 
 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli 

prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie 
a prostriedky neviedli k cieľu, 

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

 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 vybrať si správne rozhodnutie z viacerých možností. 
. 
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Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, 
komunikovať v materinskom a cudzom jazyku 

 pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie včítane možnosti učenia 
sa on-line, 

 zoznámiť sa s rôznymi druhmi počítačových programov a spôsobom ich obsluhy, 
 vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie, 
 komunikovať elektronickou poštou, 
 posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, byť mediálne gramotný, 

 
 
Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 

 prejaviť empatiu a sebareflexiu, 
 motivovať pozitívne seba a iných, 
 prezentovať svoje myšlienky, názory a postoje, 
 konštruktívne diskutovať, pozorne počúvať druhých. 

 

Odborné kompetencie 
 
Požadované vedomosti 
 
Absolvent má: 

 poznať ekonomické pojmy a ich súvislosti, 
 poznať základné predpisy, ustanovenia obchodného, živnostenského a pracovného práva, 
 použiť odbornú terminológiu. 

 
Požadované zručnosti 
 
Absolvent vie: 

 pracovať s odbornou literatúrou, 
 aplikovať v praxi  odborné poznatky, 
 vykonať a zaúčtovať objednanie, preberanie a výdaj tovaru, 
 aplikovať v praxi zásady spoločenského správania a medziľudských vzťahov, 
 aplikovať návyky z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného 

prostredia. 
 
Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 
 
Absolvent sa vyznačuje: 

 empatiou, toleranciou, 
 komunikatívnosťou, kreativitou, 
 presnosťou, zodpovednosťou, sebadisciplínou. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 
 
Cieľov vyučovacieho predmetu účtovníctvo a štatistika je rešpektovať zásadu primeranosti, žiak má 
spoznať štandardné pojmy, kategórie, javy a procesy a vzťahy medzi nimi, zaradenie doplňujúcich 
alebo ďalších poznatkov je nadštandardné a závisí od kvalitatívnej úrovne žiakov. 
Súčasťou metód vyučovania účtovníctva je zabezpečenie názornosti a priblíženia sa k praxi. 
Odporúča sa preto pracovať s originálmi tlačív, formulárov, príslušných predpisov a právnych noriem, 
výpočtovou technikou a odbornou tlačou. 
 

Výstupné všeobecné ciele predmetu: 
 schopnosť komunikovať a spolupracovať s ľuďmi, 
 schopnosť racionálne sa učiť a vzdelávať sa po celý život a pružne sa prispôsobovať 

meniacim sa podmienkam života, 
 schopnosť orientovať sa v množstve informácií, rozumieť im a vedieť ich využívať, 
 schopnosť riešiť problémy a prevziať zodpovednosť za výsledky rozhodnutia. 
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Výstupné špecifické ciele predmetu: 
 vysvetliť základné pojmy, kategórie a vzťahy medzi nimi, 
 zvládnuť problematiku účtovnej dokumentácie, účtovných záznamov a účtovných zápisov v 

účtovných knihách, 
 oboznámiť sa s vedením jednoduchého účtovníctva, 
 oboznámiť sa s vedením podvojného účtovníctva, 
 zvládnuť základy štatistiky, 
 riešiť ekonomické úlohy a navrhnúť postup riešenia a vyvodiť závery, 

 oboznámiť sa s jednotlivými účtovnými dokladmi a ich správnym vyplňovaním, posudzovaním 
a celkovým spracovaním., 

 formovať pracovné schopnosti a charakterové vlastnosti žiakov. 
 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania.  
 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Základné pojmy a vzťahy 
Majetok a jeho zdroje krytia 
Súvaha 
Sústava účtov 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Dokumentácia účtovných prípadov 
Účtovné zápisy a účtovné knihy 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Základné účtovanie peňazí 
Zúčtovacie vzťahy 
Účtovanie zásob 
Dlhodobý majetok 
Účtovanie nákladov, výnosov 
a výsledku hospodárenia 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s počítačom 

 

Učebné zdroje 

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

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 
knižnica, ... 

Základné pojmy 
a vzťahy 
Majetok a jeho zdroje 
krytia 
Súvaha 
Sústava účtov 
Dokumentácia 
účtovných prípadov 
Účtovné zápisy 
a účtovné knihy 
Základné účtovanie 
peňazí 
Zúčtovacie vzťahy 
Účtovanie zásob 
Dlhodobý majetok 
Účtovanie nákladov, 
výnosov a výsledku 
hospodárenia 

1. Šlosár, R., Šlosárová, A. 
Účtovníctvo pre 2. roč. OA - 
učebnica a pracovný zošit. 
Iura Edition, Bratislava 
2007 
2. Šlosár, R., Šlosárová, A. 
Účtovníctvo pre 3. roč. OA - 
učebnica a pracovný zošit. 
Iura Edition, Bratislava 
2006 
3. Šlosár, R., Šlosárová, A. 
Podvojné účtovníctvo pre 
podnikateľov. Iura Edition, 
Bratislava 2005 
4. Kudláč, V. Účtovníctvo 
v poľnohospodárstve  
 

tabuľa 
meotar 
videotechnika 

učebnica 
pracovný zošit 
poradca pre 
podnikateľov 
odborné 
časopisy 
účtová osnova 
tlačivá 
 

Internet  
knižnica 
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ROČNÍK: PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Účtovníctvo a štatistika 2 hodina týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

   Žiak má: Žiak:   

 Základné pojmy a 
vzťahy 

3 ekonomika 
manažment 

 pochopiť podstatu účtovníctva 

 objasniť základné pojmy 
a právnu úpravu účtovníctva 

 pochopil podstatu 
účtovníctva 

 objasnil základné pojmy 
a právnu úpravu 
účtovníctva 

frontálne skúšanie 

individuálne 
skúšanie 

písomné skúšanie 

ústne odpovede 

neštandardizovaný 

didaktický test 

 Majetok a jeho zdroje 
krytia 

 

4 

 

ekonomika 
manažment  

 

 

 pochopiť pojmy majetok 
a zdroje krytia 

 charakterizovať formy 
a zloženie majetku a zdroje 
krytia  

 pochopil pojmy majetok 
a zdroje krytia 

 charakterizoval formy 
a zloženie majetku 
a zdroje krytia 

frontálne skúšanie 

individuálne 
skúšanie 

písomné skúšanie 

ústne odpovede 

didaktický test  

 Súvaha  

 

5                  
 

 

ekonomika  pochopiť podstatu a účel 
súvahy a jej členenia  

 charakterizovať kolobeh 
majetku, hospodárske 
operácie a účtovné prípady 

 riešiť typické zmeny 
súvahových stavov 

 pochopil podstatu a účel 
súvahy a jej členenia  

 charakterizoval kolobeh 
majetku, hospodárske 
operácie a účtovné 
prípady 

 riešil typické zmeny 
súvahových stavov 

frontálne skúšanie 

individuálne 
skúšanie 

písomné skúšanie  

ústne odpovede 

didaktický test 
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 Sústava účtov 

 

9 ekonomika 

 

 pochopiť podstatu a funkciu 
účtu 

 poznať rôzne formy účtov 

 pochopiť vznik súvahových 
účtov 

 vedieť účtovať na súvahových 
účtoch 

 pochopiť výpočet obratov 
a zostatkov na súvahových 
účtoch 

 vedieť účtovať na 
výsledkových účtoch 

 pochopiť výpočet výsledku 
hospodárenia 

 pochopil podstatu 
a funkciu účtu 

 poznal rôzne formy účtov 

 pochopil vznik súvahových 
účtov 

 vedel účtovať na 
súvahových účtoch 

 pochopil výpočet obratov 
a zostatkov na 
súvahových účtoch 

 vedel účtovať na 
výsledkových účtoch 

 pochopil výpočet výsledku 
hospodárenia 

frontálne skúšanie 

individuálne 
skúšanie 

písomné skúšanie  

ústne odpovede 

didaktický test 

 

 Dokumentácia 
účtovných prípadov 

 

 

 

 

4 
 

 

ekonomika 

 

 

 

 

 

 

 pochopiť podstatu a význam 
účtovných dokladov, funkcie 
a druhy účtovných dokladov 

 vedieť rozčleniť účtovné 
doklady 

 spoznať náležitosti účtovných 
dokladov 

 pochopiť význam 
spracovania, obehu a úschovy 
účtovných dokladov 

 pochopil podstatu 
a význam účtovných 
dokladov, funkcie a druhy 
účtovných dokladov 

 vedel rozčleniť účtovné 
doklady 

 spoznal náležitosti 
účtovných dokladov 

 pochopil význam 
spracovania, obehu 
a úschovy účtovných 
dokladov 

frontálne skúšanie 

individuálne 
skúšanie 

písomné skúšanie  

ústne odpovede  

didaktický test 

 

 Účtovné zápisy 
a účtovné knihy 

 

4 ekonomika 

 

 pochopiť podstatu sústavných 
a časových účtovných zápisov 

 vedieť rozlíšiť syntetickú 
a analytickú evidenciu 

 vedieť opraviť chybné účtovné 
zápisy 

 pochopiť nevyhnutnosť 
kontroly správnosti účtovných 
zápisov 

 

 pochopil podstatu 
sústavných a časových 
účtovných zápisov 

 vedel rozlíšiť syntetickú 
a analytickú evidenciu 

 vedel opraviť chybné 
účtovné zápisy 

 pochopil nevyhnutnosť 
kontroly správnosti 
účtovných zápisov 

  

frontálne skúšanie 

individuálne 
skúšanie 

písomné skúšanie  

ústne odpovede  

didaktický test 
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 Základné účtovanie 
peňazí 

8 ekonomika  pochopiť podstatu účtovania 
peňazí v hotovosti, cenín 
a peňazí na ceste 

 pochopiť podstatu účtovania 
na bankových účtoch 
a krátkodobých bankových 
úveroch 

 pochopil podstatu 
účtovania peňazí 
v hotovosti, cenín a peňazí 
na ceste 

 pochopil podstatu 
účtovania na bankových 
účtoch a krátkodobých 
bankových úveroch 

frontálne skúšanie 

individuálne 
skúšanie 

písomné skúšanie 

ústne odpovede  

didaktický test 

 

 Zúčtovacie vzťahy 6 ekonomika  pochopiť podstatu účtovania 
pohľadávok a záväzkov  

 pochopiť význam vedenia 
analytickej evidencie 
pohľadávok a záväzkov 

 pochopil podstatu 
účtovania pohľadávok 
a záväzkov  

 pochopil význam vedenia 
analytickej evidencie 
pohľadávok a záväzkov 

frontálne skúšanie 

individuálne 
skúšanie 

písomné skúšanie 

ústne odpovede  

didaktický test 

 

 Účtovanie zásob 8 ekonomika  vedieť charakterizovať 
štruktúru zásob v účtovníctve 
a ich oceňovanie 

 pochopiť účtovanie obstarania 
a spotreby materiálu, tovaru 
a účtovanie inventarizačných 
rozdielov 

 vedel charakterizovať 
štruktúru zásob 
v účtovníctve a ich 
oceňovanie 

 pochopil účtovanie 
obstarania a spotreby 
materiálu, tovaru 
a účtovanie 
inventarizačných rozdielov 

frontálne skúšanie 

individuálne 
skúšanie 

písomné skúšanie 

ústne odpovede  

didaktický test 

 

 Dlhodobý majetok 6 ekonomika  vedieť charakterizovať 
oceňovanie dlhodobého 
majetku 

 pochopiť účtovanie 
obstarania, opotrebenia 
a odpisovania dlhodobého 
majetku  

 vedel charakterizovať 
oceňovanie dlhodobého 
majetku 

 pochopil účtovanie 
obstarania, opotrebenia 
a odpisovania dlhodobého 
majetku 

frontálne skúšanie 

individuálne 
skúšanie 

písomné skúšanie 

ústne odpovede  

didaktický test 

 

 Účtovanie nákladov, 
výnosov a výsledku 
hospodárenia 

 

9 ekonomika  pochopiť účtovanie nákladov 
a výnosov 

 vedieť zistiť a účtovať 
výsledok hospodárenia 

 pochopil účtovanie 
nákladov a výnosov 

 vedel zistiť a účtovať 
výsledok hospodárenia 

frontálne skúšanie 

individuálne 
skúšanie 

písomné skúšanie  

ústne odpovede  

didaktický test 
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Názov predmetu Účtovníctvo a štatistika2 

Časový rozsah výučby 2. ročník - 2 hodiny týždenne, spolu 60  hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov študijného odboru 6421 L spoločné stravovanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania.  
 
 
 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Základné pojmy a vzťahy 
Majetok a jeho zdroje krytia 
Súvaha 
Sústava účtov 
Dokumentácia účtovných prípadov 
Účtovné zápisy a účtovné knihy 
Základné účtovanie peňazí 
Zúčtovacie vzťahy 
Účtovanie zásob 
Dlhodobý majetok 
Účtovanie nákladov, výnosov 
a výsledku hospodárenia 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s počítačom 
 

Súvislý príklad z podvojného 
účtovníctva 
Jednoduché účtovníctvo 
Základy štatistiky 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s počítačom 

 

 

Učebné zdroje 

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

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 
knižnica, ... 

Základné pojmy 
a vzťahy 
Majetok a jeho zdroje 
krytia 
Súvaha 
Sústava účtov 
Dokumentácia 
účtovných prípadov 
Účtovné zápisy 
a účtovné knihy 
Základné účtovanie 
peňazí 
Zúčtovacie vzťahy 
Účtovanie zásob 
Dlhodobý majetok 
Účtovanie nákladov, 

Šlosár, R., Šlosárová, A.: 
Účtovníctvo pre 2. roč. OA - 
učebnica a pracovný zošit. 
Iura Edition Bratislava, 
2007 
Šlosár, R., Šlosárová, A.: 
Účtovníctvo pre 3. roč. OA - 
učebnica a pracovný zošit. 
Iura Edition Bratislava, 
2006 
Šlosár, R., Šlosárová, A.: 
Podvojné účtovníctvo pre 
podnikateľov. Iura Edition 
Bratislava, 2005 
Kudláč, V.: Účtovníctvo pre 
4. ročník SPoŠ. Proxima 

tabuľa 
meotar 
videotechnika 

učebnica 
pracovný zošit 
poradca pre 
podnikateľov 
odborné 
časopisy 
účtová osnova 
tlačivá 
 

Internet  
knižnica 
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výnosov a výsledku 
hospodárenia 

press Bratislava, 2003 
 

Súvislý príklad 
z podvojného 
účtovníctva 
Jednoduché 
účtovníctvo 
Základy štatistiky 

Šlosár, R., Šlosárová, A.: 
Účtovníctvo pre 2. roč. OA - 
učebnica a pracovný zošit. 
Iura Edition Bratislava, 
2007 
Šlosár, R. a kolektív: 
Účtovníctvo pre 4. roč. OA -  
učebnica a pracovný zošit. 
Jura Edition Bratislava, 
2004 
Zelenák, J., Skladanová, 
D.: Hospodárske výpočty 
a štatistika pre 3. roč. OA. 
SPN Bratislava, 2005 

tabuľa 
meotar 
videotechnika 

učebnica 
pracovný zošit 
poradca pre 
podnikateľov 
odborné 
časopisy 
účtová osnova 
tlačivá 
peňažný denník 
kniha 
pohľadávok 
a záväzkov 
pomocné knihy 

Internet  
knižnica 
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ROČNÍK: DRUHÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Účtovníctvo a štatistika 2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodi
ny 

Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

   Žiak má: Žiak:   

 Súvislý príklad 
z podvojného 
účtovníctva 

Riešenie súvislého 
príkladu z podvojného 
účtovníctva 

Vyplňovanie účtovných 
dokladov a ich 
spracovanie 

26 Ekonomika   

Účtovníctvo a štatistika 1. 
ročník 

Matematika 

Hospodárske výpočty 
 

 prehĺbiť vedomosti 
z podvojného účtovníctva 
získané v 1. ročníku 

 aplikovať získané 
teoretické vedomosti pri 
riešení súvislého príkladu 

 vypĺňať a správne 
používať účtovné doklady 

 poznať spracovanie 
účtovných dokladov 

 prehĺbil vedomosti 
z podvojného účtovníctva 
získané v 1. ročníku 

 aplikoval získané teoretické 
vedomosti pri riešení 
súvislého príkladu 

 vypĺňal a správne používal 
účtovné doklady 

 poznal spracovanie účtovných 
dokladov 

frontálne 
skúšanie 

individuálne 
skúšanie 

písomné 
skúšanie 

ústne 
odpovede 

písomné 
odpovede 

 Jednoduché 
účtovníctvo 

Podstata a zásady 
vedenia jednoduchého 
účtovníctva 

Účtovné knihy 
v jednoduchom 
účtovníctve 

Peňažný denník 

Kniha pohľadávok 
a záväzkov 

Pomocné účtovné 
knihy 

Účtovná uzávierka 
a účtovná závierka 

24 

 

Ekonomika   

Účtovníctvo a štatistika 1. 
ročník 

Matematika 

Hospodárske výpočty 

 

 pochopiť podstatu 
a zásady vedenia 
jednoduchého účtovníctva 

 poznať účtovné knihy 
v jednoduchom 
účtovníctve 

 vedieť účtovať 
o peňažnom hospodárení 

 riešiť príklady 
z jednoduchého 
účtovníctva 

 pochopiť evidenciu 
pohľadávok, záväzkov, 
dlhodobého majetku, 
zásob ... 

 pochopiť podstatu účtovnej 
uzávierky a závierky 

 pochopil podstatu a zásady 
vedenia jednoduchého 
účtovníctva 

 poznal účtovné knihy 
v jednoduchom účtovníctve 

 vedel účtovať o peňažnom 
hospodárení 

 riešil príklady z jednoduchého 
účtovníctva 

 pochopil evidenciu 
pohľadávok, záväzkov, 
dlhodobého majetku, zásob ... 

frontálne 
skúšanie 

individuálne 
skúšanie 

písomné 
skúšanie 

ústne 
odpovede 

písomné 
odpovede 
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 Základy štatistiky 

Základné pojmy 
v štatistike a etapy 
štatistickej práce 

Výpočet rôznych 
štatistických 
ukazovateľov 

Zverejňovanie 
štatistických 
ukazovateľov 
a využitie v praxi 

10 Ekonomika   

Účtovníctvo a štatistika 1. 
ročník 

Hospodárske výpočty 

Matematika 
 

 pochopiť základné 
štatistické pojmy 

 charakterizovať etapy 
štatistického skúmania 

 poznať výpočet 
štatistických ukazovateľov 

 vedieť zverejňovať 
informácie a využiť 
štatistické ukazovatele v 
praxi 

 pochopil základné štatistické 
pojmy 

 charakterizoval etapy 
štatistického skúmania 

 poznal výpočet štatistických 
ukazovateľov 

 vedel zverejňovať informácie 
a využil štatistické 
ukazovatele v praxi 

frontálne 
skúšanie 

individuálne 
skúšanie 

písomné 
skúšanie  

ústne 
odpovede  

písomné 
odpovede 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu (pre jednotlivcov, skupinu, 
pre ústne a písomné práce).  
Pri ústnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia: 

 Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú 

výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, celistvo, presne a úplne 
a chápe vzťahy medzi nimi. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne 
a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade 
a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. 
Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími 
nedostatkami. Je schopný samostatne študovať vhodné texty.  

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré 
požadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, v podstate 
celistvo, presne a úplne. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne 
a produktívne alebo s menšími podnetmi učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických 
a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika 
a tvorivosť. Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Kvalita 
výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Žiak je schopný samostatne alebo s menšou 
pomocou študovať vhodné texty. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných 
poznatkov, faktov, pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery. Požadované intelektuálne a motorické 
činnosti nevykonáva vždy presne. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za pomoci učiteľa korigovať. Osvojené 
vedomosti a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických a praktických úloh s chybami. Uplatňuje poznatky a hodnotí 
javy a zákonitosti podľa podnetov učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vždy tvorivé. V ústnom 
a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú 
častejšie nedostatky. Je schopný samostatne študovať podľa návodu učiteľa. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných 
vedomostí závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo 
pohotový a má väčšie nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických 
a praktických úloh sa vyskytujú závažné chyby. Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení javov je 
nesamostatný. V logickosti myslenia sa vyskytujú závažné chyby a myslenie je spravidla málo tvorivé. Jeho ústny 
a písomný prejav má spravidla závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky 
a chyby vie žiak za pomoci učiteľa opraviť. Pri samostatnom štúdiu má veľké nedostatky. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami celistvo, 
presne a úplne, má v nich závažné a značné nedostatky. Jeho schopnosť vykonávať požadované intelektuálne 
a praktické činnosti má veľmi podstatné nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení 
teoretických a praktických úloh sa vyskytujú veľmi závažné chyby. Pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí 
nevie svoje vedomosti uplatniť, a to ani na podnet učiteľa. Neprejavuje samostatnosť v myslení, vyskytujú sa 
u neho časté logické nedostatky. V ústnom a písomnom prejave má závažné nedostatky v správnosti, presnosti 
a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. Nevie samostatne študovať. 

 
Pri písomnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia:  

Predmetová komisia   pre odborné predmety schválila stupnicu hodnotenia pri písomnom skúšaní v závislosti od 
percenta úspešnosti nasledovne: 
 

percento známka 

100 - 85 výborný 

84,9 -70 chválitebný 

69,9- 50 dobrý 

49,9- 30 dostatočný 

29,9 -0 nedostatočný 



Školský vzdelávací program - 6421 L spoločné stravovanie, SOŠ Snina 
 

 

397 

 

 
 

Názov predmetu Technika prevádzky1 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov študijného odboru 6421 L spoločné stravovanie   

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP vyčlenil 2 hodiny. Jeho výučba je orientovaná do 1.  ročníka 
nadstavbového štúdia.  

Odborný predmet technika prevádzky v študijnom  odbore 6421 L spoločné stravovanie rozvíja, 
rozširuje a prehlbuje učivo v oblasti potravín a výživy, prípravy technologicky náročných jedál, vrátane 
národných, regionálnych a iných špecialít. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma 
a podtémy). Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko súvisia 
so zabezpečovaním výživy, zložením potravín a biochemickými procesmi, ktoré v nich prebiehajú. 
Učivo sa skladá z poznatkov o potravinách, ich príprave, zásadách správnej výživy a 
potravinovej hygieny. Pri výbere učiva sme pristupovali k jeho aplikácii v ďalších odborných 
predmetoch a s prihliadnutím na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj na 
proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov.  

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali 
na základe tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti a zručnosti  v oblasti bezpečnej 
a hygienickej práce  pri manipulácie s potravinami a príprave jednotlivých druhov jedál. Úlohou 
predmetu je oboznámiť žiakov so zásadami správnej životosprávy aby ju vedeli uplatniť vo vlastnej 
životospráve. Budeme žiakov viesť aj k hospodárnemu využívaniu potravín.  

Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný s odbornými vyučovacími predmetmi odborný 
výcvik, technológia, chémia a zdravoveda.    

Metódy, formy a prostriedky vyučovania techniky prevádzky majú stimulovať rozvoj poznávacích 
schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také 
stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť 
spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka 
k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu 
v rámci študijného odboru. Pri výučbe používame formu výkladu, riadeného rozhovoru, preferujeme 
prácu s učebnicami a počítačom. Odporúčajú sa aj rôzne odborné časopisy s gastro tematikou.  

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu technika 
prevádzky proporcionálne zastúpenie a prepojenie praktického a teoretického poznávania. Výchovné 
a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto 
predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie tvorivo riešiť problémy a spôsobilosti 
využívať informačné technológie.  Preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň 
prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem iného aj 
riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov, úloh 
komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci 
medzipredmetových vzťahov.   

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu technika prevádzky patria aj 
ukážky vybraných druhov potravín a pochutín, degustácia rôznych výrobkov. Mnohé potraviny a ich 
spracovanie sú zaznamenané na videu alebo CD nosičoch, preto využitie počítačov a internetu tiež 
prestavuje možnosti simulácie experimentov.  

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. 
Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú 
sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

Výučba bude prebiehať v bežnej triede. Žiaci absolvujú 1 dňovú exkurziu do vybraného gastro-
strediska.  
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Ciele vyučovacieho predmetu                             

Cieľom vyučovacieho predmetu technika prevádzky v nadstavbovom štúdiu v odbore 64214 spoločné 
stravovanie je poskytnúť žiakom  súbor vedomostí, zručností a kompetencií o správnej výžive, nových 
formách výroby a podávania jedál, racionalizácii práce v spoločnom stravovaní, medzinárodnej 
gastronómii a využití elektronickej techniky. Žiaci získajú poznatky z oblasti výživy, prípravy a odbytu 
jedál.  

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

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

Schopnosti riešiť problémy 

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

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní, 
 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli 

prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky 
neviedli k cieľu, 

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

 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ 

sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

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

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

 

 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Zásady správnej výživy Informačno-receptívna -  výklad 
 

Frontálna výučba 
 

Zavádzanie nových foriem výživy 
a podávania jedál 

Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
 

Frontálna výučba 
 

Organizácia činnosti na úseku 
výroby a odbytu 

Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
 

Frontálna výučba 
 

Racionalizácia práce v spoločnom 
stravovaní 

Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
 

Medzinárodná gastronómia Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
 

 

Využitie elektronickej techniky 
 
 

Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
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Učebné zdroje 

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

 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 
knižnica, ... 

Zásady správnej 
výživy 

Úradníčková J., Marenčáková J., 
Jurgová O.: Potraviny a výživa I. 
SPN. Bratislava 2007 
Jurgová O., Úradníčková J.: Náuka 
o potravinách. SPN. Bratislava 
2004 
Schaller, Forró, Kružiak: Potraviny 
a nápoje 1, 2. Bratislava 1987 
Šimončič, Kružiak: Výživa SPN. 
1992 
Červený K.: Vegetariánska 
kuchárkat  

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 
  
Videotechnika  

 
Obrazy 

Internet  
CD   

Zavádzanie nových 
foriem výroby 
a podávania jedál 

Úradníčková J., Marenčáková J., 
Jurgová O.: Potraviny a výživa I. 
SPN. Bratislava 2007 
Záhorský M.: Stolovanie 3t  
Kol.a -Zdravie a sila v potrave 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
 
Videotechnika  

Obrázkový 
materiál 

Gastro revue 
(odborný 
časopis ) 

Organizácia činnosti 
na úseku výroby a 
odbytu 

Úradníčková J., Marenčáková J., 
Jurgová O.: Potraviny a výživa I. 
SPN. Bratislava 2007 
Jurgová O., Úradníčková J.: Náuka 
o potravinách. SPN. Bratislava 
2004 

 Hudek E.: technológia 1, 2, 3.  
Orieška J.: služby cestovného 
ruchu  

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
  

Vzorky surovín 
Normy 

internet  

Racionalizácia práce 
v spoločnom 
stravovaní 

Úradníčková J., Marenčáková J., 
Jurgová O.: Potraviny a výživa I. 
SPN. Bratislava 2007 
Jurgová O., Úradníčková J.: Náuka 
o potravinách. SPN. Bratislava 
2004 
Hudek E.: technológia 1, 2, 3. Expol 
Pedagogika 2005, 2006, 2007 
Odborné časopisy: Gastro, Horeca, 
Apetít  

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
  

Vzorky 
 Kuchárska 
literatúra  
 

Internet 

Medzinárodná 
gastronómia 
 
Využitie elektronickej 
techniky 

Úradníčková J., Marenčáková J., 
Jurgová O.: Potraviny a výživa I. 
SPN. Bratislava 2007 
Šimončič, Kružiak: Výživa SPN. 
1992 
. 

 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

Kuchárska 
literatúra  

Internet 
Gastro 
revue/časopis/ 
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ROČNÍK: PRVÝ,   Nadstavbové štúdium   
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  TECHNIKA  PREVÁDZKY 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Zásady správnej výživy 14   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Výživa a zásady stravovania 2 Chémia 

Zdravoveda 

Odborný výcvik 

Technológia 

 

 

 Rozlišovať 
a charakterizovať zásady 
stravovania 

 Vysvetliť význam výživy 

 Bez problémov 
charakterizoval zásady 
stravovania 

 Vysvetlil význam výživy 
 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Inovácia v gastronómii 
a racionálna výživa 

2  Vysvetliť racionálnu výživu 
 

 Vysvetliť inováciu v 
gastronómii  

 

 Popísal  racionálnu výživu 
 Správne vysvetlil inováciu 

v gastronómii  

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

 

Vegetariánstvo a makrobiotika 2 
 Opísať vegetariánsku 

výživu 
 Vysvetliť podstatu 

makrobiotiky 

 Popísal spôsob 
vegetariánskej výživy 

 Zvládol  podstatu 
makrobiotiky 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

Zostavovanie jedálnych lístkov 
a účelové stravovanie 

2 
 Vysvetliť zostavovanie 

jedálnych lístkov 
 Vysvetliť účelové 

stravovanie  
 
 

 Vysvetlil  zostavovanie 
jedálneho lístka 

 
Zvládol účelové stravovanie  

Ústne  skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

Reštauračné a diétne 
stravovanie 

2  Opísať reštauračné 
a diétne stravovanie 

 Vysvetlil reštauračné 
a diétne stravovanie 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Nízkoenergetické pokrmy 2  Vysvetliť pojem 
nízkoenergetické pokrmy 

 Vysvetlil pojem Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Nesprávne stravovanie 
a bežné ochorenia 

2 
 Opísať nesprávne 

stravovanie a jeho 
následky 

 Opísal  spôsoby 
nesprávnej výživy 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 
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ZAVADZANIE NOVÝCH 
FORIEM VÝROBY 
A PODÁVANIA JEDÁL 

14  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Nové gastronomické poznatky 
a technika 

2 

 

 

 

Chémia 

Zdravoveda 

Odborný výcvik 

 Vysvetliť súvislosť 
gastronómia a technika 

 

 Vysvetlil správne vzťah 
 gastronómia a technika  

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

Príprava jedál a nároky na ich 
prípravu 

Zvyšovanie kvality podávaných 
jedál a zlepšovanie prostredia 
pre hostí 

 

4 

 Vysvetliť pojem kvalita 
jedál  

 Opísať nároky na prípravu 
jedál 

 Vysvetlil správne pojem 
kvalita jedál 

 Správne opísal nároky na 
prípravu jedál 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

Receptúry a postavenie 
špecialít vo verejnom 
stravovaní 

4   Zvládnuť receptúry 

 Zvládnuť prípravu špecialít 

 Zvládol receptúry 

 Zvládol prípravu špecialít 

Ústne skúšanie 

 

 

Ústna odpoveď 

 

 

Rýchle stravovanie 4  Vysvetliť podstatu rýchleho 
stravovania 

 Zvládol podstatu  rýchleho 
stravovania 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

 

ORGANIZÁCIA ČINNOSTI 
NA ÚSEKU VÝROBY A 
ODBYTU 

12  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Príprava pokrmov na rošte, 
ražni, grilovacích doskách a  
v konvektomatoch 

Studené múčniky, studená 
kuchyňa 

 

6 
 

Chémia 

Odborný výcvik 

Zdravoveda 

Technológia 

 Vysvetliť prípravu  jedál 
uvedeným spôsobom  

 Opísať prípravu studených 
múčnikov 

 Charakterizovať výrobky 
studenej kuchyne 

 Vysvetlil  

 Uviedol prípravu 
studených múčnikov 

 Charakterizoval výrobky 
studenej kuchyne 

 
 
 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď  

Písomná odpoveď 

 

Teplé múčniky 

Miešané nápoje 

6 
 Charakterizovať teplé 

múčniky 
 Charakterizovať miešané 

nápoje 

 Charakterizoval teplé 
múčniky 

 Charakterizoval miešané 
nápoje 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústna odpoveď  

 

Racionalizácia práce 
v spoločnom stravovaní 

8  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 
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Výrobné a odbytové strediská 

Ubytovacie strediská 

Dispozičné riešenie závodov 
spoločného stravovania 

4 
 
Chémia 
 
Odborný výcvik 
 
Zdravoveda 
 
Technológia 

 Poznať jednotlivé druhy 
odbytových stredísk 

 Poznať druhy ubytovacích 
stredísk 

 Ovládať dispozičné 
riešenie závodov sp. 
stravovania 

 Vedel rozlíšiť jednotlivé 
druhy odbytových stredísk 

 Poznal ubytovacie 
strediská 

 Zvládol dispozičné 
riešenie závodov sp. st. 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústna odpoveď  

 

Bezpečnosť pri práci  
a pracovné podmienky 
zamestnancov 

4 
 Zvládnuť bezpečnosť pri 

práci  
 Charakterizovať pracovne 

podmienky zamestnancov 
 
 
 
 
 

 Zvládol  bezpečnosť pri 
práci 

 Charakterizoval pracovné 
podmienky zamestnancov 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústna odpoveď  

 

 
 
 
 
MEDZINÁRODNÁ 
GASTRONÓMIA 

 

 

12 

 
 
 
 
 
Žiak má: 

 
 
 
Žiak: 

  

Vybrané jedlá a zvyklosti 3 Chémia 

 

Zdravoveda  

 

Odborný výcvik 

 
Technológia 

 

 

 

 Uviesť vybrané jedlá 
a krajové zvyklosti  Uviedol  vybrané jedlá 

a krajové zvyklosti 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústna odpoveď  

 

 

Vybrané nápoje 3 
 Uviesť vybrané nápoje  Uviedol vybrané nápoje 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď  

Písomná odpoveď 

Česká, moravská, francúzska, 

Nemecká kuchyňa  

3  Zvládnuť  charakteristiku 
jednotlivých kuchýň 

 Zvládol  charakteristiku 
jednotlivých kuchýň 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Ázijská a americká kuchyňa 3  Vedieť charakteristiku 
kuchýň 

 Vedel  charakteristiku 
kuchýň 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

VYUŽTIE ELEKTRONICKEJ 
TECHNIKY 

6      

Práca s registračnou 
pokladnicou, PC, telefónnym 
automatom, faxom 

6   Zvládnuť obsluhu techniky  Zvládol obsluhu techniky Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
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Názov predmetu Technika prevádzky1,2 

Časový rozsah výučby 1. roč.- 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyuč. hodín 
2. roč.- 2 hodiny týždenne, spolu 60 vyuč. hodín 

Ročník  prvý a druhý 

Kód a názov študijného odboru 6421 L spoločné stravovanie   

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP vyčlenil 4 hodiny. Jeho výučba je orientovaná do 1. a 2. ročníka 
nadstavbového štúdia.  

Odborný predmet technika prevádzky v študijnom odbore 6421 L spoločné stravovanie rozvíja, 
rozširuje a prehlbuje učivo v oblasti potravín a výživy, prípravy technologicky náročných jedál, vrátane 
národných, regionálnych a iných špecialít. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma 
a podtémy). Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko súvisia 
so zabezpečovaním výživy, zložením potravín a biochemickými procesmi, ktoré v nich prebiehajú. 
Učivo sa skladá z poznatkov o potravinách, ich príprave, zásadách správnej výživy a 
potravinovej hygieny. Pri výbere učiva sme pristupovali k jeho aplikácii v ďalších odborných 
predmetoch a s prihliadnutím na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj na 
proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov.  

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali 
na základe tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti a zručnosti  v oblasti bezpečnej 
a hygienickej práce pri manipulácii s potravinami a príprave jednotlivých druhov jedál. Úlohou 
predmetu je oboznámiť žiakov so zásadami správnej životosprávy aby ju vedeli uplatniť vo vlastnej 
životospráve. Budeme žiakov viesť aj k hospodárnemu využívaniu potravín.  

Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný s odbornými vyučovacími predmetmi odborný 
výcvik, technológia, chémia, hotelové služby a regionálna gastronómia.    

Metódy, formy a prostriedky vyučovania techniky prevádzky majú stimulovať rozvoj poznávacích 
schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také 
stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť 
spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka 
k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu 
v rámci študijného odboru. Pri výučbe používame formu výkladu, riadeného rozhovoru, preferujeme 
prácu s učebnicami a počítačom. Odporúčajú sa aj rôzne odborné časopisy s gastro tematikou.  

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu technika 
prevádzky proporcionálne zastúpenie a prepojenie praktického a teoretického poznávania. Výchovné 
a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto 
predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie tvorivo riešiť problémy a spôsobilosti 
využívať informačné technológie. Preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň 
prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem iného aj 
riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov, úloh 
komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci 
medzipredmetových vzťahov.   

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu technika prevádzky patria aj 
ukážky vybraných druhov potravín a pochutín, degustácia rôznych výrobkov. Mnohé potraviny a ich 
spracovanie sú zaznamenané na videu alebo CD nosičoch, preto využitie počítačov a internetu tiež 
prestavuje možnosti simulácie experimentov.  

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. 
Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú 
sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

Výučba bude prebiehať v bežnej triede. Žiaci absolvujú 1 dňovú exkurziu do vybraného gastro-
strediska.  
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Ciele vyučovacieho predmetu                             

Cieľom vyučovacieho predmetu technika prevádzky v nadstavbovom štúdiu v odbore 64214 spoločné 
stravovanie je poskytnúť žiakom  súbor vedomostí, zručností a kompetencií o správnej výžive, nových 
formách výroby a podávania jedál, racionalizácii práce v spoločnom stravovaní, medzinárodnej 
gastronómii a využití elektronickej techniky. Žiaci získajú poznatky z oblasti výživy, prípravy a odbytu 
jedál.  

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

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

Schopnosti riešiť problémy 

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

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní, 
 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli 

prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky 
neviedli k cieľu, 

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

 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ 

sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

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

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

 
Kritériá hodnotenia: 

 
1. Ústny prejav 

 
- Systematická príprava  na vyučovanie 
- Žiak by mal mať minimálne jednu ústnu odpoveď za štvrťrok 
- Ústne skúšanie jednotlivca- vyučujúci žiakov vyvolá k ústnej odpovedi 
 

      2. Hodnotenie aktivít 
- Aktivity na hodine - pod aktivitou sa rozumejú krátke ústne odpovede žiakov na otázky 

učiteľa počas vyučovacej hodiny  
- Samostatná aktivita- vypracovanie referátu na báze dobrovoľnosti /ústna prezentácia/ 
 

      3. Projektové práce na dobrovoľnej báze 
- Presné dodržiavanie stanovených kritérií, ktoré učiteľ presne klasifikuje 
- Dodržiavanie stanovenej triedy 
- Ústne odprezentovanie projektu 
- Dodržanie termínu 
 

      4. Písomné práce 
- Písomné tematické testovanie vedomostí po jednotlivých tematických celkoch žiaci napíšu 

test/ termín učiteľ vopred oznámi /otázky testov budú mať bodové hodnoty/ 
- Výsledky testov sa budú hodnotiť počtom získaných bodov za správne odpovede 
- Písomné testovanie systematickej prípravy na vyučovanie/krátke písomné testy 10 min/ 
 
     Celková klasifikácia: 
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      Stupňom 1 - výborný sa žiak klasifikuje, ak je tvorivý, flexibilný otvorený zmenám 
      Stupňom 2 -chválitebný sa žiak klasifikuje, ak spĺňa kritériá ale je menej samostatný 
      Stupňom 3 - dobrý sa žiak klasifikuje, ak realizuje úlohy priemerne, chýba mu iniciatíva 
      Stupňom 4 - dostatočný sa žiak klasifikuje, ak minimálne identifikuje základné procesy 

      Stupňom 5 - nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak nejaví žiadny záujem 
Kľúčové kompetencie 
Vzdelávanie v ŠVP v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania na danom stupni vzdelania smeruje 
k tomu, aby žiaci vytvorili zodpovedajúce schopnosti a študijné predpoklady. 
Kľúčové kompetencie chápeme ako kombináciu vedomostí, zručností, postojov, hodnotovej orientácie 
a ďalších charakteristík osobnosti, ktoré každý človek potrebuje na svoje osobné uspokojenie a rozvoj, 
aktívne občianstvo, spoločenské a sociálne začlenenie, k tomu, aby mohol primerane konať v rôznych 
pracovných a životných situáciách počas svojho celého života. 
V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie ŠVP 
vymedzil nasledovné kľúčové kompetencie: 

- Spôsobilosť konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 

- Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, 

komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku 

- Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 

Odborné kompetencie: 

- Požadované vedomosti 

- Požadované zručnosti 

- Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 

 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Zásady správnej výživy 
Zavádzanie nových foriem výživy 
a podávania jedál 
Organizácia činnosti na úseku 
výroby a odbytu 
Racionalizácia práce v spoločnom 
stravovaní 
Medzinárodná gastronómia 
Využitie elektronickej techniky 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 
 

Zabezpečenie rozličných 
slávnostných príležitosti 
a gastronomických akcií 
Slávnostná úprava jedál pre 
spoločensko-gastronomické akcie 
Doplnkové služby 
Propagácia 
Ochrana spotrebiteľa  
Bezpečnosť a hygiena práce 
Pracovný kolektív 
Právna úprava podnikania  
Vnútropodnikové písomnosti 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 
 

 

Učebné zdroje 

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

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 
knižnica, ... 

Zásady správnej 
výživy 
Zavádzanie nových 
foriem výroby 
a podávania jedál 
Organizácia činnosti 
na úseku výroby 
a odbytu 
Racionalizácia práce 
v spoločnom 
stravovaní 
Medzinárodná 
gastronómia 
Využitie elektronickej 
techniky 

Úradníčková, J., 
Marenčáková, J., Jurgová, 
O.: Potraviny a výživa I. 
SPN Bratislava, 2007 
Jurgová, O., Úradníčková, 
J.: Náuka o potravinách. 
SPN Bratislava, 2004 
Schaller, Forró, Kružiak: 
Potraviny a nápoje 1, 2. 
Bratislava, 1987 
Šimončič, Kružiak: Výživa. 
SPN. 1992 
Červený K.: Vegetariánska 
kuchárka.  
Hudek, E.: Technológia 1, 
2, 3. Expol Pedagogika 
2005, 2006, 2007 
Odborné časopisy: Gastro, 
Horeca, Apetít. 
Orieška J.: služby 
cestovného ruchu 

dataprojektor  
PC 
tabuľa 
videotechnika  

obrazy 
obrázkový 
materiál 
vzorky surovín 
normy 
kuchárska 
literatúra 

Internet  
CD 
Gastro revue 
(odborný 
časopis )   

Zabezpečenie 
rozličných 
slávnostných 
príležitosti 
a gastronomických 
akcií 
Slávnostná úprava 
jedál pre 
spoločensko-
gastronomické akcie 
Doplnkové služby 
Propagácia 
Ochrana spotrebiteľa  
Bezpečnosť 
a hygiena práce 
Pracovný kolektív 
Právna úprava 
podnikania  
Vnútropodnikové 
písomnosti 

Novácka, Ľ., Kučera, P., 
Trefil, P.: Hotelový 
a gastronomický 
manažment. SPN 
Bratislava, 1999 
Kačáni, V., Hauser, J., 
Smetanova, Z., Križanová, 
M.: Psychológia práce 
a trhu. SPN Bratislava, 
2008 
 

dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
tabuľa 
 

obrazy 
obrázkový 
materiál 
vzorky surovín 
normy 
kuchárska 
literatúra 

Internet 
Gastro revue 
(odborný 
časopis )    
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ROČNÍK: PRVÝ   
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  TECHNIKA  PREVÁDZKY 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

ZÁSADY SPRÁVNEJ 
VÝŽIVY 

14  
Žiak má: Žiak: 

  

Výživa a zásady 
stravovania 

2 Chémia 

Odborný výcvik 

Technológia 

 

 

 rozlišovať 
a charakterizovať 
zásady stravovania 

 vysvetliť význam výživy 

 bez problémov 
charakterizoval zásady 
stravovania 

 vysvetlil význam výživy 

ústne skúšanie ústna odpoveď 

Inovácia v gastronómii 
a racionálna výživa 

2  vysvetliť racionálnu 
výživu 

 
 vysvetliť inováciu v 

gastronómii  

 popísal  racionálnu 
výživu 

 správne vysvetlil 
inováciu v gastronómii  

ústne frontálne 
skúšanie 

 

ústna odpoveď 

 

 

Vegetariánstvo a 
makrobiotika 

2 
 opísať vegetariánsku 

výživu 
 vysvetliť podstatu 

makrobiotiky 

 popísal spôsob 
vegetariánskej výživy 

 zvládol  podstatu 
makrobiotiky 

ústne frontálne 
skúšanie 

 

ústna odpoveď 

 

Zostavovanie jedálnych 
lístkov a účelové 
stravovanie 

2 
 vysvetliť zostavovanie 

jedálnych lístkov 
 vysvetliť účelové 

stravovanie  
 

 vysvetlil  zostavovanie 
jedálneho lístka 

 zvládol účelové 
stravovanie 

ústne  skúšanie 

 

ústna odpoveď 

 

Reštauračné a diétne 
stravovanie 

2  opísať reštauračné 
a diétne stravovanie 

 vysvetlil reštauračné 
a diétne stravovanie 

ústne skúšanie ústna odpoveď 

Nízkoenergetické pokrmy 2  vysvetliť pojem 
nízkoenergetické 
pokrmy 

 vysvetlil pojem 
nízkoenergetické 
pokrmy 

ústne skúšanie ústna odpoveď 

Nesprávne stravovanie 
a bežné ochorenia 

2  opísať nesprávne 
stravovanie a jeho 
následky 

 opísal  spôsoby 
nesprávnej výživy 

ústne skúšanie ústna odpoveď 

ZAVADZANIE NOVÝCH 
FORIEM VÝROBY 
A PODÁVANIA JEDÁL 

14  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 
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Nové gastronomické 
poznatky a technika 

2 

 

Chémia 

Odborný výcvik 

 vysvetliť súvislosť 
gastronómia a technika 

 vysvetlil správne vzťah 
       gastronómia a technika  

frontálne ústne 
skúšanie 

ústna odpoveď 

 

Príprava jedál a nároky na 
ich prípravu 

Zvyšovanie kvality 
podávaných jedál 
a zlepšovanie prostredia 
pre hostí 

4  vysvetliť pojem kvalita 
jedál  

 opísať nároky na 
prípravu jedál 

 vysvetlil správne pojem 
kvalita jedál 

 správne opísal nároky 
na prípravu jedál 

ústne skúšanie 

písomné 
skúšanie 

 

ústna odpoveď 

 

Receptúry a postavenie 
špecialít vo verejnom 
stravovaní 

4   zvládnuť receptúry 

 zvládnuť prípravu 
špecialít 

 zvládol receptúry 

 zvládol prípravu 
špecialít 

ústne skúšanie 

 

 

ústna odpoveď 

 

 

Rýchle stravovanie 4  vysvetliť podstatu 
rýchleho stravovania 

 zvládol podstatu  
rýchleho stravovania 

ústne skúšanie ústna odpoveď 

 

ORGANIZÁCIA ČINNOSTI 
NA ÚSEKU VÝROBY A 
ODBYTU 

12  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Príprava pokrmov na rošte, 
ražni, grilovacích doskách 
a  v konvektomatoch 

Studené múčniky, studená 
kuchyňa 

6 
 
Chémia 

Odborný výcvik 

Technológia 

 vysvetliť prípravu  jedál 
uvedeným spôsobom  

 opísať prípravu 
studených múčnikov 

 charakterizovať výrobky 
studenej kuchyne 

 vysvetlil prípravu  jedál 
uvedeným spôsobom 

 uviedol prípravu 
studených múčnikov 

 charakterizoval výrobky 
studenej kuchyne 

ústne frontálne 
skúšanie 

písomné 
skúšanie 

 

ústna odpoveď  

písomná 
odpoveď 

 

Teplé múčniky 

Miešané nápoje 

6 
 charakterizovať teplé 

múčniky 
 charakterizovať 

miešané nápoje 

 charakterizoval teplé 
múčniky 

 charakterizoval 
miešané nápoje 

ústne frontálne 
skúšanie 

 

ústna odpoveď  

 

RACIONALIZÁCIA 
PRÁCE V SPOLOČNOM 
STRAVOVANÍ 

8  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Výrobné a odbytové 
strediská 

Ubytovacie strediská 

Dispozičné riešenie 

4 
 
Chémia 
 
Odborný výcvik 
 
Technológia 

 poznať jednotlivé druhy 
odbytových stredísk 

 poznať druhy 
ubytovacích stredísk 

 ovládať dispozičné 
riešenie závodov sp. 

 vedel rozlíšiť jednotlivé 
druhy odbytových 
stredísk 

 poznal ubytovacie 
strediská 

 zvládol dispozičné 

ústne frontálne 
skúšanie 

 

ústna odpoveď  
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závodov spoločného 
stravovania 

stravovania riešenie závodov sp. st. 

Bezpečnosť pri práci  
a pracovné podmienky 
zamestnancov 

4 
 zvládnuť bezpečnosť 

pri práci  
 charakterizovať 

pracovne podmienky 
zamestnancov 

 zvládol  bezpečnosť pri 
práci 

 charakterizoval 
pracovné podmienky 
zamestnancov 

ústne frontálne 
skúšanie 

 

ústna odpoveď  

 

 
MEDZINÁRODNÁ 
GASTRONÓMIA 

12 
 

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Vybrané jedlá a zvyklosti 3 Chémia 
 
Odborný výcvik 
 
Technológia 

 

 

 

 uviesť vybrané jedlá 
a krajové zvyklosti 

 uviedol  vybrané jedlá 
a krajové zvyklosti 

ústne frontálne 
skúšanie 

ústna odpoveď  

Vybrané nápoje 3 
 uviesť vybrané nápoje  uviedol vybrané nápoje 

ústne frontálne 
skúšanie 

písomné 
skúšanie 

ústna odpoveď  

písomná 
odpoveď 

Česká, moravská, 
francúzska, 

Nemecká kuchyňa  

3  zvládnuť  
charakteristiku 
jednotlivých kuchýň 

 zvládol  charakteristiku 
jednotlivých kuchýň 

ústne skúšanie ústna odpoveď 

Ázijská a americká 
kuchyňa 

3  vedieť charakteristiku 
kuchýň 

 vedel  charakteristiku 
kuchýň 

ústne frontálne 
skúšanie 

ústna odpoveď 

VYUŽITIE 
ELEKTRONICKEJ 
TECHNIKY 

6 

 

Žiak má: 
                                       
Žiak: 

  

Práca s registračnou 
pokladnicou, PC, 
telefónnym automatom, 
faxom 

6   zvládnuť obsluhu 
techniky 

 zvládol obsluhu 
techniky 

ústne skúšanie ústna odpoveď 
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ROČNÍK: DRUHÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  TECHNIKA  PREVÁDZKY 2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

ZABEZPEČENIE 
ROZLIČNÝCH 
SLÁVNOSTNÝCH 
PRÍLEŽITOSTÍ 
A GASTRONOMICKÝCH 
AKCIÍ 

6 

  
 
Žiak má: 

 
 
Žiak: 

  

Účel a význam              

Gala večera               

Banket                   

Recepcia                       

Raut                           

Koktail party                  

Čaša vína                                        

 Hotelové služby 

Odborný výcvik 

Technológia 

 

 

 rozlišovať 
a charakterizovať účel 
a význam rozličných 
slávnostných príležitosti 
a gastronomických akcií 

 rozlišoval 
a charakterizoval účel 
a význam rozličných 
slávnostných príležitosti 
a gastronomických akcií 

ústne skúšanie ústna odpoveď 

SLÁVNOSTNÁ ÚPRAVA 
JEDÁL PRE 
SPOLOĆENSKO-
GASTRONOMICKÉ 
AKCIE 

6 

 
 
 
Žiak má: 

 
 
Žiak: 

  

Slávnostná úprava mís 

Estetický vzhľad  

Chuťové a vôňové 
požiadavky  

Podávanie a expedícia 

Studené výrobky, 
chuťovky, teplé jedlá na 
vidličku 

 Odborný výcvik 

Technika prevádzky 1. roč. 

 vysvetliť význam 
slávnostnej úpravy jedál 
pre spoločensko-
gastronomické akcie, 
harmonické zladenie 

 vysvetlil význam 
slávnostnej úpravy jedál 
pre spoločensko-
gastronomické akcie, 
harmonické zladenie 

     

frontálne ústne 
skúšanie 

ústna odpoveď 

 

DOPLNKOVÉ SLUŽBY 5  Žiak má: Žiak:   
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Doplnkové služby 
v stravovaní 

Doplnkové služby 
v ubytovaní 

Doplnkové služby 
v spoločensko-zábavných 
strediskách 

 
 
Hotelové služby 

Odborný výcvik 

Technológia 

 vysvetliť 
a charakterizovať 
využívanie doplnkových 
služieb v stravovacích 
a ubytovacích 
zariadeniach 

 

 vysvetlil 
a charakterizoval 
využívanie doplnkových 
služieb v stravovacích 
a ubytovacích 
zariadeniach 

ústne frontálne 
skúšanie 

písomné 
skúšanie 

 

ústna odpoveď  

písomná 
odpoveď 

 

PROPAGÁCIA 5  Žiak má: Žiak:   

Význam a úlohy 
propagácie 

Zásady propagácie 
v spoločnom stravovaní 

Propagačné prostriedky 

 
 
Marketing 
 
Odborný výcvik 
 
 

 poukázať a zdôrazniť 
pojem, význam a úlohy 
propagácie, zásady 
a propagačné 
prostriedky 
v spoločnom stravovaní 

 poukázal a zdôraznil 
pojem, význam a úlohy 
propagácie, zásady 
a propagačné 
prostriedky 
v spoločnom stravovaní 

ústne frontálne 
skúšanie 

 

ústna odpoveď  

 

OCHRANA 
SPOTREBITEĽA 

      8  
 
Žiak má: 
 

Žiak: 

  

Občiansky zákonník 

Reklamačný poriadok 

Slovenská obchodná 
inšpekcia 

Slovenské technické normy 

Platné legislatívne zákony 

 
 
Odborný výcvik 
 
Ekonomika 
 
Právna náuka 

 

 

 
 poukázať na občiansky 

zákonník, reklamačný 
poriadok a aktívnu 
účasť spotrebiteľov na 
riadení prevádzok 

 poukázal na občiansky 
zákonník, reklamačný 
poriadok a aktívnu 
účasť spotrebiteľov na 
riadení prevádzok 

ústne frontálne 
skúšanie 

ústna odpoveď  

BEZPEČNOSŤ 
A HYGIENA PRÁCE 

10 

 
Žiak má: Žiak:   

Význam práce pre 
osobnosť človeka 
a spoločnosť 

Charakter práce 
v obchodnej prevádzke 

Pracovný proces a výkon 

Únava a pocit únavy 

 
 
Odborný výcvik 
 
 

 
 naučiť sa hlavné 

zásady bezpečnosti 
a hygieny práce 
a protipožiarnej ochrany 
v prevádzkových 
jednotkách 

 naučil sa hlavné zásady 
bezpečnosti a hygieny 
práce a protipožiarnej 
ochrany 
v prevádzkových 
jednotkách 

ústne frontálne 
skúšanie 

ústna odpoveď 
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Fyzikálne podmienky 
pracovného prostredia 

Protipožiarna ochrane 

PRACOVNÝ KOLEKTÍV 8 
 

Žiak má: Žiak:   

Morálne pravidlá správania 
sa členov pracovného 
kolektívu 

Osobnosť riadiaceho 
pracovníka 

Spoločenské vystupovanie 

Motivácia a hodnotenie 
pracovníkov 

Medziľudské vzťahy 

 Občianska náuka 

Hotelové služby 

Právna náuka 

 pochopiť pravidlá 
správania sa členov 
pracovného kolektívu,  

 naučiť sa spôsob práce 
v kolektíve, 
spoločenské 
vystupovanie 

 pochopiť medziľudské 
vzťahy 

 pochopil pravidlá 
správania sa členov 
pracovného kolektívu,  

 naučil sa spôsob práce 
v kolektíve, 
spoločenské 
vystupovanie 

 pochopil medziľudské 
vzťahy 

ústne skúšanie ústne odpovede 

PRÁVNA ÚPRAVA 
PODNIKANIA 

6 
 

Žiak má: Žiak: 
  

Hygienické požiadavky na 
zriaďovanie a prevádzku 
zariadení spoločného 
stravovania 

STN – záväzné pre 
subjekty podnikajúce 
v pohostinskej činnosti 

 Právna náuka 

Ekonomika 

Hotelové služby 

 ovládať hygienické 
požiadavky na 
zriaďovanie 
a prevádzku zariadení 
spoločného stravovania 

 pochopiť STN záväzné 
pre subjekty 
podnikajúce 
v pohostinskej činnosti 

 ovládal hygienické 
požiadavky na 
zriaďovanie 
a prevádzku zariadení 
spoločného stravovania 

 pochopil STN záväzné 
pre subjekty 
podnikajúce 
v pohostinskej činnosti 

písomné 
skúšanie 

písomné 
odpovede 

VNÚTROPODNIKOVÉ 
PÍSOMNOSTI 

6 
 

Žiak má: Žiak: 
  

Vnútropodnikové 
písomnosti 
komunikačného, 
dokumentačného 
a evidenčného charakteru 

 

Hotelové služby 

Účtovníctvo a štatistika 

 

 naučiť sa správne viesť 
vnútropodnikovú 
evidenciu 

 naučil sa správne viesť 
vnútropodnikovú 
evidenciu 

ústne skúšanie ústna odpoveď 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu (pre jednotlivcov, skupinu, 
pre ústne a písomné práce).  
Pri ústnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia: 

 Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú 

výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, celistvo, presne a úplne 
a chápe vzťahy medzi nimi. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne 
a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade 
a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. 
Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími 
nedostatkami. Je schopný samostatne študovať vhodné texty.  

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré 
požadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, v podstate 
celistvo, presne a úplne. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne 
a produktívne alebo s menšími podnetmi učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických 
a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika 
a tvorivosť. Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Kvalita 
výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Žiak je schopný samostatne alebo s menšou 
pomocou študovať vhodné texty. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných 
poznatkov, faktov, pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery. Požadované intelektuálne a motorické 
činnosti nevykonáva vždy presne. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za pomoci učiteľa korigovať. Osvojené 
vedomosti a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických a praktických úloh s chybami. Uplatňuje poznatky a hodnotí 
javy a zákonitosti podľa podnetov učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vždy tvorivé. V ústnom 
a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú 
častejšie nedostatky. Je schopný samostatne študovať podľa návodu učiteľa. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných 
vedomostí závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo 
pohotový a má väčšie nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických 
a praktických úloh sa vyskytujú závažné chyby. Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení javov je 
nesamostatný. V logickosti myslenia sa vyskytujú závažné chyby a myslenie je spravidla málo tvorivé. Jeho ústny 
a písomný prejav má spravidla závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky 
a chyby vie žiak za pomoci učiteľa opraviť. Pri samostatnom štúdiu má veľké nedostatky. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami celistvo, 
presne a úplne, má v nich závažné a značné nedostatky. Jeho schopnosť vykonávať požadované intelektuálne 
a praktické činnosti má veľmi podstatné nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení 
teoretických a praktických úloh sa vyskytujú veľmi závažné chyby. Pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí 
nevie svoje vedomosti uplatniť, a to ani na podnet učiteľa. Neprejavuje samostatnosť v myslení, vyskytujú sa 
u neho časté logické nedostatky. V ústnom a písomnom prejave má závažné nedostatky v správnosti, presnosti 
a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. Nevie samostatne študovať. 

 
Pri písomnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia:  

Predmetová komisia   pre odborné predmety schválila stupnicu hodnotenia pri písomnom skúšaní v závislosti od 
percenta úspešnosti nasledovne: 
 

percento známka 

100 - 85 výborný 

84,9 -70 chválitebný 

69,9- 50 dobrý 

49,9- 30 dostatočný 

29,9 -0 nedostatočný 
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Názov predmetu Manažment v spoločnom 
stravovaní1 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov učebného odboru 6421 L  spoločné stravovanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

 
 V tomto vyučovacom predmete sa žiaci oboznámia so základnými vlastnosťami, ktoré 
charakterizujú dobrého manažéra, s najmodernejšími metódami manažérskej práce, s činiteľmi, 
ktoré vplývajú na úspešnosť manažérskej práce a preto aj na úspešnosť samotného podnikania, so 
zásadami práce s jednotlivcami a skupinami ľudí, s postupmi pri manažérskom plánovaní, 
s efektívnymi metódami hodnotenia zamestnancov najmä pomocou prieskumu povahovej 
charakteristiky, a so spôsobmi a možnosťami motivácie ľudí v záujme optimalizácie ich pracovných 
výkonov. Učiteľ väčšinu času venuje objasňovaniu manažérskej praxe na konkrétnych príkladoch, 
predpokladá sa aj prizvanie úspešných manažérov alebo podnikateľov, ktorí podrobne vysvetlia 
podstatu a spôsoby použitia hodnotiaceho systému pracovníka pomocou schémy, ktorá s veľkou 
presnosťou cez hodnotenie individuálnych prejavov správania sa hodnoteného v rôznych situáciách, 
umožňuje určiť typ osobnosti, a tak správnym spôsobom optimalizovať jeho pracovné výkony 
v súlade s osobnými schopnosťami a cieľmi zamestnávateľa. Do vyučovacieho predmetu je 
zahrnuté aj špecifické učivo, ktoré sa prispôsobí zameraniu prípravy. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 
Obsahové štandardy: 
 
Žiak: 
-pochopí princípy trhovej ekonomiky a podstaty podnikania, oboznámi sa s podstatou a princípmi 
podnikových činností a so spôsobmi organizácie podnikania. 
-sa naučí sa používať normalizovanú úpravu písomností, osvojí si administratívny štýl v písomnej 
komunikácii v úradnom styku pri dodržiavaní jazykových, štylistických a formálnych zásad. 
-pochopí dôležitosť verbálnej i neverbálnej komunikácie, jej hodnoty pri riešení pracovných, 
sociálnych a osobných situácií, osvojí si vyjadrovaciu schopnosť pri ústnom i písomnom styku a je 
schopný riešiť rôzne situácie kultivovaným a pozitívnym spôsobom. 
-získa právne základy súvisiace s výkonom ekonomických činností, získa prehľad o právnom 
systéme v Slovenskej republike, naučí sa orientovať v platnom právnom poriadku. 
-sa naučí používať moderné metódy manažérskej práce, zoznámi sa s činiteľmi ovplyvňujúcimi     
úspešnosť manažérskej práce a samostatného podnikania a osvojí si zásady práce s jednotlivcami i 
menším kolektívom. 
-získa poznatky o podstate marketingu a jeho úlohe v podniku, vie vysvetliť základné pojmy 
marketingu a súvislosti medzi nimi a pozná podstatu marketingového plánovania.  

-získa základnú orientáciu v problematike riadenia obchodných podnikov, ich organizačných štruktúr 

a schopnosti v riešení rozhodovacích a organizačných situácií 
-žiak sa oboznámi so základnými vlastnosťami manažéra, metódami manažérskej práce, činiteľmi 
ovplyvňujúcimi úspešnosť manažérskej práce, so zásadami práce s jednotlivcami a skupinami ľudí 
-žiak získa základnú orientáciu v problematike riadenia podnikov služieb, ich organizačných štruktúr, 
-získa schopnosti vykonávať odbornú poradenskú službu na základe poznatkov z technológie, 
materiálov, vybavenia a zariadenia prevádzok 
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Výkonové štandardy: 
Žiak: 
- vie aktívne používať ekonomické pojmy a ovláda ich súvislosti, 
- chápe príčiny a dôsledky stavu a vývoja ekonomických javov a procesov, 
- pozná podstatu a princípy výrobného a obchodného podniku a podnikateľskej činnosti, 
- má poznatky z ekonomiky a riadenia podnikovej činnosti a pozná spôsoby dosiahnutia 
podnikateľských cieľov organizácie, 
- ovláda podstatu a princípy finančného hospodárenia a vie vykonať rozbor finančného 
hospodárenia, 
- ovláda jednoduché a podvojné účtovníctvo, získané informácie vie vyhodnotiť z hľadiska možnosti 
ich využitia pri finančnom riadení podniku, 
- ovláda právne normy a predpisy, vie sa orientovať v platnom právnom poriadku a základných 
ustanoveniach obchodného, živnostenského, občianskeho a pracovného práva, 
- vie aktívne využívať výpočtovú techniku v organizačnej, riadiacej práci a pri vedení rôznej agendy, 
- ovláda vecne, štylisticky, gramaticky a formálne normalizovanú úpravu písomností, 
- má kultivovaný prejav v písomnom i ústnom styku, 
- pozná techniky spoločenskej komunikácie, komunikácie na pracovisku a komunikácie s 
obchodnými, bankovými a zahraničnými partnermi, 
- chápe úlohu podnikového manažmentu v riadiacom procese, 
- ovláda zásady organizácie práce na pracovisku, pozná zásady riadenia menšieho kolektívu,  
- chápe princípy marketingu, vie ich aplikovať v konkrétnych prípadoch, 
- dokáže hospodárne a ekologicky nasadiť pracovné prostriedky so snahou dosiahnuť efektívny 
ekonomický výsledok, 
- má schopnosť dopĺňať a rozvíjať odborné vzdelanie s ohľadom na zmeny v manažérskej praxi, je 
adaptabilný vzhľadom k meniacim sa požiadavkám trhu práce. 

 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

 

Vo vyučovacom predmete manažment v spoločnom stravovaní využívame pre utváranie a rozvíjanie 
nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

- sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram) tak, aby 
každý každému porozumel, 

- vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  
- kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), 
- správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

- rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 
- osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 
- hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 

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

- vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní, 
- hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli prispieť 

k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli 
k cieľu, 

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

- korigovať nesprávne riešenia problému, 
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- používať osvojené metódy riešenia manažérskych problémov aj v iných oblastiach vzdelávania 
žiakov, pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

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

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

 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

- formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód 
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

- preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie 
a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.  

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

1.Základné manažérske vlastnosti a 

úlohy                                                                
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba. Frontálna a 
individuálna práca žiakov. 
Skupinová práca žiakov. Práca 
s knihou 

2.Moderné metódy manažmentu                                                                              Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba. Frontálna a 
individuálna práca žiakov. 
Skupinová práca žiakov. Práca 
s knihou 

3.Činitele určujúce úspešnosť 

manažmentu 

 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba. Frontálna a 
individuálna práca žiakov. 
Skupinová práca žiakov. Práca 
s knihou 

4.Charakteristika manažérskych 

rozhodnutí                                                         
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba. Frontálna a 
individuálna práca žiakov. 
Skupinová práca žiakov. Práca 
s knihou 

5.Manažérske plánovanie                                                                                      Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba. Frontálna a 
individuálna práca žiakov. 
Skupinová práca žiakov. Práca 
s knihou 

6.Spoločenské okolie manažérskej 

činnosti                                                           
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba. Frontálna a 
individuálna práca žiakov. 
Skupinová práca žiakov. Práca 
s knihou 

7.Špecifické učivo                                                                                                   Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba. Frontálna a 
individuálna práca žiakov. 
Skupinová práca žiakov. Práca 
s knihou 
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Učebné zdroje 

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

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 

 

1.Základné manažérske 
vlastnosti a úlohy  
 
2.Moderné metódy 
manažmentu  
 
3.Činitele určujúce 
úspešnosť manažm. 
 
4.Charakteristika 
manažér. rozhodnutí  
                                                                                                                                                                                                                                           
5.Manažérske 
plánovanie 
  
6.Spoločenské okolie 
manažérskej činnosti 
                                                           
7.Špecifické učivo                                                                                                   

                                                                                                                                                 

Sedlák M.: Základy 
Manažmentu I, Alfa 
Bratislava 1993 
 
 
Kramľovič, Papulová: 
Podniková ekonomika  
pre obchodné 
akadémie 5, SPN 
Bratislava 1997 

Dataprojektor 
 
PC 
 
Magnetická tabuľa 
 
Tabuľa 
 
Spätný projektor 
 
 

 Internet  
 
Školská knižnica 
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ROČNÍK: PRVÝ 

 

 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: MANAŽMENT V SPOLOČNOM STRAVOVANÍ 2 hodiny týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

1.Základné manažérske 
vlastnosti a úlohy                                                                

12  
Žiak má: Žiak: 

  

- Charakteristika 
efektívneho manažéra 

- Manažér ako vedúci 
a riadiaci pracovník 

- Základné úlohy 
manažéra 

- Manažérske           
schopnosti 

- Úrovne manažmentu 

- Manažérska pyramída 

 Využiť vedomosti z predmetu 
ekonomika  a podnikanie 

- Charakterizovať 
efektívneho manažéra 

- Poznať úlohy manažéra 
ako vedúceho riadiaceho 
pracovníka 

- Vzmenbovať základné 
úlohy manažéra 

- Klasifikovať manažérske           
schopnosti 

- Poznať úrovne 
manažmentu 

- Nakresliť manažérsku 
pyramídu 

- Charakterizoval 
efektívneho manažéra 

- Poznal úlohy manažéra 
ako vedúceho riadiaceho 
pracovníka 

- Vzmenboval základné 
úlohy manažéra 

- Klasifikoval manažérske           
schopnosti 

- Poznal úrovne 
manažmentu 

- Nakreslil manažérsku 
pyramídu 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

2.Moderné metódy 
manažmentu                                                                              

10  Žiak má: Žiak:   

- Kvantitatívny 
manažment 

- Manažment využívajúci 
potenciál ľudských 
zdrojov 

- Systémový a situačný 
manažment 

  
- Charakterizovať 

kvantitatívny manažment 
 
- Manažment využívajúci 

potenciál ľudských 
zdrojov 

- Porovnať výhody 
a nevýhody systémového 
a situačného manažmentu 

- Charakterizoval 
kvantitatívny manažment 

 
- Manažment využívajúci 

potenciál ľudských 
zdrojov 

- Porovnal výhody 
a nevýhody systémového 
a situačného manažmentu 

Ústne  skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

Skupinová 
písomná práca 

3.Činitele určujúce 
úspešnosť manažmentu                                                                                                           

10  
Žiak má: Žiak:   

- Predpoklady 
  

- Poznať a vymenovať - Poznal a vymenoval 
Ústne skúšanie Ústne odpovede  
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manažérskej 
úspešnosti 

- Hranice a možnosti 
manažérskej kariéry 

- Stupne manažér. kariéry 

predpoklady 
manažérskej úspešnosti 

Definovať hranice 
a možnosti manažérskej 
kariéry 

predpoklady 
manažérskej úspešnosti 

Definovalť hranice 
a možnosti manažérskej 
kariéry 

Písomné 
skúšanie 

Písomná práca 

4.Charakteristika 
manažérskych 
rozhodnutí                                                         

12  

Žiak má: Žiak:   

- Riziko, neistota, 
racionalita a 
konfliktnosť 
manažérskych          
rozhodnutí 

- Postup pri prijatí 
manažér. rozhodnutí 

- Individuálne a 
skupinové manažérske 
rozhodnutia 

- Problémy vznikajúce pri 
manažér. 
rozhodnutiach 

- Cesty racionalizácie       
manažérskych 
rozhodnutí 

  
- Poznať rizikoa 

konfliktnosť 
manažérskych     
rozhodnutí 

- Vymenovať postup pri 
prijímaní manažér. 
rozhodnutí 

- Zvoliť spôsob 
individuálne ho alebo 
skupinového 
manažérskeho 
rozhodnutia 

- Určiť problémy 
vznikajúce pri manažér. 
rozhodnutiach 

- Vymenovať cesty 
racionalizácie       
manažérskych rozhodnutí 

- Poznal rizikoa 
konfliktnosť 
manažérskych     
rozhodnutí 

- Vymenoval postup pri 
prijímaní manažér. 
rozhodnutí 

- Zvolil spôsob 
individuálne ho alebo 
skupinového 
manažérskeho 
rozhodnutia 

- Určil problémy 
vznikajúce pri manažér. 
rozhodnutiach 

Vymenoval cesty 
racionalizácie       
manažérskych rozhodnutí 

Písomné 
skúšanie 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Ústne odpovede 

5.Manažérske plánovanie                                                                                      10  Žiak má: Žiak:   

- Strategický a operačný 
manažment 

- Manažérsky plánovací          
proces 

- Úrovne manažérskych 
plánov 

- Strategický a operačný 
manažment 

 Využiť vedomosti z predmetu 
ekonomika  a podnikanie 

- Vysvetliť  podstatu 
strategickéhoa 
operačného 
manažmentu 

- Poznať princíp 
manažérského 
plánovacíeho procesu 

- Porovnať úrovne 
manažérskych plánov 

- Vysvetlil  podstatu 
strategickéhoa 
operačného 
manažmentu 

- Poznal princíp 
manažérského 
plánovacieho procesu 

- Porovnal úrovne 
manažérskych plánov 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústne odpovede 
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- Manažérsky plánovací          
proces 

- Úrovne manažérskych 
plánov 

- Strategické manažérske             
plánovanie 

- Operatívne manažérske 
plánovanie 

- Vymenovaťt rozdiely 
medzi strategickým a 
operačným 
manažmentom 

- Určiť etapy 
manažérskeho 
plánovaceho procesu 

- Rozdeliť manažérske 
plány podľa úrovne 

- Určiť vlastnosti pre 
strategické plánovanie 

- Určiť oblasti použitia 
operatívneho  plánovania 

- Vymenoval rozdiely 
medzi strategickým a 
operačným 
manažmentom 

- Určil etapy 
manažérskeho 
plánovaceho procesu 

- Rozdelil manažérske 
plány podľa úrovne 

- Určil vlastnosti pre 
strategické plánovanie 

- Určil oblasti použitia 
operatívneho  plánovania 

6.Spoločenské okolie 
manažérskej činnosti                                                           

6  
Žiak má: Žiak:   

- Vonkajšie manažérske 
okolie 

- Okolie cudzích 
manažérsk vplyvov 

Okolie konkurenčných 
vplyvov 

  
- Vymenovať subjekty 

vonkajšieho 
manažérskeho okolia 

- Poznať cudzie 
manažérske vplyvy 

- Vedieť určiť konkurenčné 
vplyvy 

- Vymenoval subjekty 
vonkajšieho 
manažérskeho okolia 

- Poznal cudzie 
manažérske vplyvy 

- Vedel určiť konkurenčné 
vplyvy 

Ústne skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

Skupinová práca 

7.Špecifické učivo                                                                                                   6  Žiak má: Žiak:   

   
  

Písomné 
skúšanie 

Didaktický test 
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Názov predmetu Manažment v spoločnom 
stravovaní2 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  Druhý 

Kód a názov učebného odboru 6421 L  spoločné stravovanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

 

Charakteristika predmetu 

 
 V tomto vyučovacom predmete sa žiaci oboznámia so základnými vlastnosťami, ktoré 
charakterizujú dobrého manažéra, s najmodernejšími metódami manažérskej práce, 
s činiteľmi, ktoré vplývajú na úspešnosť manažérskej práce, s efektívnymi metódami 
hodnotenia zamestnancov najmä pomocou prieskumu povahovej charakteristiky, a so 
spôsobmi a možnosťami motivácie ľudí v záujme optimalizácie ich pracovných výkonov. 
Učivo v 2.ročníku je rozdelené do šiestich tematických celkov. Do vyučovacieho predmetu je 
zahrnuté aj špecifické učivo, ktoré sa prispôsobí zameraniu prípravy. 
 
Tematické celky  v 2. ročníku 

 

1. Postupný rast podniku a jeho vplyv na manažment 
 
2. Manažment ľudských zdrojov  
 
3. Komunikácia s podriadenými   
 
4. Riadenie pracovných skupín  
 
5. Kontrolná práca manažéra a manažérska úspešnosť   
 
6. Špecifické učivo   
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Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

1. Postupný rast podniku a jeho 
vplyv na manažment                                                               

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba. Frontálna a 
individuálna práca žiakov. 
Skupinová práca žiakov. Práca 
s knihou 

2.  Manažment ľudských 
zdrojov                                                                           

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba. Frontálna a 
individuálna práca žiakov. 
Skupinová práca žiakov. Práca 
s knihou 

3.  Komunikácia s podriadenými                                                                           Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba. Frontálna a 
individuálna práca žiakov. 
Skupinová práca žiakov. Práca 
s knihou 

4.  Riadenie pracovných skupín                                                                             Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba. Frontálna a 
individuálna práca žiakov. 
Skupinová práca žiakov. Práca 
s knihou 

5.  Kontrolná práca manažéra a 
manažérska úspešnosť                                        

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba. Frontálna a 
individuálna práca žiakov. 
Skupinová práca žiakov. Práca 
s knihou 

6.Špecifické učivo                                                                                                   Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba. Frontálna a 
individuálna práca žiakov. 
Skupinová práca žiakov. Práca 
s knihou 

 

 

 

Učebné zdroje 

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

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 

 

1. Postupný rast 
podniku a jeho 
vplyv na 
manažment                                                                                                                                                                                                                                           
 
2.  Manažment 
ľudských zdrojov                                                                                                 
 
3.  Komunikácia 
s podriadenými                                                                           
 
4.  Riadenie 
pracovných skupín  
 
5.  Kontrolná práca 
manažéra a 
manažérska 
úspešnosť  
                                                                                                               
6.Špecifické učivo                                                                                                   

                                                                                                                                                 

Sedlák M.: Základy 
Manažmentu I, Alfa 
Bratislava 1993 
 
 
Kramľovič, Papulová: 
Podniková ekonomika  
pre obchodné 
akadémie 5, SPN 
Bratislava 1997 

Dataprojektor 
 
PC 
 
Magnetická tabuľa 
 
Tabuľa 
 
Spätný projektor 
 
 

 Internet  
 
Školská knižnica 
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ROČNÍK: DRUHÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: MANAŽMENT V SPOLOČNOM STRAVOVANÍ 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

1. Postupný rast podniku 
a jeho vplyv na 
manažment 

6  

Žiak má: Žiak: 

  

- Päť fáz rastu podniku a 
jeho vplyv na manažment 

 Využiť vedomosti z predmetu 
ekonomika  a podnikanie 

- vymenovať jednotlivé fázy 
života podniku 

- charakterizovať  každú 
fázu 

- vymenoval jednotlivé fázy 
života podniku 

- charakterizoval  každú 
fázu 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

2.  Manažment ľudských 
zdrojov 

12  Žiak má: Žiak:   

- úlohy riadenia ľudí 

- metódy hodnotenia 
zamestnancov 

 - metódy hodnotenia a 
odmeňovania za prácu 

- pracovná motivácia 

  
- definovať úlohy riadenia 
- vymenovať metódy 

hodnotenia  
- objasniť metódy 

odmeňovania za prácu 
- určiť spôsoby pracovnej 

motivácie 

- definoval úlohy riadenia 
- vymenoval metódy 

hodnotenia  
- objasnil metódy 

odmeňovania za prácu 
- určil spôsoby pracovnej 

motivácie 

Ústne  skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

3.  Komunikácia 
s podriadenými 

12  
Žiak má: Žiak:   

- medziľudské vzťahy a 
formy komunikácie 

- informačný tok a jeho 
význam 

-  typy manažérov 

- charakteristika 
komunikácie 

  
- určiť formy medziľudskej 

komunikácie 
- nakresliť schému 

informačného toku 
- vymenovať 

a charakterizovať typy 
manažérov 

- definovať pojem 
komunikácia 

- určiť formy medziľudskej 
komunikácie 

- nakresliť schému 
informačného toku 

- vymenovať 
a charakterizovať typy 
manažérov 

- definovať pojem 
komunikácia 

Ústne skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

4.  Riadenie pracovných 
skupín  

12  
Žiak má: Žiak:   

- typy pracovných skupín 

- formálne a neformálne 

  
- Vymenovať typy  

pracovných skupín 
- Vysvetliť rozdiely medzi 

- Vymenoval typy  
pracovných skupín 

- Vysvetlil rozdiely medzi 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizovaný 
didaktický test 
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pracovné skupiny 

- skupinové normy, 
úlohy 

- skupinová súdržnosť 

- cesty budovania 
efektívnych pracovných 
skupín 

- riadenie medziľudských 
vzťahov. 

skupinami 
- objasniť pojmy skupinové 

normy, úlohy, súdržnosť 
- - určiť cesty budovania 

efektívnych pracovných 
skupín 

skupinami 
objasnil pojmy skupinové 
normy, úlohy, súdržnosť 
- určil cesty budovania 
efektívnych pracovných 
skupín 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

5.  Kontrolná práca 
manažéra a manažérska 
úspešnosť 

10  

Žiak má: Žiak:   

- proces kontroly 

- spôsoby kontroly ľudí 

- hodnotenie 
manažérskej práce 

- cieľovo a na spoluprácu 
orientovaní manažéri. 

 Využiť vedomosti z predmetu 
ekonomika  a podnikanie 

- charakterizovať proces 
kontroly 

- vyjadriť vlastnými slovami 
spôsoby kontroly 

- roztriediť spôsoby 
hodnotenia manažérskej 
práce 

- charakterizoval proces 
kontroly 

- vyjadril v 
- lastnými slovami spôsoby 

kontroly 
- roztriedil spôsoby 

hodnotenia manažérskej 
práce 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

6.Špecifické učivo                                                                                                   6  Žiak má: Žiak:   

   
  

Písomné 
skúšanie 

Didaktický test 
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Názov predmetu Marketing1 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov študijného odboru 6421 L spoločné stravovanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu 

Obsah výučby vychádza zo ŠkVP a zo vzdelávacej oblasti ŠVP „Človek a príroda“ 64 Ekonomika 
a organizácia, obchod a služby. Pre vyučovanie marketingu s dotáciou 1 hodina týždenne v 1.   
ročníku tvorí základné učivo spolu s výberovým učivom 33 hodín.  

Úlohou predmetu je umožniť žiakom získať vedomosti o podstate a úlohách marketingu a jeho 
uplatnení v podnikaní. Predmet je zameraný na získanie vedomosti o trhu ako mieste podnikania, na 
poznanie špecifík trhu a možnosti vstupu doň.  

Žiaci získajú vedomosti o marketingovom prostredí, informačnom systéme ako aj o nákupnom 
správaní spotrebiteľa a možnostiach vhodnej stimulácie správania sa spotrebiteľa na trhu tak, aby 
bolo v súlade so záujmami podnikania. 

Predmet rozvíja podnikateľské myslenie žiakov. Tento predmet má byť výzvou pre žiakov na 
podnikateľskú orientáciu a tvorbu filozofie v podnikaní. 

Žiaci sa naučia vyhľadávať príležitosti na trhu vzhľadom na možnosti podniku, orientovať sa v 
základných marketingových kategóriách, dokážu využívať získané poznatky v rozhodovacích 
procesoch a vedia zostaviť jednoduchý marketingový plán.  

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. 

Marketing je teda neodmysliteľnou súčasťou ekonomickej a riadiacej praxe v podmienkach 
konkurenčného prostredia.   .  

Pri výbere učiva sme pristupovali veľmi citlivo už aj vzhľadom k jej aplikácii odborných predmetov 
a s prihliadnutím na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu a primeranosť učiva podľa schopnosti 
žiakov 

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. 
Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú 
sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

Výučba bude prebiehať v bežnej triede.   

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu marketing v študijnom odbore 6421L spoločné stravovanie je 
poskytnúť žiakom súbor vedomostí, zručností a kompetencií o  úlohách propagácie a reklamy, v 
marketingovom prieskume trhu, v strategických zložkách marketingu, marketingových nástrojoch, 
konkurenčnej marketingovej stratégii a modelových situáciách marketingu.  Žiaci získajú poznatky 
a nadobudnú presvedčenie o užitočnosti teoretických vedomosti, formovaní logického myslenia 
a rozvíjaní vedomosti, zručnosti a kľúčových kompetencii využiteľných aj v ďalšom vzdelávaní, 
odbornej  praxi a občianskom živote. 
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Kľúčové kompetencie 

 
Vzdelávanie v ŠVP v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania na danom stupni vzdelania smeruje k 
tomu, aby si žiak vytvoril zodpovedajúce schopnosti a študijné predpoklady. Kľúčové kompetencie 
chápeme ako kombináciu vedomostí, zručností, postojov, hodnotovej orientácie a ďalších 
charakteristík osobnosti, ktoré každý človek potrebuje na svoje osobné uspokojenie a rozvoj, aktívne 
občianstvo, spoločenské a sociálne začlenenie, k tomu, aby mohol primerane konať v rôznych 
pracovných a životných situáciách počas celého svojho života.  

 
a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 
    Absolvent má: 
    - logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 
    - identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti, 
    - vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností, 
    - vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia, 
    - definovať svoje ciele a prognózy, 
    - zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie. 
b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie,   

komunikovať v materinskom a cudzom jazyku 
    Absolvent má: 
    - vyjadrovať sa správne v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 
    - identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje, 
    - posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, 
    - hodnotiť kriticky získané informácie. 
c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 
    Absolvent má: 
    - vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu, 
    - motivovať pozitívne seba a druhých, 
    - stanoviť priority cieľov, 
    - predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh. 
 
 
Odborné kompetencie 
 
a) Požadované vedomosti 
    Absolvent má: 
    - charakterizovať podstatu ekonomickej činnosti, ktorej cieľom je výroba,  
    - vysvetliť podstatu správneho životného štýlu človeka, 
    - popísať zásady bezpečnosti a hygieny práce, ochrany pred požiarom a ochrany životného   
      prostredia. 
b) Požadované zručnosti 
    Absolvent vie: 
    - aplikovať v praxi etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania 
      a vystupovania, 
    - pracovať s odbornou literatúrou, 
    - hospodáriť s pracovnými prostriedkami so snahou dosiahnuť efektívny ekonomický výsledok. 
c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 
    Absolvent sa vyznačuje: 
    - spoľahlivosťou, presnosťou, sebadisciplínou, 
    - diskrétnosťou a zodpovednosťou. 
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Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií:  

Vo vyučovacom predmete marketing využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram) tak, aby 
každý každému porozumel, 

 vyjadriť alebo formulovať vlastný názor a záver,  
 kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), 
 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 
 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 
 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a  prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii , 

 vyjadriť alebo formulovať problém, ktorý sa objaví, 
 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli prispieť 

k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli 
k cieľu, 

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

 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ sú 

dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

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

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

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

 formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód 
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

 preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie 
a spoluzodpovednosť.  
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Stratégia vyučovania 

 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania.  

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

 
Úvod do marketingu 
Propagačné a reklamné stratégie 
Informačný systém 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Marketingový prieskum 
Strategické zložky marketingu 
Marketingové nástroje 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Referát 

Medzinárodný marketing 
Modelové situácie 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s počítačom 

 

 

 

 

Učebné zdroje 

 

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

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 
knižnica, ... 

Úvod do marketingu 
Propagačné a 
reklamné stratégie 
Informačný systém 
Marketingový 
prieskum 
Strategické zložky 
marketingu 
Marketingové nástroje 
Medzinárodný 
marketing 
Modelové situácie 

1. Rajt, Š., Čížková, O.: 
    Marketing, SPN  
    Bratislava 
2. Tršťanská, A.: Poľnohos- 
     podársky marketing, 
     Príroda, a. s.,  
     Bratislava 

PC 
magnetická 
tabuľa 
tabuľa 
videotechnika 

učebnica 
odborné 
časopisy 
prospekty 
reklamné  
materiály 

Internet  
knižnica 
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ROČNÍK: PRVÝ 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Marketing 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

marketing 33  Žiak má: Žiak:   

1. Úvod do marketingu 
  
 
2. Propagačné a reklamné  
    stratégie   
 
 
3. Informačný systém   
 
 
 
4. Marketingový prieskum    
 
 
5. Strategické zložky  
    Marketingu 
 
 
 
6. Marketingové nástroje 
 
 
7. Medzinárodný marketing 
 
 
 
 
8. Modelové situácie 

2 
 
 

2 
 

 

2 

 

      5 

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

 

10 

ekonomika 
odborný výcvik 
 
manažment spoločného 
stravovania 
 
 
informatika 
 
 
 
ekonomika 
odborný výcvik 
 
ekonomika 
 
 
 
 
ekonomika 
technika prevádzky 
 
ekonomika 
 
 
 
 
ekonomika 
odborná prax 

 pochopiť význam a úlohy 
marketingu 

 pochopiť smery propagačnej 
stratégie a efektívnosť 
reklamy 

 naučiť sa techniku 
spracovania informácii 

 

 pochopiť etapy a metódy 
marketingového prieskumu 

 poukázať na význam 
obchodných operácií a 
distribúcie 

 

 naučiť sa využívať 
marketingové nástroje v 
technike predaja 

 pochopiť konkurenčnú 
marketingovú stratégie, vývoj 
svetových cien 

 

 riešiť praktické výstupy v 
marketingovej činnosti  

 

 charakterizoval význam a 
úlohy marketingu 

 pochopil úlohy a 
propagácie reklamy 

 

 pochopil techniku 
spracovania 

 

 pochopil etapy a metódy 
marketingového prieskumu 

 pochopil význam 
obchodných operácií a 
distribúcie  

 

 naučil sa využívať 
marketingové nástroje 

 pochopil konkurenčnú 
marketingovú stratégiu a 
vývoj svetových cien 

 

 riešil modelové situácie a 
praktické výstupy v 
marketingovej činnosti 

 

 

 

frontálne skúšanie 

 

 

 

písomné skúšanie 

 

 

ústne frontálne 
skúšanie 

 

 

 

ústne frontálne 
skúšanie 

 

 

 

 

písomné skúšanie 

ústne odpovede 

 

 

 

didaktický test 

 

 

 

 

 

 

 

didaktický test 

 

 

 

 

ústne odpovede     
skupinová písomná 
práca 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu (pre 
jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce).  
Pri ústnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia: 

 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, 
ktoré požadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, 
celistvo, presne a úplne a chápe vzťahy medzi nimi. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a 
motorické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení 
teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí logicky správne, 
zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, 
presný a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami. Je schopný 
samostatne študovať vhodné texty.  

 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, 
ktoré požadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, 
v podstate celistvo, presne a úplne. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické 
činnosti. Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti 
a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. 
Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Ústny a písomný prejav máva menšie 
nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Kvalita výsledkov činnosti je spravidla bez 
podstatných nedostatkov. Žiak je schopný samostatne alebo s menšou pomocou študovať vhodné 
texty. 

 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia 
požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery. Požadované 
intelektuálne a motorické činnosti nevykonáva vždy presne. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za 
pomoci učiteľa korigovať. Osvojené vedomosti a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických 
a praktických úloh s chybami. Uplatňuje poznatky a hodnotí javy a zákonitosti podľa podnetov učiteľa. 
Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vždy tvorivé. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky 
v správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú častejšie nedostatky. Je 
schopný samostatne študovať podľa návodu učiteľa. 

 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia 
požadovaných vedomostí závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych 
a motorických činností je málo pohotový a má väčšie nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí 
a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú závažné chyby. Pri využívaní 
vedomostí pri výklade a hodnotení javov je nesamostatný. V logickosti myslenia sa vyskytujú závažné 
chyby a myslenie je spravidla málo tvorivé. Jeho ústny a písomný prejav má spravidla závažné 
nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby vie žiak za pomoci 
učiteľa opraviť. Pri samostatnom štúdiu má veľké nedostatky. 

 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si neosvojil vedomosti požadované učebnými 
osnovami celistvo, presne a úplne, má v nich závažné a značné nedostatky. Jeho schopnosť 
vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti má veľmi podstatné nedostatky. 
V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa 
vyskytujú veľmi závažné chyby. Pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí nevie svoje vedomosti 
uplatniť, a to ani na podnet učiteľa. Neprejavuje samostatnosť v myslení, vyskytujú sa u neho časté 
logické nedostatky. V ústnom a písomnom prejave má závažné nedostatky v správnosti, presnosti 
a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. Nevie samostatne 
študovať. 
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Pri písomnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia:  

Predmetová komisia   pre odborné predmety schválila stupnicu hodnotenia pri písomnom skúšaní 
v závislosti od percenta úspešnosti nasledovne: 
 

percento známka 

100 - 85 výborný 

84,9 -70 chválitebný 

69,9- 50 dobrý 

49,9- 30 dostatočný 

29,9 -0 nedostatočný 

 
 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre 
jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové 
práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických celkov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete môže vyučujúci pripraviť 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 sú podľa 
uvedenej stupnice hodnotenia.   
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Názov predmetu Právna náuka1 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  Prvý 

Kód a názov učebného odboru 6421 L  spoločné stravovanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 
 

Predmet  právna náuka je zaradený medzi disponibilné predmety. Vedomosti z oblasti práva sú 
v súčasnej dobe pre absolventov stredných odborných škôl nevyhnutné. Právna náuka poskytuje 
žiakom vedomosti o právnom systéme a o jednotlivých právnych odvetviach. Obsah predmetu je 
zameraný na získanie schopností orientovať sa v základných právnych normách a v ich aktualizácii 
v legislatívnom procese.   Vedomosti z predmetu právna náuka zakladajú v žiakoch cit pre zákon 
a zákonnosť svojho konania v podnikaní, upevňujú v nich morálne a charakterové vlastnosti ako 
zodpovednosť, disciplinovanosť, dôslednosť a úctu k právu. Tieto vedomosti umožňujú žiakom 
orientovať sa v právach a povinnostiach občana, ale aj právnických a fyzických osôb, v súvislosti 
s výkonom ich budúceho povolania. Žiaci získajú zručnosť v orientácii v Zbierke zákonov v tlačenej 
aj elektronickej forme. Dokážu hľadať potrebné právne normy a správne ich aplikovať v praxi. Žiaci 
si osvoja  odbornú právnu terminológiu a vedia používať zodpovedajúce právne pojmy. Pri 
vyučovaní tohto predmetu je zvlášť vhodné využitie medzipredmetových vzťahov, najmä vo vzťahu 
k využívaniu  prostriedkov  IKT  k dostupnosti právnych noriem, písomností a tlačív v sieti internet. 
Žiaci sa naučia využívať znalosti na posúdenie výhod a nevýhod jednotlivých právnych  foriem 
podnikania, naučia sa pracovať so živnostenským zákonom a Obchodným  zákonníkom, spoznajú 
práva a povinnosti vyplývajúce zo zákonníka práce a z nadväzujúcich právnych noriem. Získajú 
všeobecné a odborné predpoklady pre podnikanie, osvoja si  základné práva a povinnosti 
vyplývajúce z obchodných záväzkových vzťahov, naučia sa využívať vedomosti z pracovného práva 
pri uzatváraní pracovného pomeru, zmenách náležitostí pracovnej zmluvy, rozväzovaní pracovného 
pomeru, zmenách náležitostí pracovnej zmluvy, rozväzovaní pracovného pomeru a pod. Ďalším 
cieľom predmetu je zvýšiť právne vedomie žiakov a motivovať ich pre sústavné sledovanie 
legislatívy súvisiacej s ich povolaním a jej uplatňovanie v praxi. 

 

 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 
Cieľové vedomosti: 

- naučiť žiakov vážiť si zákon a chápať nevyhnutnosť dodržiavania právnych noriem 
pre efektívne fungovanie celej spoločnosti v demokratickom a právnom štáte, 

- rozvíjať sociálne cítenie žiakov, 
- upevňovať morálne a charakterové vlastnosti, ako zodpovednosť, dôslednosť, presnosť, 

disciplinovanosť, ale i vlastenectvo a úctu k právu, 
- uprednostňovať riešenie problémov vzájomnou dohodou, pri dodržiavaní právnych 

predpisov a v prípade potreby domáhať sa práva legálnymi prostriedkami. 
 
 
 

Cieľové zručnosti: 
- získať poznatky o právach a povinnostiach občana, o právach a povinnostiach právnických 

a fyzických osôb, potrebné pre výkon svojho budúceho povolania, 
- poznať základné právne normy, najmä Ústavu SR, Občiansky zákonník, Obchodný zákonník 

a Zákonník práce, 
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- získať potrebné zručnosti k orientácii v Zbierke zákonov, 
- vedieť vyhľadávať potrebné právne normy a správne ich aplikovať v hospodárskej praxi  
- osvojiť si odbornú právnu terminológiu a vedieť používať adekvátne právne pojmy. 

 
Pri vyučovaní právnej náuky je potrebné uplatňovať najmä metódu vysvetľovania, rozhovor 
so žiakmi, prácu s konkrétnymi zákonmi, s originálnymi právnymi písomnosťami, so vzormi právnych 
podaní a dostupnými tlačivami. 

 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

 

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

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

- sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram) tak, aby 
každý každému porozumel, 

- vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  
- kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), 
- správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

- rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 
- osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 
- hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 

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

- vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní, 
- hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli prispieť 

k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli 
k cieľu, 

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

- korigovať nesprávne riešenia problému, 
- používať osvojené metódy riešenia právnych problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, 

pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

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

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

 
 

 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

- formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód 
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

- preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie 
a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.  
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Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Hospodársko-právne vzťahy pri 
podnikateľskej činnosti 
právnických a fyzických osôb                                                                                                    

 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba. Frontálna a 
individuálna práca žiakov. 
Skupinová práca žiakov. Práca 
s knihou 

2.  Obchodné spoločnosti                                                                                           Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba. Frontálna a 
individuálna práca žiakov. 
Skupinová práca žiakov. Práca 
s knihou 

3.  Spoločnosť s ručením 
obmedzeným                                                                     

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba. Frontálna a 
individuálna práca žiakov. 
Skupinová práca žiakov. Práca 
s knihou 

4.  Živnostenský zákon                                                                                              Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba. Frontálna a 
individuálna práca žiakov. 
Skupinová práca žiakov. Práca 
s knihou 

5.  Občiansky zákonník                                                                                            Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba. Frontálna a 
individuálna práca žiakov. 
Skupinová práca žiakov. Práca 
s knihou 

6.  Obchodný zákonník                                                                                             Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba. Frontálna a 
individuálna práca žiakov. 
Skupinová práca žiakov. Práca 
s knihou 

7.  Obchodné záväzkové vzťahy                                                                               Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba. Frontálna a 
individuálna práca žiakov. 
Skupinová práca žiakov. Práca 
s knihou 

8.  Prevod vlastníctva a práva 
hospodárenia                                                             

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba. Frontálna a 
individuálna práca žiakov. 
Skupinová práca žiakov. Práca 
s knihou 

9.  Pracovné právo                                                                                                     Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba. Frontálna a 
individuálna práca žiakov. 
Skupinová práca žiakov. Práca 
s knihou 

10.  Platobné, úverové a vkladové 
vzťahy                                                                  

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba. Frontálna a 
individuálna práca žiakov. 
Skupinová práca žiakov. Práca 
s knihou 

11.   Ochrana spotrebiteľa                                                                                           Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba. Frontálna a 
individuálna práca žiakov. 
Skupinová práca žiakov. Práca 
s knihou 
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Učebné zdroje 

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

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 

 

1.Hospodársko-
právne vzťahy                                                                                                  
 
2.Obchodné 
spoločnosti   

 
3.Spoločnosť s 
ručením obmedzeným  

 
4.Živnostenský zákon                  

 
5.Občiansky zákonník    

 
6.Obchodný zákonník  

 
7.Obchodné 
záväzkové vzťahy   

 
8.Prevod vlastníctva a 
práva hospodárenia 

 
9.Pracovné právo    

 
10.Platobné, úverové 
a vkladové vzťahy   

 
11. Ochrana 
spotrebiteľa                                                                                                                                                                                     

Zbierka zákonov SR 
 
 
 
Obchodný zákonník 
 
 
 
 
Živnostenský zákonník 
 
Občiansky zákonník 
 
Obchodný zákonník 
 
 
 
 
 
 
 
Zákonník práce 
 
 
 
 
Zákon o ochrane 
spotrebiteľa 

Dataprojektor 
 

PC 
 
Magnetická tabuľa 
 
Tabuľa 
 
Spätný projektor 
 
 

Zbierka zákonov SR 
 
 
 
Obchodný zákonník 
 
 
 
 
Živnostenský zákonník 
 
Občiansky zákonník 
 
Obchodný zákonník 
 
 
 
 
 
 
 
Zákonník práce 
 
 
 
 
Zákon o ochrane 
spotrebiteľa 

Internet  
 
Školská knižnica 
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ROČNÍK: PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   PRÁVNA NÁUKA 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

1.Hospodársko-právne vzťahy                                                                                                  3   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

- Vymedzenie pojmu 
podnikateľská činnosť 

- Obchodný názov, jeho 
náležitosti (firma)  

- Vlastnícke vzťahy 

- Právne úkony a ich forma 

- Konanie v mene organizácie, 
prokúra. 

 Vedomosti z predmetu ekonomika 
a organizácia 

- Vysvetliť pojem 
podnikateľská činnosť 

- Určiť kritéria obchodného 
názvu a vymenovať jeho 
náležitosti (firma)  

- Definovať pojem vlastnícke 
vzťahy 

- Vymenovať formy právnych 
úkonov 

- Charakterizovať konanie 
v mene organizácie 

- Vysvetlil pojem 
podnikateľská činnosť 

- Určil kritéria obchodného 
názvu a vymenovať jeho 
náležitosti (firma)  

- Definoval pojem vlastnícke 
vzťahy 

- Vymenoval formy právnych 
úkonov 

- Charakterizoval konanie 
v mene organizácie 

Písomné skúšanie 

 

Didaktický test 

 

2.Obchodné spoločnosti                                                                                       4  Žiak má: Žiak:   

- Verejná obchodná 
spoločnosť 

- Komanditná spoločnosť 

- Spoločnosť s ručením 
obmedzeným 

- Akciová spoločnosť 

 

 Vedomosti z predmetu ekonomika 
a organizácia 

- Vedieť porovnať spôsob 
založenia, riadiace 
a kontrolné orgány, 
vytvorenie kapitálu, spôsob 
ručenia, formy zániku 
obchodných spoločností 

- Vymenovať základné údaje 
obchodného registra a poznať 
jeho funkciu 

- Vedel porovnať spôsob 
založenia, riadiace 
a kontrolné orgány, 
vytvorenie kapitálu, spôsob 
ručenia, formy zániku 
obchodných spoločností 

- Vymenoval základné údaje 
obchodného registra a poznať 
jeho funkciu 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

3.Spoločnosť s ručením 
obmedzeným 4  Žiak má: Žiak:   

- Právne postavenie  

- Zakladanie a zakladatelia 

- Základný kapitál 

- Spoločenská zmluva 

 

  - Vysvetliť právne postavenie  

- Popísať postup zakladania 
a úlohy zakladateľov 

- Určiť možnosti tvorby 
základného kapitálu 

- Poznať obsah spoločenskej 
zmluvy 

- Vysvetlil právne postavenie  

- Popísal postup zakladania 
a úlohy zakladateľov 

- Určil možnosti tvorby 
základného kapitálu 

- Poznal obsah spoločenskej 
zmluvy 

Ústne  skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Skupinová 
písomná práca 
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- Práva a povinnosti 
spoločníkov 

- Orgány a ich pôsobnosť 

- Vymenovať práva a povinnosti 
spoločníkov 

- Stanoviť orgány a ich 
pôsobnosť 

- Vymenoval práva a povinnosti 
spoločníkov 

- Stanovil orgány a ich 
pôsobnosť 

4.Živnostenský  zákon 3  Žiak má: Žiak:   

- Živnosť a podmienky pre 
podnikanie 

- Druhy živností 

- Podmienky výkonu 
ohlasovacích živností 

- Živnostenské oprávnenie 

  - Poznať podmienky pre 
podnikanie 

- Vymenovať druhy živností 

- Stanoviť podmienky výkonu 
ohlasovacích živností 

 

- Poznal podmienky pre 
podnikanie 

- Vymenoval druhy živností 

- Stanovil podmienky výkonu 
ohlasovacích živností 

 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

 

5.Občiansky zákonník 1  Žiak má: Žiak:   

- Občiansko-právne vzťahy 
a ich ochrana 

- Vlastnícke právo 

- Zodpovednosť za škodu 

- Záväzkové právo 

  - Občiansko-právne vzťahy 
a ich ochrana 

- Vedieť vysvetliť vlastnícke 
právo 

- Určiť zodpovednosť za škodu 
v príkladoch 

 

- Občiansko-právne vzťahy 
a ich ochrana 

- Vediel vysvetliť vlastnícke 
právo 

- Určil zodpovednosť za škodu 
v príkladoch 

 

Písomné skúšanie 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Ústne odpovede 

 

6.Obchodný  zákonník 1  Žiak má: Žiak:   

- Základná informácia 
o obsahu 

- Zápis do obchodného 
registra 

  - Poznať základné údaje pre 
zápis do obchodného registra 

- Poznal základné údaje pre 
zápis do obchodného registra 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

7.Obchoné záväzkové 
vzťahy 

2  
Žiak má: Žiak:   
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- Uzatváranie zmlúv 

- Zabezpečenie záväzkov 

- Kúpna zmluva 

- Reklamačné konanie 

- Majetkové sankcie 

  - Vyhľadať znenie obchodného 
zákonníka pre uzatváranie 
zmlúv a zabezpečenie 
záväzkov 

- Poznať náležitosti kúpnej 
zmluvy 

- Určiť postup pri reklamačnom 
konaní 

- Majetkové sankcie 

- Vyhľadal znenie obchodného 
zákonníka pre uzatváranie 
zmlúv a zabezpečenie 
záväzkov 

- Poznal náležitosti kúpnej 
zmluvy 

- Určil postup pri reklamačnom 
konaní 

- Majetkové sankcie 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Skupinová práca 

 

8.Prevod vlastníctva a práva 
hospodárenia 

2  
Žiak má: Žiak:   

- Zmluva o prevode majetku 

- Zmluva o dočasnom užívaní 
majetku 

  - Poznať obsah zmluvy 
o prevode majetku a zmluvy 
o dočasnom užívaní majetku 

- Poznal obsah zmluvy 
o prevode majetku a zmluvy 
o dočasnom užívaní majetku 

Písomné skúšanie 

 

Didaktický test 

 

9.Pracovné právo 5  Žiak má: Žiak:   

- Vznik pracovného pomeru 

- Zmena pracovného pomeru 

- Ukončenie pracovného 
pomeru 

- Mzda, plat a náhrada mzdy 

- Pracovný čas, prestávky 
v práci 

 Vedomosti z predmetu ekonomika 
a organizácia 

- Na príklade vysvetliť postup 
pri vzniku pracovného pomeru 
zmene pracovného pomeru a 
ukončení pracovného pomeru 

- Vedieť určiť mzdu, plat 
a náhradu mzdy 

- Vymenovať nároky 
pracovníka podľa ZP pre 
pracovný čas a prestávky 
v práci 

- Na príklade vysvetlil postup 
pri vzniku pracovného pomeru 
zmene pracovného pomeru a 
ukončení pracovného pomeru 

- Vediel určiť mzdu, plat 
a náhradu mzdy 

- Vymenoval nároky pracovníka 
podľa ZP pre pracovný čas a 
prestávky v práci 

Písomné skúšanie 

 

Didaktický test 

 

10.Platobné, úverové 
a vkladové vzťahy 

2  
Žiak má: Žiak:   

- Spôsob vykonávania platieb 

- Zriadenie účtu v banke 

- Zmluva o vklade 

- Zmluva o úvere 

  - Opísať postup pri zriadení 
účtu v banke 

- Vymenovať náležitosti zmluvy 
o vklade a zmluvy o úvere 

- Opísal postup pri zriadení 
účtu v banke 

- Vymenoval náležitosti zmluvy 
o vklade a zmluvy o úvere 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 

11.Ochrana spotrebiteľa 3  Žiak má: Žiak:   

- Zákon o ochrane spotrebiteľa 

- Slovenská obchodná 
inšpekcia 

 Náuka o spoločnosti - Poznať obsah zákon 
o ochrane spotrebiteľa 

- Vymenovať úlohy Slovenskej 

- Poznal obsah zákona 
o ochrane spotrebiteľa 

- Vymenoval úlohy Slovenskej 

Písomné skúšanie 

 

Didaktický test 
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- Spotrebiteľské združenia 

- Štátne skúšobne 

- Zákon o cenách 

- Technické a medzinárodné 
normy 

obchodnej inšpekcie 

- Určiť spôsoby cenovej tvorby 
a druhy rabatov 

- Vysvetliť význam technickej 
normalizácie 

obchodnej inšpekcie 

- Určil spôsoby cenovej tvorby 
a druhy rabatov 

- Vysvetlil význam technickej 
normalizácie 

12. Špecifické učivo 3      
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu (pre jednotlivcov, skupinu, 
pre ústne a písomné práce).  
Pri ústnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia: 

 Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú 

výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, celistvo, presne a úplne 
a chápe vzťahy medzi nimi. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne 
a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade 
a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. 
Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími 
nedostatkami. Je schopný samostatne študovať vhodné texty.  

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré 
požadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, v podstate 
celistvo, presne a úplne. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne 
a produktívne alebo s menšími podnetmi učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických 
a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika 
a tvorivosť. Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Kvalita 
výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Žiak je schopný samostatne alebo s menšou 
pomocou študovať vhodné texty. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných 
poznatkov, faktov, pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery. Požadované intelektuálne a motorické 
činnosti nevykonáva vždy presne. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za pomoci učiteľa korigovať. Osvojené 
vedomosti a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických a praktických úloh s chybami. Uplatňuje poznatky a hodnotí 
javy a zákonitosti podľa podnetov učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vždy tvorivé. V ústnom 
a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú 
častejšie nedostatky. Je schopný samostatne študovať podľa návodu učiteľa. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných 
vedomostí závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo 
pohotový a má väčšie nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických 
a praktických úloh sa vyskytujú závažné chyby. Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení javov je 
nesamostatný. V logickosti myslenia sa vyskytujú závažné chyby a myslenie je spravidla málo tvorivé. Jeho ústny 
a písomný prejav má spravidla závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky 
a chyby vie žiak za pomoci učiteľa opraviť. Pri samostatnom štúdiu má veľké nedostatky. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami celistvo, 
presne a úplne, má v nich závažné a značné nedostatky. Jeho schopnosť vykonávať požadované intelektuálne 
a praktické činnosti má veľmi podstatné nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení 
teoretických a praktických úloh sa vyskytujú veľmi závažné chyby. Pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí 
nevie svoje vedomosti uplatniť, a to ani na podnet učiteľa. Neprejavuje samostatnosť v myslení, vyskytujú sa 
u neho časté logické nedostatky. V ústnom a písomnom prejave má závažné nedostatky v správnosti, presnosti 
a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. Nevie samostatne študovať. 

 
Pri písomnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia:  

Predmetová komisia   pre odborné predmety schválila stupnicu hodnotenia pri písomnom skúšaní v závislosti od 
percenta úspešnosti nasledovne: 
 

percento známka 

100 - 85 výborný 

84,9 -70 chválitebný 

69,9- 50 dobrý 

49,9- 30 dostatočný 

29,9 -0 nedostatočný 
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Názov predmetu Hotelové služby1 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov študijného odboru 6421 L spoločné stravovanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Obsah výučby vychádza zo ŠkVP a zo vzdelávacej oblasti ŠVP „Človek a príroda“ 64 Ekonomika 
a organizácia, obchod a služby. Pre vyučovanie hotelových služieb s dotáciou 1 hodina týždenne v 1.   
ročníku tvorí základné učivo spolu s výberovým učivom a praktickými cvičeniami 33 hodín. Predmet 
hotelové služby poskytuje žiakom  prípravu na výkon samostatných prác  v ubytovacích zariadeniach..  

Predmet zahŕňa základné rozdelenie ubytovacích zariadení do kategórií a tried a klasifikačné znaky. 
Dôležitou súčasťou sú aj hygienické a technické požiadavky ubytovacích zariadení.   

V súčasnom štádiu transformácie ekonomiky na trhový model nadobúda čoraz väčší význam 
problematika personálnej práce. Prvoradou úlohou podniku cestovného ruchu je, aby bol dobre 
obslúžený hosť, zákazník. V predmete sa rozoberajú klasifikácia a požiadavky na pracovníkov 
v ubytovacích zariadeniach a ich práca na úseku ubytovacích zariadení.  

Cestovný ruch má napomáhať uspokojovať potreby reprodukcie fyzických a duševných síl mimo 
bežného životného prostredia a vo voľnom čase. Zameranie služieb má smerovať k maximálnemu 
uspokojovaniu potrieb účastníkov cestovného ruchu. Učivo charakterizuje klasifikáciu služieb, služby 
v interiéry a v exteriéry, plánovanie, evidenciu, korešpondenciu, platenie za služby a ich propagáciu.  

Predmet rozoberá význam a podstatu animácie, animačné aktivity v ubytovacích zariadeniach, ich 
image a typológiu hostí. Predmet vedie žiakov k tomu, aby získali a osvojili si základné teoretické 
vedomosti a zručnosti z administratívnych prác v ubytovacích zariadeniach, druhy - evidencia hostí, 
progresívne metódy v administratívnych prácach, tržby a ich vzťah ku kapacite a využiteľnosti 
ubytovacieho zariadenia. 

Predmet poskytuje žiakom poznatky potrebné pre zriaďovanie a prevádzkovanie ubytovacích 
zariadení. Poskytuje a poukazuje na nové metódy práce, využitie počítačových programov 
v ubytovacích službách, tvorbu informačného systému, ktoré prispievajú k skvalitňovaniu služieb 
a k rozvoju cestovného ruchu. 

Pri výbere učiva sme pristupovali veľmi citlivo už aj vzhľadom k jej aplikácii odborných predmetov 
a s prihliadnutím na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu a primeranosť učiva podľa schopnosti 
žiakov 

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. 
Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú 
sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

Výučba bude prebiehať v bežnej triede.  

  

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu hotelové služby v študijnom odbore 6421 4 00 spoločné stravovanie 
je poskytnúť žiakom súbor vedomostí, zručností a kompetencií o kategorizácií ubytovacích zariadení, 
o požiadavkách na pracovníkov v ubytovacích zariadeniach, službách v ubytovacích zariadeniach, 
administratívnych prácach s cieľom poukázať na nové metódy práce, ktoré prispievajú 
k skvalitňovaniu služieb a k rozvoju cestovného ruchu. Žiaci získajú poznatky a nadobudnú 
presvedčenie o užitočnosti teoretických vedomosti potrebných pre zriaďovanie a prevádzkovanie 
ubytovacích zariadení. formovaní logického myslenia a rozvíjaní vedomosti, zručnosti a kľúčových 
kompetencii využiteľných aj v ďalšom vzdelávaní, odbornom výcviku a občianskom živote. 
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Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

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

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram) tak, aby 
každý každému porozumel, 

 vyjadriť alebo formulovať vlastný názor a záver,  
 kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), 
 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 
 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 
 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a  prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii , 

 vyjadriť alebo formulovať problém, ktorý sa objaví, 
 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli prispieť 

k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli 
k cieľu, 

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

 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ sú 

dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

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

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

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

 formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód 
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

 preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie 
a spoluzodpovednosť.  
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Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania.  
 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

kategorizácia ubytovacích 
zariadení 
pracovníci v ubytovacích  
zariadeniach 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

služby v ubytovacích zariadeniach 
animácia v hoteli 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Referát 

administratívne práce 
v ubytovacom zariadení 
počítačové programy 
v ubytovacích službách 
praktické cvičenia 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s počítačom 

Učebné zdroje 

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

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 
knižnica, ... 

kategorizácia 
ubytovacích zariadení 
pracovníci 
v ubytovacích 
zariadeniach 

1. Babinský, J., Babinský, 
M.: Turistika na vidieku pre 
2. ročník študijného odboru 
agropodnikanie.  Proxima 
press 2006         
2. Novacká, Ľ., Kučera, P., 
Trefil, P.: Hotelový 
a gastronomický 
manažment pre 5. ročník 
hotelových akadémií. SPN 
Bratislava 1999 

PC 
magnetická 
tabuľa 
tabuľa 
videotechnika 

učebnica 
odborné 
časopisy 
prospekty 

Internet  
knižnica 
 

služby v ubytovacích 
zariadeniach  
animácia v hoteli  

1.  Babinský, J., Babinský, 
M.: Turistika na vidieku pre 
2. ročník študijného odboru 
agropodnikanie.  Proxima 
press 2006         
2. Novacká, Ľ., Kučera, P., 
Trefil, P. : Hotelový 
a gastronomický 
manažment pre 5. ročník 
hotelových akadémií. SPN 
Bratislava 1999 

PC 
tabuľa 
videotechnika  

učebnica 
odborné 
časopisy 
prospekty 

Internet  
knižnica 
 

administratívne práce 
v ubytovacom 
zariadení 
počítačové programy 
v ubytovacích 
službách 
praktické cvičenia 

1. Babinský, J., Babinský, 
M.: Turistika na vidieku pre 
3. ročník študijného odboru 
agropodnikanie. Proxima 
press 2006         
2. Papulová, E., Kučera, P., 
Trefil, P.: Hotelový 
a gastronomický 
manažment pre 4. ročník 
hotelových akadémií. SPN 
Bratislava 1999 

dataprojektor 
videotechnika  
PC 
tabuľa 
 

učebnica 
odborné 
časopisy 
prospekty 
reklamné 
materiály 

CD – Význam 
enzýmov pri 
priebehu 
chemických 
reakcií v živých 
organizmoch 
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ROČNÍK: PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   hotelové služby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Hotelové služby 33  Žiak má: Žiak:   

 kategorizácia 
ubytovacích zariadení 

        Názvoslovie  

        Zriaďovateľské povinnosti            

        Kategórie 

        Triedy 
        
        Klasifikačné znaky  ubyto- 
        vacích zariadení 
          
        Hygienické požiadavky  
        ubytovacích zariadení 
         
        Technické požiadavky  
         ubytovacích zariadení 

8 

1 

1 

1 

1 

 

2 

1 

 

1 

 

 

 

ekonomika 

odborný výcvik 

 pochopiť kategorizáciu 
ubytovacích zariadení 

 charakterizoval 
kategorizáciu ubytovacích 
zariadení 

frontálne skúšanie ústne odpovede 

 Pracovníci 
v ubytovacích 
zariadeniach 

Klasifikácia pracovníkov 
v ubytovacích 
zariadeniach 

Požiadavky na 
pracovníkov 
v ubytovacích 
zariadeniach 

Práca na úseku 
ubytovacích zariadení 

 

4 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

odborný výcvik 
 

 

 

 

 

 charakterizovať klasifikáciu 
a požiadavky na pracovníkov 
v ubytovacích zariadeniach 

 správne charakterizoval  
klasifikáciu a požiadavky 
na pracovníkov 
v ubytovacích 
zariadeniach, popísal 
prácu na úseku 
ubytovacích zariadení 

         

písomné skúšanie 

 

didaktický test 
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 Služby v ubytovacích 
zariadeniach  

Klasifikácia služieb 

Služby v interiéry 

Služby v exteriéry 

Plánovanie 

Evidencia 

Korešpondencia 

Ostatné služby 

Platenie za služby 

8                  

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

ekonomika 

odborný výcvik 

 

 

 

 

 poznať klasifikáciu služieb  

 opísať služby v interiéry 
a exteriéry 

 vysvetliť plánovanie, 
evidenciu, korešpondenciu 

 ovládať platenie za služby 
a propagácia služieb 

 

 vysvetlil a charakterizoval 
služby v ubytovacích 
zariadeniach 

ústne frontálne 
skúšanie 

písomné skúšanie 

 

ústne odpovede 

didaktický test 

 

 Animácia v hoteli 

Význam a podstata 
animácie 

Animačné aktivity v hoteli 

Image hotelov 

Typológia hostí 

4 

1 

 

1 

1 

1 

ekonomika 

odborný výcvik 

 

 

 

 

 

 

 

 vysvetliť význam a podstatu 
animácie 

 charakterizovať animačné 
aktivity v hoteli 

 charakterizovať image hotelov 

 vymenovať a popísať 
typológiu hostí 

 

 vysvetlil význam 
a podstatu animácie 

 charakterizoval animačné 
aktivity v hoteli 

 charakterizoval image 
hotelov 

 popísal typológie hostí 

ústne frontálne 
skúšanie 

písomné skúšanie 

 

ústne odpovede 

didaktický test 

 

 Administratívne práce 
v ubytovacom zariadení 

Druhy – evidencia hostí 

Progresívne metódy 
v administratívnych 
prácach 

Využiteľnosť 
ubytovacieho zariadenia 

  

3 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

náuka o spoločnosti 

ekonomika 

odborný výcvik 

 

 

 

 

 

 

 definovať druhy – evidenciu 
hostí 

 aplikovať progresívne metódy 
v administratívnych prácach 

 popísať využiteľnosť 
ubytovacieho zariadenia 

 

 správne definoval  druhy – 
evidenciu hostí 

 použil progresívne metódy 
v administratívnych 
prácach  

 vedel správne popísať 
využiteľnosť ubytovacieho 
zariadenia 

ústne  skúšanie 

písomné skúšanie 

 

ústne odpovede  

skupinová písomná 
práca 
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 Počítačové programy 
v ubytovacích službách 

 

3 informatika a výpočtová 
technika 

 

 Poznať niektoré významné 
počítačové programy 
v ubytovacích službách 

 

 popísal niektoré významné 
počítačové programy 
v ubytovacích službách  

Individuálne 
skúšanie 

 

 

 Praktické cvičenia 

 

3 odborný výcvik 

ekonomika 

 vysvetliť poznatky potrebné 
pre zriaďovanie 
a prevádzkovanie ubytovacích 
zariadení 

 

 demonštroval postup pre 
zriaďovanie 
a prevádzkovanie 
ubytovacích zariadení 

 

samostatná práca 
žiakov 

 

referát 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu (pre jednotlivcov, skupinu, 
pre ústne a písomné práce).  
Pri ústnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia: 

 Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú 

výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, celistvo, presne a úplne 
a chápe vzťahy medzi nimi. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne 
a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade 
a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. 
Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími 
nedostatkami. Je schopný samostatne študovať vhodné texty.  

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré 
požadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, v podstate 
celistvo, presne a úplne. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne 
a produktívne alebo s menšími podnetmi učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických 
a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika 
a tvorivosť. Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Kvalita 
výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Žiak je schopný samostatne alebo s menšou 
pomocou študovať vhodné texty. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných 
poznatkov, faktov, pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery. Požadované intelektuálne a motorické 
činnosti nevykonáva vždy presne. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za pomoci učiteľa korigovať. Osvojené 
vedomosti a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických a praktických úloh s chybami. Uplatňuje poznatky a hodnotí 
javy a zákonitosti podľa podnetov učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vždy tvorivé. V ústnom 
a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú 
častejšie nedostatky. Je schopný samostatne študovať podľa návodu učiteľa. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných 
vedomostí závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo 
pohotový a má väčšie nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických 
a praktických úloh sa vyskytujú závažné chyby. Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení javov je 
nesamostatný. V logickosti myslenia sa vyskytujú závažné chyby a myslenie je spravidla málo tvorivé. Jeho ústny 
a písomný prejav má spravidla závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky 
a chyby vie žiak za pomoci učiteľa opraviť. Pri samostatnom štúdiu má veľké nedostatky. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami celistvo, 
presne a úplne, má v nich závažné a značné nedostatky. Jeho schopnosť vykonávať požadované intelektuálne 
a praktické činnosti má veľmi podstatné nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení 
teoretických a praktických úloh sa vyskytujú veľmi závažné chyby. Pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí 
nevie svoje vedomosti uplatniť, a to ani na podnet učiteľa. Neprejavuje samostatnosť v myslení, vyskytujú sa 
u neho časté logické nedostatky. V ústnom a písomnom prejave má závažné nedostatky v správnosti, presnosti 
a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. Nevie samostatne študovať. 

 
Pri písomnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia:  

Predmetová komisia   pre odborné predmety schválila stupnicu hodnotenia pri písomnom skúšaní v závislosti od 
percenta úspešnosti nasledovne: 
 

percento známka 

100 - 85 výborný 

84,9 -70 chválitebný 

69,9- 50 dobrý 

49,9- 30 dostatočný 

29,9 -0 nedostatočný 
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Názov predmetu Cestovný ruch2 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín 

Ročník  druhý, nadstavbové štúdium 

Kód a názov študijného odboru 6421 L spoločné stravovanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti praktická príprava, ŠVP 63, 64 Ekonomika a 
organizácia, obchod a služby, ktorú sme uplatnili pri tvorbe vyučovacieho predmetu. Jeho výučba je 
orientovaná do  2. ročníka nadstavbového štúdia.  

Predmet cestovný ruch v študijnom odbore 6421 4  spoločné stravovanie  rozvíja, rozširuje a prehlbuje 
učivo ekonomiky,  hotelových služieb, regionálnu gastronómiu a manažment v spoločnom stravovaní, 
Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy). Vedomosti a praktické 
zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete sú nevyhnutné pre výkon podnikateľských 
funkcií v oblasti cestovného ruchu u nás i v zahraničí. 

Učivo je zamerané na oboznámenie žiakov so základnými pojmami v oblasti cestovného ruchu 
a získanie prehľadu o regiónoch CR a ich atraktívnych lokalitách. Dôraz sa kladie na rozvíjanie 
podnikateľského myslenia, tvorbu produktu a zostavovanie ponúk v cestovnom ruchu.  

Pri výbere učiva sme prihliadali na teoretický obsah odborných predmetov. Prihliadali sme na 
proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov.  

Predmet vedie žiakov k tomu, aby si rozvíjali a prehlbovali organizačné schopnosti, správne 
vykonávali rôzne činnosti v styku s tuzemskými i zahraničnými podnikmi cestovného ruchu. Dôraz 
v predmete sa kladie na významnú úlohu regiónu a regionálnych orgánov a inštitúcií v oblasti rozvoja 
cestovného ruchu. 

Predmet je medzipredmetovo previazaný s odbornými vyučovacími ekonomika, regionálna 
gastronómia, hotelové služby a manažment v spoločnom stravovaní. 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania predmetu cestovný ruch majú stimulovať rozvoj poznávacích 
schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také 
stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť 
spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka 
k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu 
v rámci študijného odboru. Pri výučbe používame formu výkladu, riadeného rozhovoru, preferujeme 
prácu s  počítačom, tímovú prácu na cvičných úlohách, riešenie problémových situácií. Odporúčajú sa 
aj rôzne odborné časopisy s tematikou cestovného ruchu.  

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu cestovný ruch 
proporcionálne zastúpenie a prepojenie praktického a teoretického poznávania. Výchovné 
a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto 
predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie tvorivo riešiť problémy a spôsobilosti 
využívať informačné technológie.  Preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň 
prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem iného aj 
riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov, úloh 
komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci 
medzipredmetových vzťahov.   

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. 
Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú 
sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

Výučba bude prebiehať v bežnej triede. Žiaci absolvujú 1 dňovú exkurziu do vybraného podniku 
cestovného ruchu. 
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Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu cestovný ruch 6421 4 spoločné stravovanie  je poskytnúť žiakom 
odborné vedomosti z oblasti cestovného ruchu -  získanie informačného prehľadu o  regiónoch 
cestovného ruchu a ich atraktívnych lokalitách, službách a najnovších trendoch rozvoja cestovného 
ruchu.  Naučiť žiakov tieto informácie využiť v praxi pri poskytovaní služieb  v strediskách cestovného 
ruchu. 

 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

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

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní, 
 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli 

prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky 
neviedli k cieľu, 

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

 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ 

sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

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

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

 
 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Základné pojmy, organizácia 
a služby cestovného ruchu  

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Subjekt cestovného ruchu Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Analytická metóda 

Grafické práce 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Objekt cestovného ruchu Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna 
práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Trendy rozvoja cestovného ruchu  Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna 
práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
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Slovensko z hľadiska možnosti 
rozvoja cestovného ruchu  

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna 
práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Oblasti cestovného ruchu na 
Slovensku 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna 
práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Zahraničný cestovný ruch  Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna 
práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

 

Učebné zdroje 

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

 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 
knižnica, ... 

Základné pojmy, 
organizácia a služby 
cestovného ruchu  

Gúčik M.: Cestovný ruch pre 
obchodné a hotelové akadémie. 
SPN. Bratislava 2004 
Čaplová P.: Technika cestovného 
ruchu. SPN. Bratislava 2007 
Orieška J.: Služby cestovného 
ruchu, Ekonomická univerzita 
Banská Bystrica 1998 

Počítače  
Tabuľa 

Odborné 
časopisy, 
katalógy 

Internet 
 

Subjekt cestovného 
ruchu 

Gúčik M.: Cestovný ruch pre 
obchodné a hotelové akadémie. 
SPN. Bratislava 2004 
Čaplová P.: Technika cestovného 
ruchu. SPN. Bratislava 2007 

Počítače  
Tabuľa 

Odborné 
časopisy 
Katalógy 
 

Internet 
 

Objekt cestovného 
ruchu 

Gúčik M.: Cestovný ruch pre 
obchodné a hotelové akadémie. 
SPN. Bratislava 2004 

Počítače  
Tabuľa 

Odborné 
časopisy 
Katalógy 
 

Internet 

Trendy rozvoja 
cestovného ruchu   

Gúčik M.: Cestovný ruch pre 
obchodné a hotelové akadémie. 
SPN. Bratislava 2004 
Čaplová P.: Technika cestovného 
ruchu. SPN. Bratislava 2007 
Orieška J.: Služby cestovného 
ruchu, Ekonomická univerzita 
Banská Bystrica 1998 

Počítače  
Tabuľa 

Odborné 
časopisy, 
katalógy 

Internet 
 

Slovensko z hľadiska 
možnosti rozvoja 
cestovného ruchu  

Gúčik M.: Cestovný ruch pre 
obchodné a hotelové akadémie. 
SPN. Bratislava 2004 
Čaplová P.: Technika cestovného 
ruchu. SPN. Bratislava 2007 

Počítače  
Tabuľa 

Odborné 
časopisy, 
katalógy 

Internet 
 

Oblasti cestovného 
ruchu na Slovensku  

Gúčik M.: Cestovný ruch pre 
obchodné a hotelové akadémie. 
SPN. Bratislava 2004 
Čaplová P.: Technika cestovného 
ruchu. SPN. Bratislava 2007 

Počítače  
Tabuľa 

Odborné 
časopisy, 
katalógy 

Internet 
 

Zahraničný cestovný 
ruch 

Gúčik M.: Cestovný ruch pre 
obchodné a hotelové akadémie. 
SPN. Bratislava 2004 
Čaplová P.: Technika cestovného 
ruchu. SPN. Bratislava 2007 
Orieška J.: Služby cestovného 
ruchu, Ekonomická univerzita 
Banská Bystrica 1998 

Počítače  
Tabuľa 

Odborné 
časopisy, 
katalógy 

Internet 
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ROČNÍK: DRUHÝ 
 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  CESTOVNÝ RUCH 
 

2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín 
 

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Základné pojmy, 
organizácia a služby 
cestovného ruchu  

 
10 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Úloha, druhy a formy CR  

 Organizácia cestovného 
ruchu v SR 

 Cestovné kancelárie a ich 
úlohy 

 Služby pre cestovný ruch 

 Platobný styk 
v cestovnom ruchu  

 

 

2 

1 

 

2 
 

4 
 

1 

Ekonomika  

Hotelové služby  1. ročník 

 

 

 

 

 
 

 Pochopiť podstatu motívov 
a príčin cestovného ruchu 

 Zvládnuť  organizáciu 
cestovného ruchu  

 Analyzovať a pochopiť 
úlohy  cestovných 
kancelárií  

 Charakterizovať služby pre 
cestovný ruch 

 Objasniť platobný styk 
v cestovnom ruchu  

 

 Pochopil podstatu motívov 
a príčin cestovného ruchu 

 Zvládol   organizáciu 
cestovného ruchu  

 Vedel analyzovať a 
vysvetliť úlohy cestovných 
kancelárií  

 Charakterizoval  služby 
pre cestovný ruch 

 Objasnil platobný styk 
v cestovnom ruchu  

 

Písomné skúšanie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Písomná práca 

Ústne odpovede 

 

Subjekt cestovného 
ruchu  

4  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 
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 Sociálne faktory systému 
cestovného ruchu  

 Ekonomické faktory 
systému cestovného 
ruchu  

 Sociologické faktory 
systému cestovného 
ruchu 

 Demografické faktory 
systému cestovného 
ruchu  

1 

 

     1 
 
 
 

1 
 
 

1 

 
Ekonomika 
 
 

 Analyzovať a pochopiť 
sociálne faktory systému 
cestovného ruchu  

 Analyzovať a pochopiť 
ekonomické faktory 
systému cestovného ruchu  

 Analyzovať a pochopiť 
sociologické  faktory 
systému cestovného ruchu  

 Analyzovať a pochopiť 
demografické  faktory 
systému cestovného ruchu  

 

 Bez problémov analyzoval 
a vysvetlil sociálne faktory 
systému cestovného ruchu  

 Bez problémov analyzoval  
a vysvetlil ekonomické 
faktory systému 
cestovného ruchu  

 Bez problémov analyzoval 
a vysvetlil sociologické  
faktory systému 
cestovného ruchu  

 Bez problémov analyzoval  
a vysvetlil  demografické  
faktory systému 
cestovného ruchu  

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

 

Objekt cestovného  
ruchu 

4  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Prírodné danosti 
cestovného ruchu  

 Sociálno-kultúrne vzťahy  

 Všeobecná infraštruktúra 

 Pobytové 
a sprostredkovateľské 
zariadenia  

 

1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Manažment v spoločnom 
stravovaní 

 Objasniť prírodné danosti 
cestovného ruchu  

 Popísať sociálno-kultúrne 
vzťah ovplyvňujúce objekt 
cestovného ruchu  

 Objasniť všeobecnú 
infraštruktúru objektu 
cestovného ruchu  

 Uviesť pobytové 
a sprostredkovateľské 
zariadenia CR  

 

 Objasnil prírodné danosti 
cestovného ruchu  

 Popísal sociálno-kultúrne 
vzťah ovplyvňujúce objekt 
cestovného ruchu  

 Objasnil všeobecnú 
infraštruktúru objektu 
cestovného ruchu  

 Uviedol  pobytové 
a sprostredkovateľské 
zariadenia CR  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Ústna odpoveď  

Písomná práca 

 

Trendy rozvoja 
cestovného ruchu  

2  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Súčasné trendy rozvoja 
CR 

 
 

 Charakterizovať súčasné 
trendy rozvoja cestovného 
ruchu  

 Charakterizoval súčasné 
trendy rozvoja cestovného 
ruchu 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Slovensko z hľadiska 
možnosti rozvoja 
cestovného ruchu  

10  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 
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 Prírodné danosti 
Slovenska 

 Kultúrno-historické 
pamiatky na Slovensku 

 Športové a turistické 
možnosti 

 Kúpele SR 

 Gastronómia z hľadiska 
CR 

 Vidiecka turistika 

 Vybavenosť a kvalita 
služieb v CR 

 Odbornosť 
a profesionalita personálu  

2 
 
 

2 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 

1 

 
Manažment v spoločnom 
stravovaní 
 
Hotelové služby 1. roč. 
 
Regionálna gastronómia 
 
 

 Popísať prírodné danosti 
Slovenska 

 Vymenovať a popísať 
najdôležitejšie kultúrno-
historické pamiatky na 
Slovensku 

 Uviesť športové 
a turistické možnosti 
v rámci CR na Slovensku  

 Vymenovať 
a charakterizovať 
jednotlivé kúpele na 
Slovensku 

 Objasniť gastronómiu 
z hľadiska CR 

 Charakterizovať vidiecku 
turistiku 

 Popísať základné znaky  
vybavenosti a kvality 
služieb v CR 

 Analyzovať pojem 
odbornosť a profesionalita 
personálu a jeho 
uplatnenie v praxi 

 

 Popísal prírodné danosti 
Slovenska 

 Vymenoval a popísať 
najdôležitejšie kultúrno-
historické pamiatky na 
Slovensku 

 Uviedol športové 
a turistické možnosti 
v rámci CR na Slovensku  

 Vymenoval 
a charakterizoval 
jednotlivé kúpele na 
Slovensku 

 Objasnil gastronómiu 
z hľadiska CR 

 Charakterizoval vidiecku 
turistiku 

 Popísal základné znaky  
vybavenosti a kvality 
služieb v CR 

 Správne analyzoval pojem 
odbornosť a profesionalita 
personálu a jeho 
uplatnenie v praxi 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Ústna odpoveď  

Neštandardizovaný 
didaktický test  

 

Regióny  cestovného 
ruchu na Slovensku 

18  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Rajonizácia cestovného 
ruchu – vymedzenie 
oblastí 

 Kategorizácia stredísk 
cestovného ruchu  

 Charakteristika 
jednotlivých lokalít 
Slovenska  

1 
 
 
 

1 
 
 

16 

 
 Vymenovať jednotlivé 

oblasti Slovenska 
z hľadiska cestovného 
ruchu  

 Popísať kategorizáciu 
jednotlivých stredísk CR 

 Charakterizovať jednotlivé 
lokality Slovenska  

 Vymenoval jednotlivé 
oblasti Slovenska 
z hľadiska cestovného 
ruchu  

 Popísal kategorizáciu 
jednotlivých stredísk CR 

 Charakterizoval jednotlivé 
lokality Slovenska 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Ústna odpoveď  

Písomná práca 

 

Zahraničný cestovný 
12  
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ruch  Žiak má: Žiak: 

 Cestovný ruch 
v susedných krajinách 

 Cestovný ruch v strednej 
Európe 

 Cestovný ruch 
v ostatných štátoch 

 Prímorský cestovný ruch  

3 
 
 

3 
 

3 
 
 

3 

 
Hotelové služby 1. roč. 
 
 

 Charakterizovať cestovný 
ruch v susedných 
krajinách  

 Charakterizovať cestovný 
ruch v krajinách strednej 
Európy  

 Charakterizovať cestovný 
ruch v ostatných krajinách  

 Charakterizovať prímorský 
cestovný ruch  

 Charakterizoval cestovný 
ruch v susedných 
krajinách  

 Charakterizoval cestovný 
ruch v krajinách strednej 
Európy  

 Charakterizoval cestovný 
ruch v ostatných krajinách  

 Charakterizoval prímorský 
cestovný ruch 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Ústna odpoveď  

Písomná práca 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu (pre jednotlivcov, skupinu, 
pre ústne a písomné práce).  
Pri ústnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia: 

 Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú 

výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, celistvo, presne a úplne 
a chápe vzťahy medzi nimi. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne 
a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade 
a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. 
Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími 
nedostatkami. Je schopný samostatne študovať vhodné texty.  

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré 
požadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, v podstate 
celistvo, presne a úplne. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne 
a produktívne alebo s menšími podnetmi učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických 
a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika 
a tvorivosť. Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Kvalita 
výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Žiak je schopný samostatne alebo s menšou 
pomocou študovať vhodné texty. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných 
poznatkov, faktov, pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery. Požadované intelektuálne a motorické 
činnosti nevykonáva vždy presne. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za pomoci učiteľa korigovať. Osvojené 
vedomosti a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických a praktických úloh s chybami. Uplatňuje poznatky a hodnotí 
javy a zákonitosti podľa podnetov učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vždy tvorivé. V ústnom 
a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú 
častejšie nedostatky. Je schopný samostatne študovať podľa návodu učiteľa. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných 
vedomostí závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo 
pohotový a má väčšie nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických 
a praktických úloh sa vyskytujú závažné chyby. Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení javov je 
nesamostatný. V logickosti myslenia sa vyskytujú závažné chyby a myslenie je spravidla málo tvorivé. Jeho ústny 
a písomný prejav má spravidla závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky 
a chyby vie žiak za pomoci učiteľa opraviť. Pri samostatnom štúdiu má veľké nedostatky. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami celistvo, 
presne a úplne, má v nich závažné a značné nedostatky. Jeho schopnosť vykonávať požadované intelektuálne 
a praktické činnosti má veľmi podstatné nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení 
teoretických a praktických úloh sa vyskytujú veľmi závažné chyby. Pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí 
nevie svoje vedomosti uplatniť, a to ani na podnet učiteľa. Neprejavuje samostatnosť v myslení, vyskytujú sa 
u neho časté logické nedostatky. V ústnom a písomnom prejave má závažné nedostatky v správnosti, presnosti 
a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. Nevie samostatne študovať. 

 
Pri písomnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia:  

Predmetová komisia   pre odborné predmety schválila stupnicu hodnotenia pri písomnom skúšaní v závislosti od 
percenta úspešnosti nasledovne: 
 

percento známka 

100 - 85 výborný 

84,9 -70 chválitebný 

69,9- 50 dobrý 

49,9- 30 dostatočný 

29,9 -0 nedostatočný 
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Názov predmetu Hospodárske  výpočty1 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov študijného odboru 6421 L - spoločné stravovanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu  

 
Hospodárske výpočty v odbornom školstve majú  svoje významné  miesto, nakoľko  
v jednotlivých odboroch plnia popri funkcii  všeobecného vzdelávania aj prípravnú   
funkciu pre odbornú zložku vzdelávania.    
 
Všeobecným cieľom vzdelávania je výchova premýšľavého človeka, ktorý  bude vedieť 
používať matematické výpočty v rôznych životných situáciách /v odbornej zložke vzdelávania 
v ďalšom  štúdiu, v osobnom  živote, budúcom zamestnaní, voľnom čase, a pod. /     

Predmet hospodárske výpočty v študijnom odbore  6421 L - spoločné stravovanie svojím 
obsahom nadväzuje na učivo  strednej odbornej školy, rozvíja, rozširuje  a prehlbuje ho. 
Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy). Vedomosti 
a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi rozvíjajú odborné poznatky, 
ktoré súvisia so zabezpečovaním a uskutočňovaním odbornej praxe.  

Žiaci si musia uvedomiť, že hospodárske výpočty a ich výpočtové procesy poskytujú ľuďom 
nielen nové poznatky, ktoré postupne využívajú, ale ovplyvňujú aj zmeny výroby, spôsob 
života a rôzne výskumy. Preto sme pri výbere učiva veľmi citlivo pristupovali už aj vzhľadom 
k ich aplikácii v odborných predmetoch a s prihliadnutím na vymedzenú týždennú hodinovú 
dotáciu. Prihliadali sme aj na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopnosti žiakov.          

Metódy, formy a prostriedky vyučovania hospodárskych výpočtov majú stimulovať rozvoj 
poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. 
Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese 
výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, 
povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, 
ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci učebného odboru. 

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu 
hospodárske výpočty proporcionálne zastúpenie a prepojenie empirického a teoretického 
poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových 
kompetencií žiaka. Preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň 
prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem 
iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických 
celkov,  úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky 
z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov. Predmet hospodárske výpočty 
je   previazaný s odbornými  predmetmi takmer vo všetkých jeho tematických celkoch.  

 Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej  
oblasti musí disponovať stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo predpísané 
obsahovými štandardmi .  

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu hospodárske výpočty v študijnom odbore je poskytnúť 
žiakom  súbor vedomostí, zručností a kompetencií o javoch, zákonitostiach a vzťahoch 
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medzi nimi, formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové 
kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornom výcviku a občianskom živote. 
Žiaci získajú poznatky o vybraných pojmoch, osvoja si matematické názvoslovie, budú 
ovládať základné pravidlá počítania v prebratých celkoch. Žiaci nadobudnú presvedčenie 
o užitočnosti teoretických poznatkov a praktických zručností, že matematické poznanie má 
význam pre ich osobnostný rast nielen z hľadiska konkrétneho praktického obsahu, ale aj 
z odhaľovania všeobecných princípov života na zemi.         

 

 Výstupné  všeobecné ciele:  

- vedieť používať správne výpočtové postupy pri riešení jednoduchých i zložitejších    

          ekonomických úloh, využiť pritom medzipredmetové  vzťahy s matematikou,  

- pochopiť ekonomickú podstatu vypočítaných ukazovateľov, dokázať ich slovne podľa   

         potreby aj graficky interpretovať,  

- schopnosť navrhnúť ďalší postup na základe vypočítaného výsledku, 

- získať správne návyky pri ekonomických výpočtoch,    

- vedieť správne využiť pri ekonomických výpočtoch prostriedky výpočtovej  techniky. 

 

  Výstupné špecifické ciele: 

   -    osvojiť si základné návyky, výpočtové postupy a metódy riešenia úloh v hospodárskych    

         výpočtoch, 

   -     vysvetliť základné štatistické pojmy, vedieť vysvetliť ich podstatu,  

   -    pochopiť podstatu jednotlivých metód a výpočtových postupov v hospodárskych 

        výpočtoch , vedieť ich správne využiť,   

  -      zvládnuť výpočet percentového a promilového počtu, 

  -     praktický zvládnuť výpočty v peňažných ústavoch, 

  -    formovať pracovné schopnosti, výpočtové zručnosti a charakterové vlastnosti žiakov . 

 

Kľúčové kompetencie 

 

Spôsobilosť konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 

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

 logicky zdôvodňovať svoje názory, konanie a rozhodnutia, 
 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri vzdelávaní, 
 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by 

mohli prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, 
informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 

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

 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 vybrať si správne rozhodnutie z viacerých možností, 
 vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia. 
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Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, 
komunikovať v materinskom a cudzom jazyku 

 

 pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie včítane možnosti 
učenia sa on-line, 

 zoznámiť sa s rôznymi druhmi počítačových programov a spôsobom ich obsluhy, 

 ovládať obsluhu periférnych zariadení potrebných pre činnosť používaného programu, 

 vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie, 

 posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, byť mediálne gramotný, 

 vyjadrovať sa správne v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 

 

Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 

 prejaviť empatiu a sebareflexiu, 

 motivovať pozitívne seba a iných, 

 prezentovať svoje myšlienky, názory a postoje. 

 

Odborné kompetencie 
 
Požadované vedomosti 
Absolvent má: 

 charakterizovať základné úlohy a využitie hospodárskych výpočtov, 
 vysvetliť percentový, promilový a úrokový počet, 
 popísať základné výpočty v peňažných ústavoch, 
 vypočítať stredné hodnoty, 
 zostavovať  grafy a tabuľky, 
 vypočítať indexy a ekonomický ich interpretovať. 

. 
 
Požadované zručnosti 
Absolvent vie: 

 pracovať s odbornou literatúrou, 
 aplikovať v praxi  odborné poznatky, 
 aplikovať v praxi zásady spoločenského správania a medziľudských vzťahov, 
 aplikovať návyky z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany 

životného prostredia. 
 
Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 
Absolvent sa vyznačuje: 

 empatiou, toleranciou, 
 komunikatívnosťou, kreativitou, 
 presnosťou, zodpovednosťou, sebadisciplínou. 

 

Stratégia vyučovania 
 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
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Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

 
 
      Úvod do hospodárskych           
       výpočtov 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Písomná  práca  
 

 
 
        Percentový, promilový  
         a úrokový počet 
          

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna , 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

 
 
      Základné výpočty v peňažných  
      ústavoch 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s výpočtovou technikou 

 

Učebné zdroje 

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

Názov 
tematického celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie 
zdroje 

(internet, 
knižnica, ... 

 
 
  Úvod  
  do hospodárskych  
  výpočtov 
                        
   

 
Oľga Ďuricová, Dezider Kelemen: 
Hospodárske výpočty a štatistika, pre 
2.ročník obchodných 
akadémií,Bratislava,SNP,2004  
doc.Ing.Jozef Zelenák,CSc. a kol. 
Hospodárske výpočty, pre 1.ročník 
obchodných akadémií, Bratislava, SNP, 
1993 
 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart  

Kalkulačky 
Učebnica 

Internet  
  
 

 
 
  Percentový,            
  promilový 
a úrokový 
  počet 
   

 
Oľga Ďuricová, Dezider Kelemen: 
Hospodárske výpočty a štatistika, pre 
2.ročník obchodných 
akadémií,Bratislava,SNP,2004  
doc.Ing.Jozef Zelenák,CSc. a kol. 
Hospodárske výpočty, pre 1.ročník 
obchodných akadémií, Bratislava, SNP, 
1993 
 
  

 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Filpchart  
Videotechnika  

Kalkulačky 
Učebnica 

 

 
 
  Základné výpočty  
  v peňažných             
  ústavoch 

 
Oľga Ďuricová, Dezider Kelemen: 
Hospodárske výpočty a štatistika, pre 
2.ročník obchodných 
akadémií,Bratislava,SNP,2004  
doc.Ing.Jozef Zelenák,CSc. a kol. 
Hospodárske výpočty, pre 1.ročník 
obchodných akadémií, Bratislava, SNP, 
1993 

 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
Filpchart  

Kalkulačky 
Učebnica 
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ROČNÍK: PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:    Hospodárske výpočty  
 

1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

  
 Úvod do hospodárskych 
  výpočtov     

 
5  
 
 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Hospodárske výpočty a ich 
význam      

1  

 

 

 

Matematika 

Chémia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Definovať hospodárske 
výpočty 

 Popísať základné úlohy  
a využitie hospodárskych  
výpočtov 
    

 Definoval hospodárske 
výpočty 

 
 Popísal základne počtové 

úkony  
 

Frontálne ústne  

 skúšanie 

  

Ústne odpovede  

  

Využitie výpočtovej techniky 
pri hospodárskych výpočtoch  

 

1 

 

 Popísať základné  postupy    
pri práci s kalkulačkou 

 
 Ovládať  základné počtové  

        operácie s kalkulačkou  
  

  
 Popísal základné postupy 

pri práci s kalkulačkou 
 Počítal s kalkulačkou  a na 

PC  
 

Praktické použitie 
kalkulačky, PC 

Praktické cvičenia 

 

  

Porovnávanie veličín 
rozdielom a pomerom  

 

 

1 

 Popísať    porovnávanie 
rozdielom a pomerom 

 Porovnávať  pome- 
rom, postupný pomer , 
zložený pomer  

 

 Popísal  porovnávanie  
rozdielom a pomerom 

 Realizoval úkony pri 
praktických výpočtoch 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

Využitie pomeru pri 
ekonomických výpočtoch                                                                     

2 
 Definovať úmeru ,  

krátiť a rozširovať  
 Popísať jednoduchý 

úsudkový počet 
 Vysvetliť jednoduchú a zlo-  

ženú trojčlenku    
                       
 
 
 
 

  Definoval úmeru  
  

 Popísal  počtové operácie 
z úsudkového počtu  

 Vysvetlil jednoduchú 
a zloženú trojčlenku 

Ústne  skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

 

 Percentový, promilový  
  a úrokový počet 

 
16  

 
 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Základné pojmy - percento,   
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promile, vzťah medzi nimi, 
základné veličiny 
percentového počtu        

 

2                                      

 

Matematika 

Účtovníctvo 

    
   
 

 

 Definovať pojem percento,  
promile 
 
 

 Určiť základne veličiny  
percentového počtu , 
promilového počtu 

 Definoval percento a  
promile  
 

 
 Určil základné vzťahy 

a veličiny percentového , 
promilového počtu, ich 
výpočet  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

 

Percentový základ, percentová 
časť , percentová miera  

 

3 
 Riešiť  úlohy zamerané na 

percentá 
 

 Riešil  úlohy zamerané na 
percentá 
 

Písomné skúšanie 

 

Praktické príklady 

Promilový počet – promilový 
základ, promilová časť, 
promilová miera 

 

1 

 Definovať základné pojmy 
promilového počtu 
 

 Realizovať  praktické 
výpočty  

  

 Definoval promile, 
promilový základ , časť, 
mieru         

  
 Prakticky realizoval 

výpočty  
 

Písomné skúšanie 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Ústne odpovede 

Zväčšený základ, výpočet 
základných veličín  

1 
 Vysvetliť pojem zväčšený  

základ 
 Realizovať praktické 

výpočty číselných výrazov 

 Vysvetlil pojem zväčšený 
základ  
 

 Realizoval praktické 
výpočty  

Frontálne ústne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 

Samostatná práca  

Zmenšený základ, výpočet 
základných veličín  

1 
 Definovať pojem 

zmenšený základ 
 Praktický realizovať 

výpočet   základných 
veličín  
 

 Definoval výpočet veličín 
zo zmenšeného základu  

 Praktický realizoval 
výpočet   základných 
veličín  
 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Praktické cvičenia 

 

Základné pojmy úrokového 
počtu  

1 
 Definovať základné pojmy   Definoval základné pojmy 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Výpočet úroku zo sta  

 

2 
 

 Praktické vypočítať úrok  
 

 
 Praktické vypočítal 

úrok  
  

Písomné skúšanie  Písomná práca 

Spoločný úrok z niekoľkých 
istín  

 

 

 

1 

 

 

  
 Popísať základný vzťah 

pre spoločný úrok  
 Riešiť praktické úlohy 

 
 Popísal základný 

vzťah pre spoločný 
úrok  

 Riešil praktické úlohy 

Ústne skúšanie 

 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

 

Praktické cvičenie 
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Výpočet ostatných veličín 
úrokového počtu  

3 
 Riešiť praktické príklady 

 
 Riešiť praktické príklady 

 Písomné skúšanie 

 

Praktické cvičenie 

 

Výpočet zo  zväčšenej istiny, 
zmenšenej istiny  

1 
 Vysvetliť základné pojmy 

 
 Realizovať praktické 

výpočty  
 

 

 Vysvetlil základné pojmy 
 

 Realizoval praktické 
výpočty číselných výrazov 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 

Praktické cvičenia 

 
  
Základné výpočty 
v peňažných ústavoch   

 
8  
 
 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Vkladné knižky, druhy 
vkladných knižiek  

1 Účtovníctvo 

Ekonomika 

 Charakterizovať  vkladné 
knižky     

 Vymenovať druhy  
vkladných knižiek   
 

 Charakterizoval vkladné 
knižky  

 Vymenoval druhy 
vkladných knižiek 
 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

Výpočty na vkladných 
knižkách  

2 
 Analyzovať položkový 

spôsob výpočtu úrokového 
súčinu  

 Popísať zostatkový spôsob 
výpočtu úrokového súčinu   
 

 Analyzoval   položkový 
spôsobu výpočtu  

 Popísal zostatkový spôsob 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Praktické cvičenie 

  

Výpočty na vkladových 
úverových a kontokorentných 
účtoch 

 

 

3 

 

 

 Uviesť základný postup 
výpočtu úrokov na 
vkladových účtoch 

 Realizovať výpočet úrokov 
na úverových účtoch 

 Realizovať výpočet úroku 
na kontokorentných účtoch 

 Uviedol základný postup 
výpočtu úrokov na 
vkladových účtoch  

 Realizoval výpočet úrokov 
na úverových účtoch 

  Realizoval výpočet úroku  
na kontokorentných účtoch 

Písomné skúšanie 

 

Praktické cvičenie 

 

Peniaze cudzej meny, výpočty 
s peniazmi v cudzej mene  

 

      2 
 Definovať pojem mena , 

kurz a kurzový lístok  
 Uskutočniť výpočty 

s peniazmi v cudzej mene 

 Definoval pojem mena , 
kurz a kurzový lístok  

 Uskutočnil výpočty 
s peniazmi v cudzej mene  

 
Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Praktické cvičenie 

 

  
Písomné práce 

4  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

1.Písomná práca  

(jednoduchá trojčlenka, 
rozdeľovací počet, zmiešavací 
počet) 

 

1 
 

 Praktický riešiť úlohy  Praktický riešil úlohy Písomné skúšanie Písomná práca 
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2.Písomná práca  

(percentový počet, promilový 
počet) 

1 
 Praktický riešiť úlohy 

 Praktický riešil úlohy 
Písomné skúšanie  

 

Písomná práca  

3.Písomná práca 

(úrokový počet ) 

 

 

 

1  Praktický riešiť úlohy 
 Praktický riešil úlohy 

Písomné skúšanie 

 

Písomná práca  

4.Písomná práca  

(Základne výpočty 
v peňažných ústavoch ) 

1   Praktický riešiť úlohy  Praktický riešil úlohy Písomné skúšanie Písomná práca 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne 
a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne 
skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 
Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na 
overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň 
vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. 
Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť 
didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne 
medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú 
sa za dobu štúdia žiaka.  

Pri ústnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia:  

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové 
štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, celistvo, presne a úplne a chápe vzťahy medzi 
nimi. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené 
vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí logicky 
správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný 
a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami. Je schopný samostatne študovať vhodné texty.  

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú 
výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, v podstate celistvo, presne a úplne. 
Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi 
učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov 
a zákonitostí. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Ústny a písomný prejav máva menšie 
nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Kvalita výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Žiak 
je schopný samostatne alebo s menšou pomocou študovať vhodné texty. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, 
pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery. Požadované intelektuálne a motorické činnosti nevykonáva vždy 
presne. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za pomoci učiteľa korigovať. Osvojené vedomosti a zručnosti aplikuje 
pri riešení teoretických a praktických úloh s chybami. Uplatňuje poznatky a hodnotí javy a zákonitosti podľa podnetov 
učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vždy tvorivé. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, 
presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú častejšie nedostatky. Je schopný samostatne študovať podľa 
návodu učiteľa. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí 
závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo pohotový a má väčšie 
nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú 
závažné chyby. Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení javov je nesamostatný. V logickosti myslenia sa vyskytujú 
závažné chyby a myslenie je spravidla málo tvorivé. Jeho ústny a písomný prejav má spravidla závažné nedostatky 
v správnosti, presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby vie žiak za pomoci učiteľa opraviť. Pri samostatnom 
štúdiu má veľké nedostatky. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne 
a úplne, má v nich závažné a značné nedostatky. Jeho schopnosť vykonávať požadované intelektuálne a praktické 
činnosti má veľmi podstatné nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických 
a praktických úloh sa vyskytujú veľmi závažné chyby. Pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí nevie svoje vedomosti 
uplatniť, a to ani na podnet učiteľa. Neprejavuje samostatnosť v myslení, vyskytujú sa u neho časté logické nedostatky. 
V ústnom a písomnom prejave má závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby 
nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. Nevie samostatne študovať. 

 
Pri písomnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia:  

Predmetová komisia   pre odborné predmety schválila stupnicu hodnotenia pri písomnom skúšaní v závislosti od percenta 
úspešnosti nasledovne: 
 

percento známka 

100 - 85 výborný 

84,9 -70 chválitebný 

69,9- 50 dobrý 

49,9- 30 dostatočný 

29,9 -0 nedostatočný 
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Názov predmetu Hospodárske  výpočty2 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín 

Ročník  druhý  

Kód a názov študijného odboru 6421 L - spoločné stravovanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu hospodárske výpočty v študijnom odbore je poskytnúť 
žiakom  súbor vedomostí, zručností a kompetencií o javoch, zákonitostiach a vzťahoch 
medzi nimi, formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové 
kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornom výcviku a občianskom živote. 
Žiaci získajú poznatky o vybraných pojmoch, osvoja si matematické názvoslovie, budú 
ovládať základné pravidlá počítania v prebratých celkoch . Žiaci nadobudnú presvedčenie 
o užitočnosti teoretických poznatkov a praktických zručností, že matematické poznanie má 
význam pre ich osobnostný rast nielen z hľadiska konkrétneho praktického obsahu, ale aj 
z odhaľovania všeobecných princípov života na zemi.         
 

 

Výstupné  všeobecné ciele:  

- vedieť používať správne výpočtové postupy pri riešení jednoduchých i zložitejších    

          ekonomických úloh, využiť pritom medzipredmetové  vzťahy s matematikou,  

- pochopiť ekonomickú podstatu vypočítaných ukazovateľov, dokázať ich slovne podľa   

         potreby aj graficky interpretovať,  

- schopnosť navrhnúť ďalší postup na základe vypočítaného výsledku, 

- získať správne návyky pri ekonomických výpočtoch,    

- vedieť správne využiť pri ekonomických výpočtoch prostriedky výpočtovej  techniky. 

 

  Výstupné špecifické ciele: 

   -    osvojiť si základné návyky, výpočtové postupy a metódy riešenia úloh v hospodárskych    

         výpočtoch, 

   -     vysvetliť stredné hodnoty a pomerné ukazovatele,         

  -      zvládnuť vypracovať tabuľky a grafy, 

  -     praktický vypočítať indexy a ekonomický ich interpretovať, 

  -    vysvetliť uplatnenie štatistických ukazovateľov v ekonomike. 

        

        

 

 

 



Školský vzdelávací program - 6421 L spoločné stravovanie, SOŠ Snina 
 

 

466 

 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

 
 
    Stredné hodnoty a pomerné  
    ukazovatele  

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

 
 
   Tabuľky a grafické     
    znázorňovanie  
   Indexy      
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna , 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

 
 
     Ekonomická štatistika  
      

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s výpočtovou technikou 

 

 

Učebné zdroje 

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

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 
knižnica, ... 

 
 
Stredné hodnoty 
a pomerné 
ukazovatele 
                        
   

 
Oľga Ďuricová, Dezider Kelemen: 
Hospodárske výpočty a štatistika, 
pre 2.ročník obchodných 
akadémií,Bratislava,SNP,2004  
doc.Ing.Jozef Zelenák,CSc. a kol. 
Hospodárske výpočty, pre 3.ročník 
obchodných akadémií, Bratislava, 
SPN, 2005 
 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart  

Kalkulačky 
Učebnica 
 

Internet  
  
 

 
 
  Tabuľky a grafické  
  znázorňovanie  
  Indexy  
 
 
 
 

 
Oľga Ďuricová, Dezider Kelemen: 
Hospodárske výpočty a štatistika, 
pre 2.ročník obchodných 
akadémií,Bratislava,SNP,2004  
doc.Ing.Jozef Zelenák,CSc. a kol. 
Hospodárske výpočty, pre 3. 
ročník obchodných akadémií, 
Bratislava, SPN, 2005 
 
  

 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Filpchart  
Videotechnika  

Kalkulačky 
Učebnica 
Počítač 

Internet 

 
 
  Ekonomická    
  štatistika   
  

 
 
doc.Ing.Jozef Zelenák,CSc. a kol. 
Hospodárske výpočty, pre 3.ročník 
obchodných akadémií, Bratislava, 
SPN, 2005  
  

 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
Filpchart  

Kalkulačky 
Učebnica 
 

 Internet 
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ROČNÍK:DRUHÝ   

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:    Hospodárske výpočty  
 

1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

  
 Stredné hodnoty   
 a pomerné ukazovatele    

 
7 

 
 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

  

Pojem a význam stredných 
hodnôt v štatistike   

Aritmetický priemer  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 Matematika 

Účtovníctvo 

 
 

 
 Charakterizovať  význam  

stredných hodnôt  
 Určiť formy aritmetického 

priemeru a ich spôsob 
výpočtu  

 Poznať vlastnosti daného 
priemeru  
 

  Charakterizoval význam  
stredných hodnôt  

 Určil formy aritmetického 
priemeru a ich spôsob 
výpočtu  

 Poznal vlastnosti daného 
priemeru  
 

Frontálne ústne  

 skúšanie 

 Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Písomné odpovede 

  

 Chronologický priemer 

 

1 

 

 Charakterizovať  základný 
vzťah pre chronologický 
priemer  
       

 Charakterizoval základný 
vzťah pre chronologický 
priemer 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

  

  

Stredné hodnoty polohy 

 

 

 

2 

 
 Charakterizovať  

pojem  medián  a modus , 
vedieť spôsob ich určenia  
 

 Aplikovať vedomosti  pri 
riešení praktických  úloh 

 
 Charakterizoval 

pojem  medián  a modus , 
vedel spôsob ich určenia  

 Aplikoval vedomosti  pri 
riešení praktických  úloh 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Praktické cvičenie 

 

       

 Pomerné  hodnoty                    

 

2 

 Charakterizovať pomerné 
hodnoty a ich rozdelenie  

 Analyzovať spôsoby ich 
určenia , výpočtov                       

 Charakterizoval  pomerné 
hodnoty a ich rozdelenie  

 Analyzoval spôsoby ich 
určenia a výpočtov 

Ústne  skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Praktické cvičenie 

  

Tabuľky a grafické 
znázorňovanie .   Indexy    
   

 
13 

 
 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 
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Technika zostavovania  

štatistických  tabuliek   

   

 

2           
   

 
 
 
 
 
 

 

 Charakterizovať štatistickú 
tabuľku  

 Analyzovať techniku 
zostavovania štatistických 
tabuliek  

 Poznať značky používané 
v štatistických tabuľkách 

 
 
 

 Charakterizoval štatistickú 
tabuľku  

Analyzoval techniku 
zostavovania štatistických 
tabuliek  

 Poznal značky používané 
v štatistických tabuľkách  

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

  

 Grafické znázorňovanie  

 Podstata, prostriedky výkladu, 

Technika zhotovenia, druhy  

 

                               

 

4 

 
 
 
 
 
 

Informatika 

 Definovať podstatu 
a význam grafov  

 Poznať  grafické metódy 
 Popísať  prostriedky 

výkladu  grafu  
 Charakterizovať jednotlivé 

druhy grafov 
 Praktický  zhotoviť graf 

 Definoval podstatu 
a význam grafov  

 Poznal grafické metódy  
 Popísal prostriedky 

výkladu grafu  
 Charakterizoval jednotlivé 

druhy grafov 
 Praktický zhotovil graf 

Písomné skúšanie 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

 

Praktické cvičenie 

 

     

  Indexy  a ich význam   

  Druhy indexov 

Jednoduché indexy, zložené 
indexy 

 

 

4 

 Vysvetliť pojem index  
 Popísať rozdelenie 

indexov 
 Charakterizovať jednotlivé 

druhy indexov 
 Riešiť praktické úlohy 

 Vysvetlil pojem index  
 Popísal rozdelenie indexov  
 Charakterizoval jednotlivé 

druhy indexov 
 Riešil praktické úlohy  

Frontálne ústne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 

Praktické cvičenia 

 
 
 Indexy -  cvičenia  
 
 
 

 
 

3 

 Praktický riešiť príklady 
na indexy a ekonomický 
ich interpretovať 

 Praktický riešil príklady na 
indexy a ekonomický ich 
interpretoval 

Písomné skúšanie Praktické cvičenie 

  

Ekonomická štatistika     
   

 
6 

 
 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Štatistika zásob materiálu  1   

 

 
 Definovať bilančnú metódu  
 Analyzovať rozborové 

metódy štatistického 
skúmania  

 
 Definoval bilančnú metódu  
 Analyzoval rozborové 

metódy štatistického 
skúmania  

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 
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Hospodárnosť spotreby  
Materiálu 

        

      2       

                     

Ekonomika 

Účtovníctvo 
 
 
 
 
 

 
 

 Prepočítať plán spotreby 
materiálu  

 Analyzovať normy 
spotreby materiálu 

 
 Prepočítal plán spotreby 

materiálu  
 Analyzoval normy spotreby 

materiálu  

Ústne  skúšanie  

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Písomné práce 

  

 Štatistika zásob obchodného  

tovaru 

3 

 

 Popísať ukazovatele stavu 
  zásob tovaru  
 Realizovať výpočet pre 

priemerný stav zásob  
 
                  

 Popísal ukazovatele stavu 
  zásob tovaru  
 Realizoval priemerný stav 

zásob  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Skupinová práca 

 

  
Písomné práce 

4  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

1.Písomná práca  

/ aritmetický priemer, 
chronologický priemer , 
stredné hodnoty pomerné 
hodnoty /   

 

1 
 

 Praktický riešiť príklady  

      

 Praktický riešil príklady Písomné skúšanie  Písomná práca 

2.Písomná práca  

(  štatistické tabuľky , technika  

   zhotovenia grafov  ) 

1  Praktický riešiť príklady  
 

 Praktický riešil príklady 
Písomné skúšanie  

 

Písomná práca  

3.Písomná práca 

( index  - individuálny 
jednoduchý a zložený )  

1  Praktický riešiť príklady  

 

 Praktický riešil príklady 
Písomné skúšanie 

 

Písomná práca  

4.Písomná práca  

( štatistika zásob tovaru )  

1  Praktický riešiť príklady  

 

 Praktický riešil príklady Písomné skúšanie Písomná práca 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu (pre jednotlivcov, skupinu, 
pre ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné 
cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 
Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický 
test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť 
stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť 
súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu 
škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. 
Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú 
významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  

Pri ústnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia:  

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú 
výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, celistvo, presne a úplne 
a chápe vzťahy medzi nimi. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne 
a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade 
a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. 
Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími 
nedostatkami. Je schopný samostatne študovať vhodné texty.  

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré 
požadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, v podstate 
celistvo, presne a úplne. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne 
a produktívne alebo s menšími podnetmi učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických 
a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika 
a tvorivosť. Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Kvalita 
výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Žiak je schopný samostatne alebo s menšou 
pomocou študovať vhodné texty. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných 
poznatkov, faktov, pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery. Požadované intelektuálne a motorické 
činnosti nevykonáva vždy presne. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za pomoci učiteľa korigovať. Osvojené 
vedomosti a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických a praktických úloh s chybami. Uplatňuje poznatky a hodnotí 
javy a zákonitosti podľa podnetov učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vždy tvorivé. V ústnom 
a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú 
častejšie nedostatky. Je schopný samostatne študovať podľa návodu učiteľa. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných 
vedomostí závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo 
pohotový a má väčšie nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických 
a praktických úloh sa vyskytujú závažné chyby. Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení javov je 
nesamostatný. V logickosti myslenia sa vyskytujú závažné chyby a myslenie je spravidla málo tvorivé. Jeho ústny 
a písomný prejav má spravidla závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky 
a chyby vie žiak za pomoci učiteľa opraviť. Pri samostatnom štúdiu má veľké nedostatky. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami celistvo, 
presne a úplne, má v nich závažné a značné nedostatky. Jeho schopnosť vykonávať požadované intelektuálne 
a praktické činnosti má veľmi podstatné nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení 
teoretických a praktických úloh sa vyskytujú veľmi závažné chyby. Pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí 
nevie svoje vedomosti uplatniť, a to ani na podnet učiteľa. Neprejavuje samostatnosť v myslení, vyskytujú sa 
u neho časté logické nedostatky. V ústnom a písomnom prejave má závažné nedostatky v správnosti, presnosti 
a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. Nevie samostatne študovať. 
Pri písomnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia:  

Predmetová komisia   pre odborné predmety schválila stupnicu hodnotenia pri písomnom skúšaní v závislosti od 
percenta úspešnosti nasledovne: 
 

percento známka 

100 - 85 výborný 

84,9 -70 chválitebný 

69,9- 50 dobrý 

49,9- 30 dostatočný 

29,9 -0 nedostatočný 
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Názov predmetu Regionálna gastronómia2 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  Druhý 

Kód a názov učebného odboru 6421 L Spoločné stravovanie    

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Technologické a technické vzdelávanie“ ŠVP 64 
Ekonomika a organizácia, obchod a služby. Na vytvorenie predmetu sme vychádzali z obsahového 
štandardu „Regionálna gastronómia“ .Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP vyčlenil 1 hodinu.  

Odborný predmet Regionálna gastronómia v študijnom odbore spoločné stravovanie rozvíja, rozširuje 
a prehlbuje učivo v oblasti regionálnej kuchárskej gastronómie. Jeho obsah je štruktúrovaný do 
tematických celkov (téma a podtémy). Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto 
predmete veľmi úzko súvisia s technológiou prípravy jedál a nápojov a sú úzko špecializované  na 
gastronómiu v jednotlivých regiónov.  Pri výbere učiva sme pristupovali už aj vzhľadom k jeho aplikácii 
v ďalších odborných predmetoch, na vymedzenú jednohodinovú týždennú dotáciu. Vychádza sa pri 
tom z histórie stravovacích zvykov našich predkov v porovnaní s najnovšími poznatkami súčasnej 
gastronómie, pričom prenesenie tradícií nášho národa do moderného poňatia gastronómie prinesie 
možnosti oživenia ponuky služieb v spoločnom stravovaní.  Prihliadali sme aj na proporcionalitu 
a primeranosť učiva podľa schopností žiakov. Žiaci nadobudnú poznatky z oblasti zásad správneho 
stravovania, spoznajú  jednotlivé regióny, ich gastronomické pravidlá pri príprave jedál, naučia sa  
nové kombinácie a variácie surovín a nápojov, ktoré sú charakteristické pre  jednotlivé naše regióny. 

Regionálna gastronómia musí vychádzať z požiadaviek malých a stredných podnikateľov v oblasti 
poskytovania služieb spoločného stravovania prostredníctvom vidieckej turistiky, vychádzajúc 
z histórie a tradícií jednotlivých regiónov.  

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali 
na základe tolerancie a kladného vzťahu k práci, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti 
a zručnosti  v oblasti regionálnej gastronómie. Úlohou predmetu je získať vedomosti  o jednoduchom 
a zložitom podávaní jedál a nápojov, osvojiť si základy technológie prípravy jedál , a naučiť žiakov 
plniť si náročné úlohy pri uspokojovaní potrieb obyvateľstva v prevádzkach spoločného stravovanie. 
Budeme žiakov viesť k zodpovednosti a čestnosti pri vykonávaní práce a v praxi vedieť využívať aj 
poznatky zo psychológie.  

Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný s odbornými vyučovacími predmetmi /odborný 
výcvik a technológia./    

Metódy, formy a prostriedky vyučovania technológie majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností 
žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie 
vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať 
a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším 
výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci učebného 
odboru. Pri výučbe používame formu výkladu, riadeného rozhovoru, preferujeme prácu s učebnicami 
a počítačom. Odporúčajú sa aj rôzne odborné časopisy s gastro tematikou.  

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu  proporcionálne 
zastúpenie a prepojenie praktického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie 
napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať 
a skvalitňovať kľúčové kompetencie tvorivo riešiť problémy a spôsobilosti využívať informačné 
technológie a moderné spôsoby prípravy a techniky úprav .  Preto je dôležitou súčasťou teoretického 
poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie 
poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých 
tematických celkov, úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky 
z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov.   

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu patria aj ukážky vybraných 
druhov potravín - pochutín, nápojov a degustácia rôznych výrobkov. Mnohé suroviny a nápoje sú 
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spracované a zaznamenané na videu alebo CD nosičoch, preto využitie počítačov a internetu tiež 
prestavuje možnosti simulácie experimentov.  

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. 
Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú 
sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. Výučba bude prebiehať v bežnej triede.   

Ciele vyučovacieho predmetu: 

. 

Kľúčové kompetencie 
V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií pre celoživotné 
vzdelávanie1 ŠVP vymedzil nasledovné kľúčové kompetencie: 
a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 
Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, 
postojov a hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre cieľavedomé a 
zodpovedné riadenie a organizovanie svojho osobného, spoločenského a pracovného 
života. Jednotlivci si potrebujú vytvárať svoju osobnú identitu vo vzťahu k životným 
podmienkam, povolaniu, práci a životnému prostrediu, spoločenským normám, sociálnym 
a ekonomickým inštitúciám, robiť správne rozhodnutia, voľby, opatrenia a postupy. Tieto 
kompetencie sú veľmi úzko späté s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania. 
Absolvent má: 
- zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 
- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti, 
- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností, 
- vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia, 
- popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia 
a potreby, 
- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie. 
b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné 
technológie, komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku 
Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti 
založenej na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, 
sebazdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania 
a učenia sa počas celého života, aktualizovania a udržovania potrebnej základnej úrovne 
jazykových schopností, informačných a komunikačných zručností. Od žiaka sa vyžaduje 
efektívne využívať písaný a hovorený štátny, materinský a cudzí jazyk, disponovať 
s čitateľskou a matematickou gramotnosťou, prehodnocovať základné zručnosti a 
sebatvoriť. 
Absolvent má: 
- vyjadrovať sa v štátnom, materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 
- riešiť ľahšie matematické príklady a rôzne situácie, 
- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať jednoduché informácie, 
- pracovať s elektronickou poštou. 
c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 
Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových typov 
spolupráce. Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri 
riešení problémov ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiaci musia byť 
schopní učiť sa, nažívať a pracovať nielen ako jednotlivci, ale v sociálne vyváženej 
skupine. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí, sociálnych 
zručnosti, interkulturálnych kompetencií, postojov a hodnotovej orientácii umožňujú 
stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané 
poznatky využívať v osobnom živote a povolaní. 
Absolvent má: 
- prejaviť empatiu a sebareflexiu, 
- vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu, 
- pozitívne motivovať seba a druhých, 
- ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie), 
- stanoviť priority cieľov, 
- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje, 
- diskutovať a pozorne počúvať druhých, 
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- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, 
- určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch 
  a osobnostnom raste, 
- predkladať vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy 
  druhých, 

Odborné kompetencie 
 
a) Požadované vedomosti 
Absolvent má: 
- poznať gastronómiu v regiónoch SR, tiež využitie surovín podľa regiónov 
- definovať základnú podstatu výrobného postupu 
- definovať sanitačné opatrenia na pracovisku, 
- definovať zásady hygieny a bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, 
 
b) Požadované zručnosti 
Absolvent vie: 
- pripraviť pracovisko, 
- pracovať so surovinami, potravinami a materiálmi, 
- voliť správne pracovné postupy, 
- používať príslušné pomôcky 
- uskutočniť jednoduchú sanitáciu zariadení 
- vykonávať sanitačné opatrenia na pracovisku, 
- dodržiavať zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarnej 
ochrany. 
c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 
Absolvent sa vyznačuje: 
- schopnosťou pracovať samostatne aj v skupine pracovníkov, 
- dodržiavaním osobnej hygieny, 
- schopnosťou počúvať, 
- osvojovaním nových vedomosti a zručnosti, 
- schopnosťou adaptovať sa na nové podmienky, 
- uplatňovaním sebapoznávania a sebakontroly, 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Hlavné zásady regionálnej  
kuchárskej gastronómie 

Informačno-receptívna -  výklad Frontálna výučba 
 

Porovnanie regionálnej 
technológie úpravy jedál 
v klasickej, tradičnej a modernej 
kuchyni 

Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 
 

Regionálna studená kuchyňa 
a polievky 

Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 
 

Regionálne špeciálne omáčky 
 

Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 

Regionálne bezmäsité jedlá Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

     Frontálna a 
individuálna práca žiakov 

Mäso a vnútornosti v regionálnej 
gastronómií 

Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 
 

Regionálne teplé a studené 
múčniky 

Reproduktívna – rozhovor Frontálna výučba 
 

Regionálne zvyklosti pri príprave 
jedál na slávnostné príležitosti 

Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 
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Učebné zdroje 

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

 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 
knižnica, ... 

Hlavné zásady 
regionálnej 
kuchárskej 
gastronómie 

Schaller, Forró, Kružiak: Potraviny 
a nápoje 1, 2. Bratislava 1987 
 

 
PC 
 

 
 

Internet  
CD   

Porovnanie 
regionálnej 
technológie úpravy 
jedál v klasickej, 
tradičnej a modernej 
kuchyni 

D.Racková:Nová slovenská 
kuchárka 2007 IKAR 
Ľ.Dullová: Veľká slovenská 
kuchárka 2007 IKAR 

PC 
Tabuľa 

Obrázkový 
materiál 

Internet 

Regionálna studená 
kuchyňa a polievky 

Marušková I.: Od fast foodov k slow 
foodom 2007 

     PC 
Tabuľa 
  

Kuchárska 
literatúra 

CD  
Internet 

Regionálne 
špeciálne omáčky 

Jurgová O., Úradníčková J.: Náuka 
o potravinách. SPN. Bratislava 200  

     PC 
Tabuľa 

     
Kuchárska 
literatúra  

 

Internet 

Regionálne                 
bezmäsité jedlá  

Odborné časopisy: Gastro, Horeca, 
Apetít Jagelek,  

PC 
Tabuľa 

Kuchárska 
literatúra 

Gastro 
revue/časopis/ 

 Mäso   
a vnútornosti 
v regionálnej 
gastronómií 

Varenie .SLOVART spol.s.r.o. BA 
2008 

Videotechnika Kuchárska 
literatúra 

Internet 
Gastro 
revue/časopis 

Regionálne teplé 
a studené múčniky 

Slovenska rodinná kuchárka: 
Dr.Hilda Holinová 1999 OTTOVO 
nakladat.,s.r.o. 

  Internet 

Regionálne zvyklosti 
pri príprave jedál na 
slávnostné 
príležitosti 

 
Internetové stránky 

PC 
Tabuľa 

Kuchárska 
literatúra 

Internet, 
časopisy 
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ROČNÍK: DRUHÝ 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   REGIONÁLNA GASTRONÓMIA 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
Vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Hlavné zásady 
regionálnej 
gastronómie 

4  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Zdravá výživa, vplyv 
prostredia a výživy na 
zdravie človeka 

2 Potraviny a výživa 
Vedieť pravidlá zdravej 
výživy, poznať jej vplyv  
a vplyv prostredia na 
človeka 

Vie pravidlá zdravej 
výživy, pozná jej vplyv  
a vplyv prostredia na 
človeka 

Frontálne, 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

 

Zmeny v stravovaní, 
porovnanie vidieku 
a miest, rast nárokov na 
úpravu jedál 

2 Technológia 
 Poznať zmeny 

v stravovaní 
v poslednom období, 
vedieť porovnať vidiek 
s mestom 

 Pozná zmeny 
v stravovaní 
v poslednom období, 
vie porovnať vidiek s 
mestom 

Frontálne, 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

 

Porovnanie regionálnej 
technológie úpravy 
jedál v klasickej, 
tradičnej a modernej 
kuchyni 

4  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Tradície a zvyklosti 
jednotlivých regiónov, 
národné a krajové 
zvyklosti pri príprave 
jedál 

2 
 

Odborný výcvik 

Technológia 

 
 Poznať tradície 

a zvyklosti 
jednotlivých regiónov 

 

 Pozná tradície 
a zvyklosti 
jednotlivých regiónov 

Frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

Písomná odpoveď 

Nové technológie úpravy 
potravín 

2 
Technológia  Charakterizovať nové 

technologické úpravy 
potravín  

 Charakterizuje nové 
technologické úpravy 
potravín 

Písomné 
skúšanie 

Písomná odpoveď 
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Regionálna studená 
kuchyňa 

9  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Studené jedlá  
a predjedlá 

 

2 
 
Technológia 
Potraviny a výživa 
Odborný výcvik 

 Opísať jednotlivé 
druhy jedál studenej 
kuchyne 
s osobitosťou na 
regióny 

 Opísal jednotlivé 
druhy jedál 
studenej kuchyne 
s osobitosťou na 
regióny 

Ústne a 

Písomné 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

Šaláty- zložité-
drezingy 

2 
 Poznať výrobu 

a zloženie šalátov, 
vedieť použiť 
drezingy 

 Pozná výrobu 
a zloženie šalátov, 
vie použiť drezingy 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

Polievky- studené, 
zvláštne, regionálne 

5  
 Vedieť všetky 

suroviny na výrobu 
polievok, poznať ich 
delenie a 
technológiu  

 Vie všetky suroviny 
na výrobu polievok, 
pozná ich delenie a 
technológiu 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 
Regionálne 
špeciálne omáčky  

 

3 

 
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Omáčky -teplé 
a studené, netradičné 
prílohy 

3 Technológia 
Opísať postupy výroby 
omáčok, vedieť 
pripraviť netradičné 
prílohy 

Opísal postupy výroby 
omáčok, vie pripraviť 
netradičné prílohy 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

Písomná 

Regionálne 
bezmäsité jedlá 

 

5 

Technológia 
       
       Žiak má: 

 
      Žiak: 

 
 
 

 

 
Obilninové, múčne 
a ovocné jedlá 

3 Technológia 
 Vedieť 

charakterizovať 
jedlá z obilnín, 
múky  a ovocia 

 Vie charakterizovať 
jedlá z obilnín, 
múky  a ovocia  

Písomné, 
ústne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

Písomná odpoveď 

 
Jedlá z vajec, zeleniny 
a mlieka 

2 Technológia 

Potraviny a výživa 

 Vedieť 
charakterizovať 
jedlá z vajec, 
zeleniny a mlieka 

 Vie charakterizovať 
jedlá z vajec, 
zeleniny a mlieka  

Písomné, 
ústne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

Písomná odpoveď 
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Mäso a vnútornosti  
v regionálnej 
gastronómií 

3  
 
        Žiak má: 

       
      Žiak:   

 
 

Jedlá z jatočného 
mäsa, rýb, zveriny, a 
hydiny 

2  
 Poznať prípravu 

mäsa a vnútorností  
v jednotlivých 
krajoch, ich 
osobitostí  

 Pozná prípravu 
mäsa a vnútorností  
v jednotlivých 
krajoch, ich 
osobitostí 

Písomné, 
ústne 
skúšanie 

      Ústna odpoveď 
Písomná odpoveď 

 
Jedlá z vnútornosti 

1  
 Poznať prípravu 

mäsa a vnútorností  
v jednotlivých 
krajoch, ich 
osobitostí 

 Pozná prípravu 
mäsa a vnútorností  
v jednotlivých 
krajoch, ich 
osobitostí 

Písomné, 
ústne 
skúšanie 

      Ústna odpoveď 

Písomná odpoveď 

 
REGIONÁLNE 
MÚČNIKY 

2 

 

 
        
        Žiak má: 

 
       Žiak: 

 
 

 
Regionálne 
jednoduché múčniky –
teplé a studené 

2 Technológia 
 Poznať jednoduché 

múčniky typické pre 
jednotlivé regióny 

 Pozná jednoduché 
múčniky typické pre 
jednotlivé regióny 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Regionálne zvyklosti 
pri príprave jedál na 
rôzne slávnosti 

2  
 
        Žiak má: 

 
       Žiak: 

 
 

Príprav mís- v teplej  
a studenej kuchyni 

2  
 Poznať vhodný 

sortiment na 
prípravu mís, 
vhodné kombinácie 
surovín a ich 
dekorácie 

 Pozná vhodný 
sortiment na 
prípravu mís, 
vhodné kombinácie 
surovín a ich 
dekorácie 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu (pre jednotlivcov, skupinu, 
pre ústne a písomné práce).  
Pri ústnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia: 

 Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú 

výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, celistvo, presne a úplne 
a chápe vzťahy medzi nimi. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne 
a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade 
a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. 
Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími 
nedostatkami. Je schopný samostatne študovať vhodné texty.  

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré 
požadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, v podstate 
celistvo, presne a úplne. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne 
a produktívne alebo s menšími podnetmi učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických 
a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika 
a tvorivosť. Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Kvalita 
výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Žiak je schopný samostatne alebo s menšou 
pomocou študovať vhodné texty. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných 
poznatkov, faktov, pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery. Požadované intelektuálne a motorické 
činnosti nevykonáva vždy presne. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za pomoci učiteľa korigovať. Osvojené 
vedomosti a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických a praktických úloh s chybami. Uplatňuje poznatky a hodnotí 
javy a zákonitosti podľa podnetov učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vždy tvorivé. V ústnom 
a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú 
častejšie nedostatky. Je schopný samostatne študovať podľa návodu učiteľa. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných 
vedomostí závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo 
pohotový a má väčšie nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických 
a praktických úloh sa vyskytujú závažné chyby. Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení javov je 
nesamostatný. V logickosti myslenia sa vyskytujú závažné chyby a myslenie je spravidla málo tvorivé. Jeho ústny 
a písomný prejav má spravidla závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky 
a chyby vie žiak za pomoci učiteľa opraviť. Pri samostatnom štúdiu má veľké nedostatky. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami celistvo, 
presne a úplne, má v nich závažné a značné nedostatky. Jeho schopnosť vykonávať požadované intelektuálne 
a praktické činnosti má veľmi podstatné nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení 
teoretických a praktických úloh sa vyskytujú veľmi závažné chyby. Pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí 
nevie svoje vedomosti uplatniť, a to ani na podnet učiteľa. Neprejavuje samostatnosť v myslení, vyskytujú sa 
u neho časté logické nedostatky. V ústnom a písomnom prejave má závažné nedostatky v správnosti, presnosti 
a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. Nevie samostatne študovať. 

 
Pri písomnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia:  

Predmetová komisia   pre odborné predmety schválila stupnicu hodnotenia pri písomnom skúšaní v závislosti od 
percenta úspešnosti nasledovne: 
 

percento známka 

100 - 85 výborný 

84,9 -70 chválitebný 

69,9- 50 dobrý 

49,9- 30 dostatočný 

29,9 -0 nedostatočný 
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Názov predmetu Prax1 

Časový rozsah výučby 6 hodín týždenne, spolu 198 vyučovacích hodín 

Ročník  Prvý, nadstavbové štúdium  

Kód a názov učebného odboru 6421 L spoločné stravovanie   

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

 
Vyučovací predmet odborná prax prehlbuje u žiakov praktické zručnosti získané v trojročnom odbore 
a zároveň si  žiaci  rozširujú a  prehlbujú vedomosti a zručnosti z najnovších poznatkov z oblasti 
správnej výživy uplatňovanej v praxi. Súčasne rozvíja podnikateľské myslenie v oblastiach spojených 
s výrobou, odbytom, skladovaním a ošetrovaním tovarov, ubytovacími službami, službami v oblasti 
cestovného ruchu a vidieckeho turizmu. 
 
Vyučujúci  musí viesť žiakov k tomu, aby vedeli propagovať na jedálnych lístkoch a menu zavádzanie 
racionálneho stravovania do celodenného stravovacieho režimu. Žiaci sa pri zavádzaní nových foriem 
výroby a podávania jedál zdokonalia v získavaní  vyššej kvality podávaných jedál, rozširovaniu 
sortimentu jedál – špecialít, zlepšovaniu prostredia pre hostí, zabezpečovaniu doplnkových služieb na 
takej úrovni, aby bol hosť spokojný. 
 
Nevyhnutnou súčasťou vyučovania je prehlbovanie vedomostí a zručností z oblasti organizácie 
činnosti pri náročných formách práce na úseku výroby a odbytu. Okrem uvedených poznatkov si žiaci 
rozšíria a doplnia vedomosti a zručnosti aj z oblasti zabezpečovania rozličných slávnostných 
príležitostí, z oblastí národných kuchýň a prípravy vybraných druhov pokrmov podľa zvyklostí národov. 
 
Vyučovanie tohto predmetu zabezpečujú učitelia odborných predmetov a majstri odbornej výchovy. 
 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu odborná prax v študijnom odbore 6421 4 spoločné stravovanie je 
poskytnúť žiakom súbor vedomostí, zručností, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť 
a tvorivosť, formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie 
využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornom výcviku a občianskom živote.  
 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 
 

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

Schopnosti riešiť problémy 

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

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní, 
 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli 

prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky 
neviedli k cieľu, 

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

 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ 

sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  
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Spôsobilosti využívať informačné technológie 

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

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

 
 

Stratégia vyučovania 

 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

BOZP, základné ustanovenia 
právnych noriem 

Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Demonštrácia a pozorovanie 

Práca vo výrobnom stredisku Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Demonštračná 
Aplikačná 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 
 

Práca v odbytovom stredisku Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Demonštračná 
Aplikačná 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 
 

Príprava miešaných nápojov Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Problémová 
Demonštračná 
Aplikačná 

Individuálna práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 
 

Nové trendy v gastronómií Informačno-receptívna -  výklad 
Problémová 
Demonštračná 
Aplikačná 

Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Demonštrácia a pozorovanie 
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Učebné zdroje 

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

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, knižnica, 
... 

BOZP, základné 
ustanovenia právnych 
noriem 

Salač G., Šimková M.: Stolovanie I. 
SPN. Bratislava 2004 
Školský poriadok 

PC 
  

Ochranné 
pomôcky 

Internet  
 

Práca vo výrobnom 
stredisku 

Kendík K.: Nové receptúry 
a technológia pokrmov, Nová 
práca. Bratislava 2003 
Altmeyer M., a kol.: Slávnostní 
příležitostí. Anagram. Ostrava 2003 
Stropnický J.: Technológia prípravy 
pokrmov, SPN. Bratislava 1980 
Odborný časopis Gastro 

PC, tlačiareň 
Kopírovací 
stroj, skener 
DVD prehrávač 

Suroviny na 
prípravu 
jednotlivých 
jedál, 
šporák, 
hrnce 

DVD – Varíme 
s Jamiesom 
Oliverom 
 

Práca v odbytovom 
stredisku 

Salač G., Šimková M.: Stolovanie I. 
SPN. Bratislava 2004 
Odborný časopis Gastro 
Salač G., Šimková M.: Stolovanie II. 
SPN. Bratislava 2005 
Vydrová A.: Svetová kuchárka. 
Osveta. Martin 1987 
Tapfer H.: Stôl na každú príležitosť, 
2005 

PC, tlačiareň 
Kopírovací 
stroj, skener 
 

Suroviny 
Inventár 
 

Internet  
 

Príprava miešaných 
nápojov 

Salač G., Šimková M.: Stolovanie II. 
SPN. Bratislava 2005 
Záhorský M., Halmay J., Repický 
L.: Stolovanie, SPN. Bratislava 
1979 

PC, tlačiareň 
Kopírovací 
stroj, skener 

Suroviny  
Inventár 
(shaker, 
poháre) 

Internet 

Nové trendy v 
gastronómií 

Brhlík E., Romaňuk J.: Technológia, 
SPN. Bratislava 1982 
Kendík K.: Nové receptúry 
a technológia pokrmov, Nová 
práca. Bratislava 2003 
Odborný časopis Minútka 

PC Suroviny 
Inventár  

Internet 



Školský vzdelávací program - 6421 L spoločné stravovanie, SOŠ Snina 

482 

 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   PRAX 6 hodín týždenne, spolu 198 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 
výstupov 

Metódy hodnotenia Prostriedky 
hodnotenia 

BOZP 6   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 

 BOZP a základné 
ustanovenia právnych 
noriem  

 

6 

 

Technológia  prípravy jedál  a 
stolovania 

 

 

 Uplatňovať zásady 
BOZP 

 

 

 Zvládol základné 
bezpečnostné 
predpisy 

 

 

Ústne frontálne skúšanie 

 

 

Ústne odpovede 

 

Práca vo výrobnom 
stredisku 

48   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 

 Príprava diétnych 
pokrmov 

 

 Príprava jedál 
cudzineckých kuchýň 

 

 

6 

 

6 

 
 
 
 

Technológia  prípravy jedál  a 
stolovania 

 

 zvládnuť prípravu 
jednotlivých diétnych 
pokrmov 

 

 uviesť špecifiká 
jednotlivých 
cudzineckých 
kuchýň 

 zvládnuť prípravu 
jedál cudzineckých 
kuchýň 

 zvládol prípravu 
jednotlivých diétnych 
pokrmov  

 

 uviedol špecifiká 
jednotlivých 
cudzineckých kuchýň 

 zvládol prípravu jedál 
cudzineckých kuchýň 

Ústne skúšanie 

 

 

Ústne skúšanie 

 
 
 
 
 

Ústna odpoveď  

 

 

Ústna odpoveď 

 
 
 
 
 

 

Príprava regionálnych 
jedál 

 
6 

 

Technológia prípravy jedál 
a stolovania 

 zvládnuť prípravu 
regionálnych jedál 

 zvládol prípravu 
regionálnych jedál 

 
Ústne skúšanie 

 
Ústna odpoveď 

 

 

 Príprava vegetariánskej 
stravy 

 

 
 
 
6 

  

 

 Popísať hlavné 
zásady prípravy 
vegetariánskej stravy 

 

 

 Popísal hlavné 
zásady prípravy 
vegetariánskej stravy 

 
 
 
Písomné skúšanie 

 
 
 
Písomná odpoveď 
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 Príprava špecialít z rýb  

 

6 

 

 

 zvládnuť prípravu 
špecialít 
a regionálnych jedál 

 

 zvládol prípravu 
špecialít 
a regionálnych jedál 

 

Ústne frontálne skúšanie 

 

Ústna odpoveď  

 

 Príprava osobitných 
druhov slávnostných 
hostín 

 

 

6 

 objasniť rozdiely 
medzi prípravou 
jednotlivých druhov 
slávnostných hostín 

 zvládnuť prípravu 
slávnostnej hostiny 

 

 objasniť podstatu 
vidieckej prípravy 
jedál 

 objasnil rozdiely 
medzi prípravou 
jednotlivých druhov 
slávnostných hostín 

 zvládol prípravu 
slávnostnej hostiny 

 

 objasnil podstatu 
vidieckej prípravy 
jedál 

Ústne frontálne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

 

Ústne skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Didaktický test 

 

 

Ústna odpoveď 
 

 Rôzne druhy vidieckej 
prípravy jedál 

 

 
6 

Práca v odbytovom 
stredisku 

72   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Servis cudzineckých 
kuchýň-  

 

 
 Servis slávnostných 

hostín – raut 
 

 
12 
 

 
12 
 
 
 

 

 

Technológia  prípravy jedál  a 
stolovania 

 

 popísať a zvládnuť 
servis cudzineckých 
kuchýň 

 
  

 popísal a zvládol 
servis cudzineckých 
kuchýň 

 
  

Písomné skúšanie 
 
 
 

Didaktický test 
 
 
 

 popísať a zvládnuť 
servis slávnostných 
hostín 

  

 popísal a zvládol 
servis slávnostných 
hostín 

  

Písomné skúšanie 
 
 

Didaktický test 
 
 

 
 Recepcia 
  

 

 
6 
 
 

 popísať a zvládnuť 
servis 
slávnostných 
hostín -recepcie 

  

 popísal a zvládol 
servis slávnostných 
hostín - recepcie 

  

Písomné skúšanie 
 
 

Didaktický test 
 
 

  
 Čaj o piatej 

 
 
 
 

 
 
6 
 

 popísať a zvládnuť 
servis 
slávnostných 
hostín- čaj o piatej 

 popísal a zvládol 
servis slávnostných 
hostín- čaj o piatej 

Písomné skúšanie 
 
 

Didaktický test 
 
 

 Záhradná party 
 
 
 

6  Popísať a zvládnuť 
servis záhradnej 
party 

 Popísal a zvládol 
servis záhradnej 
párty 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
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 Flambovanie jedál 
 
 

 
      6 

 uviesť hlavné zásady 
flambovania 

 zvládnuť praktickú 
ukážku flambovania 

  

 uviedol hlavné 
zásady flambovania 

 zvládol praktickú 
ukážku flambovania 

  

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
 
 

 
      Flambovanie ovocia 
 
 
 
 

 
6 

  Popísať a zvládnuť 
flambovanie ovocia 

 Popísal a zvládol 
flambovanie ovocia 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
 
 

 Tranžírovanie 
a dokončenie jedál pred 
hosťom 

 
 

 
6 
 
 
 

 
 

 popísať a zvládnuť 
tranžírovanie 

 
 

 popísal a zvládol 
tranžírovanie 

  

 
 
Ústne skúšanie 
 

 
 
Ústna odpoveď 
 

 
 

 Oblastné zvláštnosti 
servisu 

 

 
 
 
12 
 
 

 
 
Objasniť pojem oblastné 
zvláštnosti servisu 

 
 
Objasnil pojem oblastné 
zvláštnosti servisu 

 
 
Ústne skúšanie  

 
 
Ústna odpoveď 

Príprava miešaných 
nápojov 

42  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 

 Alkoholické 
a nealkoholické nápoje 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 
Technológia  prípravy jedál  a 

stolovania 

 
 
 
 

 
 Uviesť rozdelenie 

miešaných nápojov 
a ich charakteristiku 

 
 

 popísať základné 
zásady pri príprave 
miešaných 
nápojov a spôsoby 
prípravy 

 zvládnuť prípravu 
miešaných nápojov 

  

 
 uviedol rozdelenie 

miešaných nápojov 
a ich charakteristiku 

 
 

 popísal základné 
zásady pri príprave 
miešaných 
nápojov a spôsoby 
prípravy 

 zvládol prípravu 
miešaných nápojov 

  

Ústne frontálne skúšanie 

 

 

Ústne skúšanie 
 
 
 
 
 

Ústna odpoveď  

 

 

 

Ústna odpoveď 

 
 
 
 

 

 Detské miešané nápoje 

 

6 

 Pripraviť detské 
miešané nápoje 

 
 Pripravil detské 

miešané nápoje 

 
Písomné skúšanie 

 
Didaktický test 
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 Práca barmana 

 
12 

 
 popísať prácu  

barmana 

 
popísal prácu barmana 

 
Ústne skúšanie  

 
Ústna odpoveď 

 
Špecifické učivo  

 

Reštauračné múčniky 
 

 

30 
  

Žiak má: 
 
Žiak: 

  

Príprava surovín  
 
6 

Technológia  prípravy jedál  a 
stolovania 

 

Zvládnuť prípravu 
surovín 

Zvládol prípravu surovín  
 
Ústne skúšanie 

 
 
Ústna odpoveď 

Výroba hmôt, plniek a ciest 6 Zvládnuť výrobu hmôt, 
plniek a ciest 

Zvládol výrobu hmôt, 
plniek a ciest 

 
 
Ústne skúšanie 

 
 
Ústna odpoveď 

Pečenie tortových korpusov 

Varenie krémov 

6 Zvládnuť pečenie 
tortových korpusov 
a varenie krémov 

Zvládol pečenie 
tortových korpusov 
a varenie krémov 

 
 
Ústne skúšanie 

 
 
Ústna odpoveď 

Vyprážanie múčnikov 6 Zvládnuť vyprážanie 
múčnikov 

Zvládol vyprážanie 
múčnikov 

 
 
Ústne skúšanie 

 
 
Ústna odpoveď 

Výroba studených múčnikov 6 Zvládnuť výrobu 
studených múčnikov 

Zvládol výrobu 
studených múčnikov 

 
 
Ústne skúšanie 

 
 
Ústna odpoveď 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava 
didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. 
Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického 
testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom 
didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou 
sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  

 
Hodnotenie žiaka 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak sústavne prejavuje kladný vzťah k práci, k praktickým činnostiam. Praktické činnosti vykonáva pohotovo, 
samostatne uplatňuje získané zručnosti a návyky. Hospodárne využíva suroviny, materiál, energiu. Vzorne obsluhuje a udržiava servis kuchýň. 
Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak prejavuje kladný vzťah k práci, k praktickým činnostiam, v postupoch a spôsoboch práce sa nevyskytujú 
podstatné chyby. Vedome dodržuje predpisy o bezpečnosti , ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarom. 
Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak prejavuje vzťah k práci, k praktickým činnostiam prevažne kladne, s menšími výkyvmi. S pomocou učiteľa uplatňuje 
získané teoretické poznatky pri praktickej činnosti. Pri obsluhe a údržbe servisu kuchýň ho učiteľ musí častejšie usmerňovať. 
Stupňom 4 – dostatočný  sa žiak klasifikuje, ak pracuje bez záujmu a vzťahu k práci, k praktickým činnostiam. Získané teoretické poznatky vie pri praktickej 
činnosti využiť len za sústavnej pomoci učiteľa. 
Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak neprejavuje záujem o prácu a jeho vzťah k praktickým činnostiam nie je na potrebnej úrovni. V praktických 
činnostiach, zručnostiach a návykoch má neakceptovateľné nedostatky. 
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Názov predmetu Prax2 

Časový rozsah výučby 6 hodín týždenne, spolu 180 vyučovacích hodín 

Ročník  Druhý, nadstavbové štúdium  

Kód a názov učebného odboru 6421 L spoločné stravovanie   

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

 
Vyučovací predmet prax prehlbuje u žiakov praktické zručnosti získané v trojročnom odbore a zároveň 
si  žiaci  rozširujú a  prehlbujú vedomosti a zručnosti z najnovších poznatkov z oblasti správnej výživy 
uplatňovanej v praxi. Súčasne rozvíja podnikateľské myslenie v oblastiach spojených s výrobou, 
odbytom, skladovaním a ošetrovaním tovarov, ubytovacími službami, službami v oblasti cestovného 
ruchu a vidieckeho turizmu. 
 
Vyučujúci  musí viesť žiakov k tomu, aby vedeli propagovať na jedálnych lístkoch a menu zavádzanie 
racionálneho stravovania do celodenného stravovacieho režimu. Žiaci sa pri zavádzaní nových foriem 
výroby a podávania jedál zdokonalia v získavaní  vyššej kvality podávaných jedál, rozširovaniu 
sortimentu jedál – špecialít, zlepšovaniu prostredia pre hostí, zabezpečovaniu doplnkových služieb na 
takej úrovni, aby bol hosť spokojný. 
 
Nevyhnutnou súčasťou vyučovania je prehlbovanie vedomostí a zručností z oblasti organizácie 
činnosti pri náročných formách práce na úseku výroby a odbytu. Okrem uvedených poznatkov si žiaci 
rozšíria a doplnia vedomosti a zručnosti aj z oblasti zabezpečovania rozličných slávnostných 
príležitostí, z oblastí národných kuchýň a prípravy vybraných druhov pokrmov podľa zvyklostí národov. 
 
Vyučovanie tohto predmetu zabezpečujú učitelia odborných predmetov a majstri odbornej výchovy. 
 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu prax v študijnom odbore 6421 L spoločné stravovanie je poskytnúť 
žiakom súbor vedomostí, zručností, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť, 
formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj 
v ďalšom vzdelávaní, odbornom výcviku a občianskom živote.  

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 
 

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

Schopnosti riešiť problémy 

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

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní, 
 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli 

prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky 
neviedli k cieľu, 

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

 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ 

sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  
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Spôsobilosti využívať informačné technológie 

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

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

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Práca v skladovacom stredisku Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
Skupinová práca žiakov 
Práca s počítačom 

Práca na úseku ubytovacieho 
strediska 

Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Demonštračná 
Aplikačná 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s počítačom 

Práca v oblasti ostatnej  
obchodnej činnosti 

Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Demonštračná 
Aplikačná 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s počítačom 

Vypracovanie návrhu 
podnikateľského zámeru 

Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Problémová 
Demonštračná 
Aplikačná 

Individuálna práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s počítačom 
 

Špecifické učivo Informačno-receptívna -  výklad 
Problémová 
Demonštračná 
Aplikačná 

Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
 

 

Učebné zdroje 

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

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, knižnica, 
... 

Práca v skladovacom 
stredisku 

Babinský J., Babinský M.: Turistika 
na vidieku, PROXIMA PRESS  
Bratislava 2004 
 

Počítač 
  

Ochranné 
pomôcky 

Internet  
 

Práca na úseku 
ubytovacieho strediska 

Sedlák M.: Základy manažmentu 1. 
časť, Alfa Bratislava 1993, 
Babinský J., Babinský M.: Turistika 
na vidieku, PROXIMA PRESS  
Bratislava 2004 
 

PC, tlačiareň 
Kopírovací 
stroj, skener 
 

Inventár Práca s počítačom 
na úseku 
ubytovacieho 
strediska 

Práca v oblasti ostatnej  
obchodnej činnosti 

Kráľovič J:, Papulová E.: Podniková 
Ekonomkia SPN Bratislava 1997 

PC, tlačiareň 
Kopírovací 
stroj, skener 
 

Inventár 
 

Internet 

Vypracovanie návrhu 
podnikateľského zámeru 

Kráľovič J:, Papulová E.: Podniková 
Ekonomkia SPN Bratislava 1997, 
Zákony SR 

PC, tlačiareň 
Kopírovací 
stroj, skener 

Formuláre Zákonník práce, 
Internet 

Špecifické učiva  PC  Internet 
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ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   PRAX 6 hodín týždenne, spolu 180 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Práca v skladovacom 
stredisku 

42   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 

 práca na počítači,  

 sortimentná štruktúra 
zásob,  

 prebierka, skladovanie 
a ošetrovanie zásob, 

  zúčtovanie,   

 inventarizácia, 
inventúra, evidencia, 

  účtovné operácie, 

  adinistratívne práce 

 

6 

6 

 

6 

6 

6 

 

6 

6 

 

Informatika, Účtovníctvo  

 

 Zvládnuť prácu 
v skladovacom stredisku 
a počítači 

 ovládať úkony súvisiace 
s inventarizáciou, 
inventúrou a účtovnými  
operáciami  

 

 

 Zvládol prácu 
v skladovacom 
stredisku a počítači 

 ovládal úkony súvisiace 
s inventarizáciou, 
inventúrou a účtovnými  
operáciami  

  

 

 

Písomná skúška 

 

Písomná odpoveď 

Práca na úseku 
ubytovacieho 
strediska 

42   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Kategorizácia 
ubytovacích stredísk,  

 korešpondencia 
,plánovanie styk s cestovnou 
kanceláriou, 

  evidencia služieb,  

 práca na recepcii 
a iných úsekoch,  

 práca s počítačom 
na úseku ubytovacieho 
strediska 

6 
 
 

12 
 
 

6 
 

12 
 

6 

Hotelové služby, Manažment 
v spoločnom stravovaní 

 vymenovať 
kategorizáciu 
ubytovacích stredísk 

 

 

 Zvládnuť prácu na 
recepciu a iných 
úsekoch 

 vymenoval 
kategorizáciu 
ubytovacích stredísk 

 

 

 Zvládol prácu na 
recepciu a iných 
úsekoch 

Písomná skúška 
 
 
 
 
 
Písomná skúška 

Písomná odpoveď 
 
 
 
 
 

Písomná odpoveď 

Práca v oblasti ostatnej  
obchodnej činnosti 

30   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Riadenie obchodnej 
prevádzky, 

6 
 

Právna náuka, Podniková  
 Vysvetliť riadenie 

 
 Vysvetlil riadenie 
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 živnosti,  
 Zákonník práce, 

povinnosti vyplývajúce zo 
živnostenského zákona,  

 ochrana spotrebiteľa,  
 daňové povinnosti 

 

6 
6 
 
 

6 
6 

ekonomika obchodnej prevádzky 
 Popísať povinnosti pri 

založení obchodnej 
prevádzky  

obchodnej prevádzky  
 Popísať povinnosti pri 

založení obchodnej 
prevádzky 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
 

 

Vypracovanie návrhu 
podnikateľského zámeru 

30  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 
  

 
 Zvládnuť vypracovanie 

návrhu podnikateľského 
zámeru 

 
 Zvládol vypracovanie 

návrhu podnikateľského 
zámeru 

 

Písomné skúšanie 
 

 

Písomné 
vypracovanie 
podnikateľského 
zámeru 
 

 
Špecifické učivo  

36  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 
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Všeobecné pokyny hodnotenia 

 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre 
jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové 
práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický 
test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť 
stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť 
súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu 
škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. 
Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú 
významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  
 
Hodnotenie žiaka 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy definície a zákonitosti. 
Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických 
úloh s využitím samostatnosti, tvorivosti a logického myslenia. 
Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty pojmy, definície a zákonitosti, 
ktoré požadujú učebné osnovy v podstate celistvo, presne a úplne. Samostatne a produktívne alebo 
s menšími podnetmi učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických 
a praktických úloh. 
Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia 
požadovaných poznatkov, faktov, pojmov nepodstatné medzery. Jeho myslenie je vcelku správne, nie 
je vždy tvorivé. 
Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných 
vedomostí závažné chyby a myslenie je spravidla málo tvorivé. 
Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si neosvojil vedomosti požadované učebnými 
osnovami celistvo, presne a úplne, má v nich závažné a značné nedostatky. V uplatňovaní osvojených 
vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú veľmi závažné chyby. 
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14. PODMIENKY NA REALIZÁCIU VZDELÁVACIEHO 
PROGRAMU V ŠTUDIJNOM ODBORE     
6421 L SPOLOČNÉ STRAVOVANIE 

 
Názov a adresa školy Stredná odborná škola,  

Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina 

Názov školského vzdelávacieho programu SPOLOČNÉ STRAVOVANIE 

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

Kód a názov študijného odboru 6421 L spoločné stravovanie 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia  denná 
 
 

Pre vzdelávanie a výchovu v súlade s daným ŠVP je nevyhnutné vytvárať vhodné realizačné 
podmienky. Podkladom na ich stanovenie sú všeobecné požiadavky platných právnych noriem 
a konkrétne požiadavky vyplývajúce z cieľov a obsahu vzdelávania v študijnom odbore 6421 L 
spoločné stravovanie. V ŠVP sú vo všeobecnej rovine vymedzené základné podmienky na realizáciu 
školského vzdelávacieho programu SPOLOČNÉ STRAVOVANIE. My sme ich rozpracovali 
podrobnejšie a konkrétne podľa potrieb a požiadaviek študijného odboru, aktuálnych cieľov a našich 
reálnych možností. Optimálne požiadavky/podmienky, podľa ktorých sa bude poskytovať tento školský 
vzdelávací program  , sú nasledovné: 

14.1 Materiálne podmienky 

Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na Sládkovičovej 2723/120, Snina. Normatív 
vybavenosti dielní, odborných učební a tried je v súlade s Normatívom základného vybavenia 
pracovísk praktického vyučovania pre študijný odbor 6421 L spoločné stravovanie.  

Kapacita školy: 

Školský manažment: 
kancelária riaditeľa školy,   
kancelárie pre zástupcu riaditeľa školy TV,  
kancelárie pre zástupcu riaditeľa školy TV, 
kancelária pre sekretariát, 
kabinet pre výchovných  poradcov, 
príručný sklad s odkladacím priestorom, 
sociálne zariadenie. 

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

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

Ďalšie priestory: 
Hygienické priestory (WC, sprchy), sociálne zariadenia, šatne 
Sklady náradia, strojov a zariadení 
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Sklady materiálov, surovín a polotovarov 
Knižnica 
Priestory pre záujmovú a spoločenskú činnosť žiakov a zamestnancov školy, spoločenská miestnosť 

 
Makrointeriéry: 

Školská budova 
Školský dvor 

Domov mládeže – Kalinčiakova 8, Skalica (súčasť školy) 
 40 izieb pre žiakov 
 5 izieb pre mimoriadne udalosti 
 Kancelária 
 Kabinety 
 Zborovňa 
 Spoločenská miestnosť 
 Miestnosť pre návštevy 
 Posilňovňa 
 Fitnes 
 Kotolňa          
 Dielňa  
 Cvičná kuchyňa 
 Sklady pre stroje, nástroje, náradia, suroviny, materiál, polotovary 
 Hygienické zariadenia (WC, sprchy) 

Školská jedáleň a kuchyňa (s celodennou prevádzkou) 

Vyučovacie interiéry 

1. Klasické triedy/ - učebne pre teoretické vyučovanie (32) 
2. Odborná učebňa fyziky 
3. Odborná učebňa chémia 
4. Odborná učebňa biológie 
5. 1 odborná učebňa pre jazykové vzdelávanie 
6. 1 odborná (cvičná) učebňa pre UO kuchár 
7. odborné triedy/ - učebne pre vyučovanie odborných predmetov   
8. Školské dielne 
9. Telocvičňa  

Vyučovacie exteriéry 

Školské ihrisko 

14.2 Personálne podmienky 

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

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

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

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

 Plnenie požiadaviek poradenskej činnosti sa riadi platnými predpismi. Výchovní poradcovia sú 
pedagogickí zamestnanci, ktorých poslaním je poskytovanie odbornej psychologickej 
a pedagogickej starostlivosti žiakom, rodičom a pedagogickým zamestnancom školy. Prácu 
výchovného poradcu usmerňujú metodické, pedagogické a psychologické centrá. Práca 
výchovného poradcu a dodržiavanie všeobecne záväzných platných predpisov v oblasti 
výchovného poradenstva podlieha kontrolnej činnosti zo strany zriaďovateľa strednej školy.  
Ďalšie práva a povinnosti výchovných poradcov vymedzujú vnútorné predpisy školy (pracovný 
poriadok, vnútorný poriadok školy, vnútorný mzdový predpis a pod.).  

14.3 Organizačné podmienky 

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

 Teoretické a praktické vzdelávanie a príprava sú obmieňané v týždni v pomere 4 dni ku 1 dňu. 
Teoretické vyučovanie sa začína o 7.40 h, prax o 7.00 h. Organizácia školského roka sa riadi 
podľa pedagogicko-organizačných pokynov v danom školskom roku. 

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

 Predmet prax sa vyučuje  v rozsahu stanovenom v učebnom pláne, vykonáva sa v školských 
zariadeniach: odborná učebňa a školská jedáleň. Výučba prebieha pod vedením učiteľov a MOV. 
Všetky pracoviská majú základné štandardné vybavenie. Prax nadväzuje na teoretické 
vyučovanie. Realizuje sa v 6  hodinových celkoch jeden deň v týždni.  Ak to vyžaduje charakter 
nácviku, prax možno spájať aj do viacdňových celkov  s rešpektovaním podmienok odboru aj čase 
prázdnin, cez soboty a nedele. Delenie skupín stanovuje platná legislatíva.  
Vzdelávanie a príprava sa riadi podľa Vnútorného školského poriadku. Zabezpečuje jednotnosť 
v celom výchovno-vzdelávacom procese. Upravuje pravidlá správania sa žiakov v teoretickom  a 
praktickom vyučovaní a príprave. Obsahuje tiež práva a povinnosti žiakov. Školský poriadok je 
súčasťou Organizačného poriadku školy a Pracovného poriadku školy a riadi sa podľa nich. Žiaci 
sa oboznamujú so Školským poriadkom každý rok na prvej vyučovacej hodine prvý deň školského 
roka a podpisujú v osobitnom zázname svojím podpisom jeho rešpektovanie. Táto skutočnosť je 
zaznamenaná aj v triednych knihách. Na začiatku každého školského roka je spoločné 
zoznamovanie sa žiakov prvých ročníkov so žiakmi vyšších ročníkov. Oboznamujú sa nielen so 
svojimi povinnosťami, ale aj vzájomne nadväzujú kontakty medzi sebou, vymieňajú si postrehy 
a informácie. Prispieva to k vytvoreniu veľmi priaznivej atmosféry na škole a k ľahšiemu 
zaraďovaniu žiakov do kolektívu. Tiež stretnutia s rodičmi prvákov sú plánované v prvom týždni na 
začiatku školského roka, kde sa zoznamujú s učiteľmi, kolektívom v triede, získavajú informácie 
o škole, jej štýle práce, organizácii vyučovania a odborného výcviku, metódach a prostriedkoch 
hodnotenia, plánovanými aktivitami na škole a osobitnými predpismi odborného výcviku na 
kmeňových a zmluvných pracoviskách. Sú oboznámení s ich povinnosťami, právami a postupmi. 
Zároveň majú možnosť prezrieť si celú školu, školského internátu a exteriérov.   

 Hodnotenie a klasifikácia žiakov sa riadi Klasifikačným poriadkom školy a je súčasťou školského 
vzdelávacieho programu ako súčasť učebných osnov vyučovacích predmetov a ako osobitná 
spoločná časť. O všetkých kritériách hodnotenia, výchovných opatreniach a podmienok vykonania 
skúšok sú žiaci a rodičia vopred informovaní. 
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 Ukončovanie štúdia a organizácia maturitnej skúšky sa riadi platným legislatívnym predpisom. 
Úspešní absolventi získajú vysvedčenie o maturitnej skúške.  

 Organizácia exkurzií je súčasťou praktického a teoretického vyučovania a zameriavajú sa na  
poznávanie nových výrobných technológií, nových materiálov, ekologických stavieb, odpadových 
technológií, na výstavy a prezentácie  nových výrobkov a technológií. Exkurzie sa konajú 
v každom ročníku po dva dni (12 – 14 hodín) s pedagogickým dozorom  a počtom žiakov v zmysle 
platných predpisov.  Odborný obsah  exkurzií  vyplýva z obsahu učebných osnov odboru  štúdia   
a plánuje sa v ročných plánoch práce školy. Virtuálne exkurzie a telemosty sú súčasťou 
vyučovacích hodín v praktickom a teoretickom vyučovaní. 

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

 Žiaci sa môžu zúčastňovať aj na súťažiach  a prezentáciách vo svojom odbore na národnej 
a medzinárodnej úrovni. Výrobky a výpestky žiakov sa môžu predstaviť verejnosti na výstavách 

a prezentáciách  na miestnej, regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni.Podmienky 

bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 

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

Škola zabezpečuje všetky technické a organizačné opatrenia na elimináciu všetkých rizík spojených 
najmä s praxou. Učitelia, MOV, žiaci a rodičia so podrobne s týmito rizikami oboznámení. Riziká, ktoré 
sa nedajú eliminovať, sú čiastočne riešené osobitnými ochrannými prostriedkami, ktoré žiaci dostávajú 
bezplatne na základe Smernice riaditeľa školy. Ich používanie sa dôsledne kontroluje. Problematika 
bezpečnosti a hygieny práce je podrobne popísaná v Dennom poriadku teoretického a praktického 
vyučovania, žiaci ju musia poznať a rešpektovať. Denný poriadok je verejne prístupný vo všetkých 
triedach, pracoviskách a v školskom internáte.  

Škola má spracovanú Metodickú osnovu vstupného  školenia bezpečnosti práce, dodržiavania 
osobnej hygieny a protipožiarnej ochrane pre žiakov a učiteľov. Žiaci sú s predpismi podrobne 
oboznámení a poučení vždy v úvodných hodinách jednotlivých predmetoch. Obsahom školenia sú 
predpisy a normy používané v odbore spoločné stravovanie, miesta, na ktorých sú umiestnené 
lekárničky prvej pomoci, vybrané ustanovenia vyhlášky o evidencii úrazoch detí, žiakov a študentov, 
traumatologického plánu, nariadenie vlády o ochrane zdravia zamestnancov pri práci,  o bezpečnej 
prevádzke a používaní strojov, Zákonníka práce, o prácach mladistvých, poskytovaní prvej pomoci, 
o požiarnom nebezpečenstve v organizácii, inštruktáži používania prenosných hasiacich prístrojov 
a pod.  

Na praxi sa žiaci zoznamujú s návodmi na obsluhu jednotlivých strojov, prístrojov a zariadení 
a prevádzkovými bezpečnostnými predpismi.  
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15. PODMIENKY VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI 
VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI  

 

Názov a adresa školy Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120,  
069 27 Snina 

Názov školského vzdelávacieho programu SPOLOČNÉ STRAVOVANIE 

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

Kód a názov študijného odboru 6421 L spoločné stravovanie 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia  denná 
 

Vzdelávanie žiakov prebieha v súlade so štátnym vzdelávacím programom a Zákonom o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon), ktoré stanovujú zásadné pravidlá vzdelávania a prípravy žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“).  Pri formulovaní požiadaviek na ich 
štúdium sme vychádzali z analýzy podmienok školy, analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce, analýzy 
povolania a odborných konzultácii so špecializovanými zamestnancami VUDPAP, pedagogicko – 
psychologických poradní a dorastového lekára.  

Platná legislatíva označuje názvom žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len 
„ŠVVP“) žiakov s mentálnym, zmyslovým alebo telesným postihnutím, zdravotne oslabených alebo 
chorých, s narušenou komunikačnou schopnosťou, so špecifickými poruchami učenia alebo správania 
sa, s autistickým syndrómom, s poruchami psychického alebo sociálneho vývinu, tiež žiakov 
pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia (rómske etnikum, imigranti). Špecifickou 
skupinou žiakov so ŠVVP sú žiaci mimoriadne nadaní. 

Štúdium v študijnom odbore 6421 L spoločné stravovanie vzhľadom k svojim špecifikám nemôže byť 
poskytnuté pre žiakov s mentálnym, zmyslovým a telesným postihnutím, ako aj žiaci s autistickým 
syndrómom, s poruchami psychického a sociálneho vývinu.  Vo všeobecnosti môžu byť prijatí 
uchádzači s dobrým zdravotným stavom. Uchádzači nesmú trpieť predovšetkým: 

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

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

 prognosticky závažným ochorením dýchacích ciest, srdcovými a cievnymi ochoreniami (varixy), 

 prognosticky závažným ochorením kože horných končatín, 

 prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndrómov 
a kolapsových stavov vzhľadom k predpokladanej obslužnej práci, 

 psychickými chorobami (alkoholizmus, toxikománia, nervové choroby, 

 prognosticky závažnými ochoreniami oka, a sluchu, 

 endokrinnými ochoreniami a imúnnodeficitnými stavmi,  

 chronickými chorobami pečene. 

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

Integrácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

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

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

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

základné vzdelanie, 
4. neštandardné bytové a hygienické podmienky rodiny, 
5. vyučovací jazyk školy je iný, než jazyk , ktorým hovorí dieťa doma.    
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Keďže absolvent študijného odboru spoločné stravovanie  pracuje v reštauráciách, vinárňach, 
hostincoch, kaviarňach a ďalších prevádzkach gastronomických služieb dôležitá je schopnosť jednať s 
ľuďmi, trpezlivosť, kultivovaný zjav a vystupovanie, počtárske schopnosti, dobrá pamäť a dobrý sluch, 
zdravé a zdatné nohy a schopnosť učiť sa cudzie jazyky a mať zdravotný preukaz. Je potrebné 
počítať s prácou na zmeny.  

V našich podmienkach školy ide predovšetkým o problémy s rómskym etnikom, so snahami o ich 
integráciu do nášho občianskeho a profesionálneho života. Nielen my, ale aj všetky ďalšie školy 
hľadajú metódy na zníženie negatívneho dopadu dysfunkčných sociálnych podmienok na osobnostný, 
vzdelávací a profesionálny vývin rómskych detí a mládeže, pokusy o zamedzenie ďalšieho 
prehlbovania sociálnej exklúzie tohto etnika s hrozivými následkami, a to so stupňovaním negatívneho 
stavu vo všetkých aspektoch ich života (chudoba, nevzdelanosť, nezamestnanosť, sociálna patológia, 
zlý zdravotný stav).  

Častá neúspešnosť rómskych žiakov v bežnom systéme vzdelávania je tiež dôsledkom sociálne 
nerozvinutého/znevýhodneného prostredia, ktoré nedostatočne stimuluje a nevytvára podmienky pre 
rozvoj takých vlastností a schopností, ktoré by ich motivovali k výkonu, pestovali záujem vzdelávať 
sa, pracovať a byť úspešní. U rómskych žiakov absentuje domáca príprava na vyučovanie, rodičia sa 
nezaujímajú o vzdelávanie svojich detí. Vo vyšších ročníkoch základnej školy vzniká priepastný 
rozdiel v školskej výkonnosti medzi nimi a nerómskymi žiakmi, v dôsledku čoho sa rómski žiaci radšej 
škole vyhýbajú, aby neboli priamo konfrontovaní so svojím zlyhaním. 

Veľkým handicapom je tiež nedostatočné ovládanie vyučovacieho jazyka, v dôsledku čoho navštevuje 
mnoho rómskych žiakov špeciálne školy pre mentálne postihnutých, hoci ich intelektový potenciál 
často dáva predpoklady zvládnuť bežnú školu.  

Problémy rómskych žiakov súvisiace s ich školskou podvýkonnosťou, negatívnym postojom ku 
vzdelávaniu možno zhrnúť: 

 nízka socio-kultúrna a vzdelanostná úroveň rodín rómskych žiakov, málokedy majú rodičia 
vyššie vzdelanie ako základné, častá nezamestnanosť rodičov, sociálne dávky často ako 
jediný zdroj obživy, chudoba, deti často nemajú uspokojené základné životné potreby 
(strava, oblečenie), veľmi nízky hygienický štandard rodín, často chýba osvojenie 
základných hygienických návykov; 

 rozpor medzi hodnotovým systémom v rodinách a hodnotami prezentovanými školou, 
hodnotová nekompatibilita s majoritnou spoločnosťou – neschopnosť prispôsobiť sa 
školským požiadavkám, nevzdelanosť rodičov a nezáujem o vzdelávanie / kvalifikáciu 
svojich detí, negatívny postoj ku vzdelávaniu ako vzor pre ich deti, nespolupracujú so 
školou, školská neúspešnosť rómskych žiakov až zlyhanie, výchovná nezvládnuteľnosť 
rómskych žiakov v škole („ťažkovychovateľní“), záporný postoj žiakov ku škole, ku 
vzdelávaniu, záškoláctvo, absentérstvo ako dôsledok; 

 v dôsledku hodnotovej špecifičnosti Rómov s dôrazom na aktuálne uspokojovanie svojich 
biologických potrieb, bez schopnosti plánovať, zvyčajne zostávajú nekvalifikovaní a veľmi 
ťažko uplatniteľní na trhu práce; dochádza k medzigeneračnému transferu ich životného 
štýlu spojeného s negatívnym postojom ku vzdelávaniu a k práci a k stupňovaniu ich 
sociálnej exklúzie. 

V dôsledku uvedeného väčšina rómskych žiakov po absolvovaní povinnej školskej dochádzky končí 
svoje „celoživotné“ vzdelávanie a len s malou pravdepodobnosťou dosiahne odbornú kvalifikáciu na 
výkon povolania, čo predstavuje vysoké riziko nenájsť uplatnenie na trhu práce. V dospelom veku sa 
z nich stávajú nekvalifikovaní pracovníci s možnosťou vykonávať len pomocnú nekvalifikovanú a slabo 
platenú prácu, bez schopnosti ďalej sa vzdelávať, adaptovať sa na meniace / stupňujúce sa nároky 
trhu práce. Tvoria vlastne základ pre „tvrdé jadro“ dlhodobo nezamestnaných u nás. 

Integrácia Rómov do spoločnosti predstavuje vážny spoločenský problém v mnohých krajinách, nielen 
na Slovensku, riešenie sa hľadá už stáročia.  

Integrácia tejto skupiny žiakov do študijného odboru 6421 L  musí spĺňať nasledovné požiadavky: 

 žiaci budú ubytovaní v školskom internáte (pokiaľ sa nevyskytnú výnimky). Budú mať 
zabezpečenú celodennú stravu zo sociálnych príspevkov regionálneho samosprávneho kraja. 
Zamedzí sa tým nedostatočný hygienický stav detí, absencia a fluktuácia, eliminuje sa vznik 
sociálno-patologických javov, budú zapojení do krúžkovej činnosti a pod., 
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 budú integrovaní do bežných tried s ich vzdelávanie a príprava budú individuálne sledované. 
Využijú sa všetky dostupné motivačné prostriedky na ich zapojenie sa do vzdelávacieho procesu, 
bude im poskytované nevyhnutné doučovanie a individuálna konzultácia, 

 pravidelne budú navštevovať výchovnú poradkyňu a v mimoriadnych prípadoch budú navštevovať 
aj špecializované odborné pracoviská, 

 škola bude intenzívne spolupracovať aj s občianskym združením pre napr. rómsku komunitu, 
odborom sociálnej starostlivosti VÚC (sociálni zamestnanci – kurátori) v prípade žiakov so 
sociálne slabších rodín, azylantov a pod., zamestnávateľmi v regióne,  

 škola bude intenzívne spolupracovať najmä s rodičmi tak, že bude organizovať mesačné 
stretnutia (neformálne) učiteľov vrátane výchovnej poradkyne, žiakov, rodičov a (prípadne) 
zamestnávateľov počas ktoré budú žiaci prezentovať svoje názory a požiadavky, aby sa mohli 
operatívne riešiť, 

 škola v spolupráci so zamestnávateľmi bude riešiť ich zamestnanecké príležitosti, 
 všetci žiaci bez výnimky (aj bežní žiaci) budú dodržiavať školský a internátny poriadok.   

Integrácia a vzdelávanie nadaných žiakov 

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

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

 ak si to žiaci budú vyžadovať, budú umiestnení do domova mládeže so súhlasom zákonného 
zástupca, 

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

 umožní sa im štúdium väčšieho počtu voliteľných predmetov, ako aj ďalších cudzích jazykov, 
 podľa potreby budú navštevovať výchovnú poradkyňu a v mimoriadnych prípadoch budú 

navštevovať aj špecializované odborné pracoviská (za podmienok výskytu istých anomálii v ich 
správaní), 

 pre výnimočne športovo nadaných žiakov sa vypracuje individuálny plán štúdia s vymedzením 
konzultačných hodín, 

 vo výučbe týchto žiakov budeme využívať nadštandardné vyučovacie metódy a postupy, budú 
zapájaní do problémového a projektového vyučovania, umožní sa im práca na vlastných 
projektoch, vo výnimočných prípadoch môže by poskytnuté štúdium formou on-line, 

 v individuálnych plánoch sa môžu zaviesť aj špeciálne predmety štúdia, prípadne kombinácia 
viacerých obsahov predmetov,  

 škola bude intenzívne spolupracovať najmä s rodičmi tak, že bude organizovať mesačné 
stretnutia (neformálne) učiteľov vrátane výchovnej poradkyne, žiakov, rodičov a (prípadne) 
zamestnávateľov počas ktoré budú žiaci prezentovať svoje názory a požiadavky, aby sa mohli 
operatívne riešiť, 

 škola môže umožniť žiakom aj aktívnu spoluprácu s vysokou/vysokými školami. Pre týchto žiakov 
bude s týmito vzdelávacími inštitúciami intenzívne spolupracovať, 

 škola v spolupráci so zamestnávateľmi bude riešiť ich zamestnanecké príležitosti, všetci žiaci bez 
výnimky (aj bežní žiaci) budú dodržiavať školský a internátny poriadok.   
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16. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA 
ŽIAKOV  

Názov a adresa školy Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120 
069 27 Snina 

Názov školského vzdelávacieho programu SPOLOČNÉ STRAVOVANIE 

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

Kód a názov študijného odboru 6421 L spoločné stravovanie 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia  denná 
 

 

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

Skúšanie 

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

Hodnotenie 

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

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

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

17. Pravidlá hodnotenia žiakov 

Naša škola si v rámci hodnotenia výkonov svojich žiakov vypracovala Hodnotiaci štandard pre 
študijný odbor 6426 L spoločné stravovanie. Definuje súbor kritérií, organizačných a metodických 
postupov na overenie dosiahnutých výkonových štandardov. Vzťahuje sa na hodnotenie: 

 Počas štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú formulované 
výkonovými štandardmi v učebných osnovách každého vyučovacieho predmetu. Ku každému 
vzdelávaciemu výstupu vymedzujeme kritériá hodnotenia, učebné zdroje, medzipredmetové 
vzťahy a metódy a prostriedky hodnotenia, ktoré sú v súlade s cieľmi vyučovacieho predmetu 
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a jeho výchovnými a vzdelávacími stratégiami. Tým zabezpečíme komplexnosť vedomostí a ich 
aplikáciu.    

Nasledujúce pravidlá sú platné pre celé obdobie vzdelávania žiaka a sú v súlade so 
spoločenskými výchovnými a vzdelávacími stratégiami na úrovni školy:  

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

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

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

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

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

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

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

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

 Žiak: 

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

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

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

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

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

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

 Žiak: 

- Si osvojil praktické zručností a návyky a ich využitie. 
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- Preukázal vzťah k práci, pracovnému kolektívu, pracovným činnostiam, aktivitu, 
samostatnosť a tvorivosť. 

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

udržiaval na pracovisku poriadok. 
- Dodržiaval predpisy o BOZP a starostlivosť o životné prostredie. 
- Hospodárne využíval suroviny, materiál, energiu, prekonal prekážky v práci. 
- Zvládol obsluhu a údržbu laboratórnych zariadení, používaných prístrojov, nástrojov 

a náradia, prekonal prekážky v práci. 

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

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

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

 Žiak: 

- Preukázal tvorivosť a samostatnosť prejavu. 
- Si osvojil potrebné vedomostí, skúseností, činností a ich tvorivú aplikáciu.  
- Prezentoval poznatky o zákonitostiach daných činností a uplatnil ich vo vlastnej 

činnosti. 
- Preukázal kvalitu prejavu. 
- Preukázal vzťah a záujem o dané činnosti. 
- Prezentoval estetické vnímanie, svoj prístup k umeleckému dielu a skomentoval 

estetické reakcie spoločnosti. 

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

a) Sebahodnotenie kľúčových kompetencií 

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

V dotazníku žiak používa nasledovné vyjadrenia: 

 vždy, celkom samostatne, občas s pomocou, 

 väčšinou, väčšinou samostatne, občas s pomocou, 

 takmer vždy, skoro samostatne, s malou pomocou, 

 niekedy samostatne, niekedy potrebujem pomoc, 

 potrebujem pomoc, pretože potom sa mi darí aj samostatne, 

 zriedka, takmer vždy potrebujem pomoc a radu, 

 zatiaľ sa mi nedarí a pod. 

Príklady z pripravovaných dotazníkov sú napr.: 

Ako mi ide učenie? 

 Učím sa sústredene a samostatne. 

 Plánujem  a organizujem si vlastné učenie. 

 Vyhľadávam a triedim informácie potrebné k učeniu. 

 Vyhodnocujem výsledky svojej práce. 

 Hľadám rôzne možnosti riešenia problému. 
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Ako viem komunikovať? 

 Dodržiavam dané pravidlá komunikácie. 

 Vie počúvať druhých ľudí. 

 Aktívne diskutujem a argumentujem. 

 Používam rôzne druhy neverbálnej komunikácie. 

Ako spolupracuje s druhými? 

 Aktívne pracujem v skupine. 

 Pomáham, podporujem a ocením druhých. 

 Dokážem požiadať o pomoc. 

 Rešpektujem osobnosť druhého. 

 Viem ukončiť prácu v skupine. 

b) Sebahodnotenie vzdelávacích výstupov  

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

Hodnotíme nasledovné: 

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

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

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

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

Obdobie hodnotenia: 

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

 Po ukončení štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú formulované 
výkonovými štandardmi v kompetenčnom profile absolventa nášho školského vzdelávacieho 
programu Stravovacie služby formou maturitnej skúšky. Cieľom maturitnej skúšky je overenie 
komplexných vedomostí a zručností, ako sú žiaci pripravení používať nadobudnuté kompetencie 
pri výkone povolaní a odborných činností na ktoré sa pripravujú. Maturitná skúška je zásadným 
vzdelávacím výstupom  sumatívneho hodnotenia našich absolventov. Získané maturitné 
vysvedčenie potvrdzuje v plnom rozsahu ich dosiahnuté kompetencie – odbornú kvalifikáciu.  

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

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

Bude formulovaná v podobe konkrétnej úlohy/činnosti. Má svoju profilovú a aplikačnú časť. 
Profilová časť témy  MS  sa orientuje na stanovenie prioritných výkonov, ktoré sú určené v rámci 
profilových predmetov. Aplikačná časť MS uvádza všetky dôležité väzby a súvislosti, ktoré 
dopĺňajú profilovú časť. Každá profilová a aplikačná časť MS má svoje podtémy, ktoré sú 
koncipované tak, aby absolvent mal možnosť v plnom rozsahu pochopiť komplexnosť témy 
a preukázať naplnenie všetkých výkonov v rámci danej témy. Naša škola bude uplatňovať pri 
tvorbe tém na maturitnú skúšku nasledujúce pravidlá:  

Každá téma má: 

 vychádzať z výkonových štandardov kompetenčného profilu absolventa študijného odboru 
6426 4 spoločné stravovanie,    

 uplatňovať hľadisko akumulácie vedomostí viacerých odborných predmetov obsahovo 
príbuzných,  

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

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

 umožniť preverenie schopnosti žiaka využívať vedomosti a intelektuálne schopnosti získané 
počas štúdia na posúdenie konkrétneho odborného problému, ktorý je daný v téme ZS, 

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

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

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

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

 

Stupeň 
hodnotenia 

Kritériá hodnotenia ústneho prejavu (prezentácia prejavu) 
 

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

Chválitebný   Kontaktoval sa s poslucháčmi. 
 Rečníkovi bolo dobre rozumieť. 
 Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná. 
 Príklady boli presvedčivé a dobre zvolené. 
 Slovná zásoba bola výrazovo bohatá. 
 Nevyskytovali sa žiadne jazykové chyby  ani chyba v stavbe vety. 
 Dĺžka prejavu bola primeraná a mala spád. 
 Prejav mohol byť výzvou k diskusii. 
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Dobrý   Čiastočne sa kontaktoval s poslucháčmi. 
 Rečníkovi bolo niekedy zle rozumieť. 
 Prejav nemal výraznú hlavnú myšlienku. 
 Príklady boli uplatnenie iba niekedy. 
 Slovná zásoba bola postačujúca. 
 Vyskytovali sa jazykové chyba a chyby v stavbe vety. 
 Dĺžka prejavu bola primeraná. 
 Prejav nebol výzvou k diskusii. 

Dostatočný   Minimálne sa kontaktoval s poslucháčmi. 
 Rečníkovi bolo zle rozumieť. 
 Prejav nebol presvedčivý. 
 Ústny prejav bol zle štruktúrovaný, hlavná myšlienka bola nevýrazná. 
 Príklady boli nefunkčné. 
 Slovná zásoba bola malá. 
 Vyskytovali sa časté chyby v jazyku a chyby v stavbe vety. 
 Dĺžka prejavu nezodpovedala téme. 

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

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

Stupeň 
hodnotenia Výborný Chválitebný Dobrý Dostatočný Nedostatočný 

Kritériá 
hodnotenia  

Porozumenie 
téme 

Porozumel 
téme dobre 

V podstate 
porozumel 

Porozumel s 
nedostatkami 

Porozumel so 
závažnými 
nedostatkami 

Neporozumel 
téme 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Používal 
samostatne  

Používal 
s malou 
pomocou 

Vyžadoval si 
pomoc 

Robil zásadné 
chyby 

Neovládal  

Vecnosť, 
správnosť 
a komplexnosť 
odpovede 

Bol 
samostatný, 
tvorivý, 
pohotový, 
pochopil 
súvislosti 

Bol celkom 
samostatný, 
tvorivý 
a pohotový 

Bol menej 
samostatný, 
nekomplexný 
a málo 
pohotový 

Bol 
nesamostatný, 
často 
vykazoval 
chyby, 
nechápal 
súvislosti 

Bol 
nesamostatný, 
ťažkopádny, 
vykazoval 
zásadné 
chyby 

Samostatnosť 
prejavu 

Vyjadroval sa 
výstižne, 
súvisle a 
správne 

Vyjadroval sa 
celkom 
výstižne a 
súvisle 

Vyjadroval sa 
nepresne, 
niekedy 
nesúvisle, s 
chybami 

Vyjadroval sa 
s problémami, 
nesúvisle, s 
chybami 

Nedokázal sa 
vyjadriť ani 
s pomocou 
skúšajúceho 

Schopnosť 
praktickej 
aplikácie 
teoretických 
poznatkov 

Správne 
a samostatne 
aplikoval 

Celkom 
správne 
a samostatne 
aplikoval 

Aplikoval 
nepresne,  
s problémami 
a s pomocou 
skúšajúceho 

Aplikoval veľmi 
nepresne, 
s problémami 
a zásadnými 
chybami 

Nedokázal 
aplikovať 

Pochopenie 
praktickej 
úlohy 

Porozumel 
úlohe dobre 

V podstate 
porozumel 

Porozumel s 
nedostatkami 

Porozumel so 
závažnými 
nedostatkami 

Neporozumel 
úlohe 

Voľba postupu  Zvolil správny 
a efektívny 
postup 

V podstate 
zvolil správny 
postup 

Zvolil postup s 
problémami 

Zvolil postup 
s problémami 
a s pomocou 
skúšajúceho 

Nezvolil 
správny 
postup ani 
s pomocou 
skúšajúceho 

Výber 
prístrojov, 
strojov, 
zariadení, 
náradia, 
materiálov, 
surovín 

Zvolil správny 
výber 

V podstate 
zvolil správny 
výber 

Zvolil výber s 
problémami 

Zvolil výber 
s problémami 
a s pomocou 
skúšajúceho 

Nezvolil 
správny výber  
ani s pomocou 
skúšajúceho 

Organizácia 
práce na 

Zvolil veľmi 
správnu 

V podstate 
zvolil dobrú 

Zvolil 
organizáciu s 

Zvolil 
organizáciu 

Nezvládol 
organizáciu   
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pracovisku organizáciu organizáciu problémami s problémami 
a s pomocou 
skúšajúceho 

Kvalita 
výsledku 
práce 

Pripravil 
kvalitný 
produkt/činnosť 

V podstate 
pripravil 
kvalitný 
produkt/činnosť 

Pripravil 
produkt/činnosť 
s nízkou 
kvalitou 

Pripravil 
produkt/činnosť 
s veľmi nízkou 
kvalitou 

Pripravil 
nepodarok 

Dodržiavanie 
BOZP 
a hygieny pri 
práci 

Dodržal presne 
všetky 
predpisy 

V podstate 
dodržal všetky 
predpisy 

Dodržal 
predpisy 
s veľkými 
problémami 

Dodržal iba 
veľmi málo 
predpisov 

Nedodržiaval 
predpisy 

 

Materiálne a priestorové podmienky pre vykonanie maturitnej skúšky  

Budú konkretizované v rámci prípravy tém pre maturitnú skúšku. Budú v súlade so štandardom, 
ktorý predpisuje ŠVP a doplnený podľa podmienok a špecifík študijného odboru 6426 L spoločné 
stravovanie.   

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

Stupne prospechu a celkový prospech 

Prospech žiaka je v jednotlivých vyučovacích predmetoch klasifikovaný týmito stupňami: 

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

Správanie žiaka je klasifikované týmito stupňami: 

1 – veľmi dobré 
2 – uspokojivé 
3 – neuspokojivé 

Žiak na konci prvého a druhého polroku je hodnotený takto: 

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

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

Ak má žiak alebo jeho zákonný zástupca pochybnosti o správnosti hodnotenia, môže požiadať 
riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie žiaka. Na základe kritérií hodnotenia sa uskutoční 
preskúšanie žiaka do 14 dní od doručenia jeho žiadosti prípadne v termíne po vzájomnej dohode 
medzi žiakom a riaditeľom školy. Komisionálne skúšky prebiehajú v súlade s právnymi predpismi. 

Opravné skúšky určuje riaditeľ školy v súlade s právnym predpisom.    

Výchovné opatrenia 

Patria sem pochvaly, napomenutia triedneho učiteľa, výstraha triedneho učiteľa, výstraha riaditeľa 
školy, podmienečné vylúčenie zo štúdia, vylúčenie zo štúdia. Akékoľvek výchovné opatrenie musí 
byť okamžite oznámené v písomnej forme rodičom alebo zákonným zástupcom žiaka. Opatrenie 
sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka. Neuvádza sa na vysvedčení.  
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 Klasifikácia a hodnotenie žiakov so ŠVVP sa robí s prihliadnutím na stupeň poruchy. Vyučujúci 
rešpektujú doporučenia psychologických vyšetrení žiaka a uplatňujú ich pri klasifikácii a hodnotení 
správania žiaka. Vyberajú vhodné a primerané spôsoby hodnotenia vrátane podkladov na 
hodnotenie. Uplatňujú také formy a spôsoby skúšania, ktoré zodpovedajú schopnostiam žiaka 
a nemajú negatívny vplyv na ich rozvoj a psychiku. Volia taký druh prejavu, v ktorom má žiak 
predpoklady preukázať lepšie výkony.  
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Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu: 
 
 
 
 
Platnosť 
ŠkVP 
Dátum 

Revidovanie 
ŠkVP 
Dátum 

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod. 

01. 09. 
2008 

  

 01. 09. 2010 Aktualizácia ŠkVP  
- zmena názvov predmetov   
- prepracovanie častí ŠkVP 
- zmena organizačnej štruktúry školy 

 01.09. 2013 Nový  ŠkVP na základe revidovania ŠVP pre odborné 
vzdelávanie a prípravu, skupina študijných a učebných 
odborov  62 Ekonomické vedy, 63, 64 Ekonomika 
a organizácia, obchod a služby I, II 
Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky dňa 7. februára 2013 pod číslom 2013 – 
762/1889:23-925 s účinnosťou od 1.septembra 2013 začínajúc 
prvým ročníkom 

 

 


